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Aleijão - A desconstrução na poesia do tempo presente 

RESUMO 

A presente dissertação propõe-se a analisar o livro Aleijão (2009), do poeta 

brasileiro Eduardo Sterzi (Porto legre, 1973). Tal análise dos poemas e da 

estrutura de Aleijão tem como objetivo identificar e discutir os elementos que 

constituem a poesia que pode, a partir dos elementos estruturais e temáticos, 

levar a representar a condição de um homem contemporâneo fragmentado. 

Parte-se do pressuposto de que essa obra problematiza exemplarmente 

questões contemporâneas, trazendo sua visão de um mundo pouco acolhedor, 

violento, que oferece apenas a perturbadora visão do caos. Há nos versos 

expressões de agressividade, apresentadas de modo explícito ou em 

sugestões irônicas (“Este cadáver é nosso/ almoço/ Qual será a sobremesa? ”), 

trazendo metáforas da passividade e acomodação diante da violência e da 

morte tratada pelo eu-poético com naturalidade diante de imagens 

grotescas. E, paralelamente às imagens, procedimentos sintáticos 

fragmentários enfatizam, na própria linguagem, a condição de fragmentação do 

homem contemporâneo. Como a dissertação procurou debater, tais aspectos 

incidem na poesia de Sterzi revelando a desconstrução do fazer poético do 

tempo presente. 

Palavras-chave: Poesia Contemporânea; Aleijão; Eduardo Sterzi; poética da 

fragmentação. 



Samanta Barreto Matos Oliveira 

Aleijão - the deconstruction of the poety of the present time. 

ABSTRACT 

The present dissertation proposes to analyze the book Aleijão (2009), by the 

Brazilian poet Eduardo Sterzi (Porto Alegre, 1973). This analysis of the poems 

and the structure of Aleijão aims to identify and discuss the elements that 

constitute the poetry that can, from the structural and thematic elements, lead to 

represent the condition of a fragmented contemporary man. It is assumed that 

this work exemplifies contemporary issues, bringing its vision of a world that is 

not welcoming, violent, and offers only the disturbing vision of chaos. There are 

in the verses expressions of aggressiveness, presented explicitly or in ironic 

suggestions ("This corpse is ours / lunch / What will be the dessert?"), bringing 

metaphors of passivity and accommodation in the face of violence and death 

dealt with by the poetic self with naturalness in front of grotesque images. And, 

parallel to the images, fragmentary syntactic procedures emphasize, in the 

language itself, the fragmentation condition of contemporary man. As the 

dissertation sought to discuss, such aspects focus on Sterzi's poetry revealing 

the deconstruction of the poetic making of the present time. 

Keywords: Contemporary Poetry; Aleijão; Eduardo Sterzi; Poetics of 

fragmentation. 
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INTRODUÇÃO 

A poesia contemporânea brasileira é marcada pela multiplicidade de 

tendências em suas temáticas e estruturas. Certas características, em algumas 

produções, vêm com o Modernismo, iniciado em 1922. Este movimento literário 

trouxe a grande ruptura com os moldes tradicionais da poesia através da 

desconstrução e a fragmentação do tempo presente, dentre outras 

características. Essa mudança no fazer literário incide em nossa época 

trazendo uma poesia que representa o homem fragmentado, assim como 

nossa sociedade, em seus anseios, valores e projeções.  

Muitos poetas, em todas as épocas trazem em suas obras essa 

inquietação expressa na fragmentação da linguagem, estratégia de linguagem 

que reflete de forma tão frequente, a poesia de nossos tempos. No entanto, a 

partir do Modernismo, essa ruptura com a tradição, acentua as características 

que trabalhamos nesta pesquisa para dissertar sobre a desconstrução da 

poesia no tempo presente - como a fragmentação – ponto aqui pensando como 

caminho para a desconstrução poética. 

 Em cada momento da literatura, trazem a inquietação que marca 

sua época. Cada poeta coloca suas características próprias, o que acontece 

ainda hoje, porém, de maneira menos perceptível, visto que já não temos uma 

escola literária a “seguir” com seus moldes e propostas unificadas como 

ocorreu em nossa história literária até a década de 1970, por exemplo, como 

movimentos como o da Poesia Concreta ou da Poesia Marginal. Outro ponto a 

ser visto é o do crescente mundo editorial, em nossa contemporaneidade há 

uma explosão de publicações, o que dificulta o trabalho dos críticos no sentido 

de registrar e analisar as características comuns na poesia de hoje. 

Após os últimos movimentos literários, predomina a ideia de dissolução 

de modelos ou até de ampliação destes, chegando ao que temos em nossa 

literatura contemporânea que é uma multiplicidade de estilos. Não há mais 

moldes a serem seguidos, ou grupos que predominem no cenário literário. O 

que temos é uma escrita mais liberta de modelos, embora amparada pelas 

referências da tradição. Tradição são as referências do clássico na literatura, 

as escolas literárias que ditavam os moldes a serem “seguidos”. Hoje, temos as 



13 
 

referências destes moldes, porém não mais a influência direta destes, houve 

então a desconstrução destes modelos para o surgimento de uma nova 

literatura, uma fora dos padrões colocados pelas escolas literárias.  

Essa nova literatura, ou nova tradição, é apontada por Octávio Paz, em 

“Os Filhos do Barro” (2013) como esta que “desaloja a tradição imperante, seja 

ela qual for; mas só desaloja para, no instante seguinte, ceder o lugar a outra 

tradição. ” (p.15).  Assim, mesmo o que consideramos novo, a partir do 

momento que é repassado e utilizado como característica de um tempo passa 

a ser a tradição deste tempo. A ideia da ruptura através da desconstrução 

poética passa a ser esta tradição da ruptura que permeia os versos modernos 

e contemporâneos. 

 Dentre os poetas que empregam essa ideia de desconstrução, Eduardo 

Sterzi (1973) é um dos que se destacam em nosso panorama atual. Na obra 

deste poeta contemporâneo, é possível observar que a questão da 

fragmentação é central. Quando nos referimos à fragmentação, falamos da 

fragmentação desde os conceitos tradicionais do que se considerara poesia, 

métrica, versos, temática, etc., à fragmentação da própria palavra como 

recurso expressivo no processo de desconstrução que, a nosso ver, leva a 

construção poética em aleijão, obra a ser analisada. 

Como procuramos investigar na presente dissertação, Sterzi se vale de 

diversos recursos que levam a uma desconstrução e a um questionamento dos 

moldes poéticos, captando nossa percepção fragmentária do mundo e 

tornando-a visível através dos poemas. Característica que, a nosso ver, marca 

a singularidade de uma poética consciente e significativa para o nosso 

presente – e mostra a relevância do estudo de um livro como aleijão (2009), 

obra sobre a qual se debruça este trabalho, ao se refletir acerca da poesia 

contemporânea brasileira.  

Nosso objetivo neste estudo é investigar os modos pelos quais a poética 

de Sterzi opera a fragmentação da linguagem em seus poemas, provocando 

uma desconstrução do poético em nosso contemporâneo. Para tanto, esta 

dissertação se divide em três capítulos. 

O primeiro capítulo é apresentação mais ampla do poeta, uma vez que 

se trata de um autor que ainda não possui grande fortuna crítica e não é 

conhecido do grande público. Percorremos neste capítulo, a carreira de Sterzi 
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como crítico, poeta e professor, destacando seus principais estudos e atuações 

e obra poética, considerando a importância de seu trabalho na crítica literária e 

buscando identificar os focos de interesse do autor e a forma que estes 

aparecem em sua poesia. 

O segundo capítulo tem como eixo a análise do procedimento de 

fragmentação, um dos principais procedimentos poéticos do livro. Para tanto, 

destacaremos alguns diálogos de Eduardo Sterzi com outros poetas, como 

Drummond e T. S. Eliot. Acreditamos que é a fragmentação a estratégia de 

escrita responsável em grande parte pelo que compreendemos aqui por uma 

desconstrução poética na obra de Sterzi.  

Por fim, o terceiro capítulo ocupa-se mais diretamente do livro aleijão 

apontando para as características que mais se destacam e que também são 

responsáveis por essa desconstrução poética. Foram selecionados alguns 

poemas de cada seção que compõem a obra, a partir de critérios de análise 

priorizando a fragmentação poética e valorando as características de cada 

seção, que são por vezes, particulares. A nosso ver, estas características 

constituem a atualidade e o interesse da poética de Sterzi em nossos dias.   
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CAPÍTULO 1 - O MODO DE VER O MUNDO ATRAVÉS DA POESIA E DA 
CRÍTICA EM EDUARDO STERZI 

 

1.1 Apresentação do poeta 

 

Eduardo Sterzi, poeta, jornalista e crítico literário, nasceu em Porto 

Alegre, no dia 7 de junho de 1973. Formou-se em Jornalismo pela UFRGS, 

trabalhou no jornal  Zero Hora, como repórter e editor-assistente do 

“Segundo Caderno”. Em seu mestrado em Teoria da literatura (PUC-RS) 

defendeu a dissertação sobre Murilo Mendes com o título “Figuras do sublime: 

a retórica da catástrofe em Murilo Mendes”. Desde este trabalho, Sterzi já deixa 

a pista para a nossa pesquisa quando afirma no artigo “Murilo Mendes: a aura, 

o choque, o sublime” formulado a partir de sua dissertação:  

 

Murilo Mendes estava consciente de que, como o passado é, de 
maneira geral, um tempo de sofrimento, o poeta deve romper com o 
que chamamos tradição ou patrimônio cultural, para impedir que o 
sofrimento se perpetue. Porém, esse é um movimento dialético: é ao 
conservar-se na crista do presente, agarrando-se ao que está prestes 
a transformar-se em ruínas diante de seus olhos, que ele salva o que 
merece ser salvo no passado e, sem nenhuma certeza acerca do que 
virá, contempla, já nos escombros, a possibilidade de um futuro 
diferente. (STERZI, 2008) 

 

Desta afirmação, é possível identificar seu interesse de Sterzi pela 

relação entre o fazer poético e o (que ele mesmo denomina no mesmo artigo) 

“choque”. Parte-se da possibilidade de se criar a partir dos “escombros”. É do 

relativo fim que se pode visar o futuro. Essa ideia aparece com frequência na 

obra aleijão, a expressão que dá o título do livro e se faz personagem durante 

seus poemas parte do aleijo, da deformação para o percurso poético da obra. 

Na afirmação de Sterzi: “ao conservar-se na crista do presente, 

agarrando-se ao que está prestes a transformar-se em ruínas diante de seus 

olhos” podemos relacionar a alguns pontos de sua obra. O ponto chave para 

esta pesquisa é pensar em como, estando no presente, recupera a tradição 

moderna (semelhança com a obra de Drummond), ao passo que, reconstrói 

com suas próprias características o que já “ruiu”.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
https://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_junho#Nascimentos
https://pt.wikipedia.org/wiki/1973
https://pt.wikipedia.org/wiki/UFRGS
https://pt.wikipedia.org/wiki/PUCRS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Murilo_Mendes
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A temática da fragmentação, ou choque, colocada por Sterzi neste 

artigo, é um dos pontos que é retomado em aleijão e remete também ao ensaio 

“Drummond e a poética da interrupção”, de Eduardo Sterzi, ilustrando como os 

elementos levantados em seus escritos de crítica aparecem também em sua 

poesia, tanto no primeiro livro, Prosa, quanto em aleijão. 

 Sterzi teve sua pesquisa premiada, em 2004, pela Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística, como o 

melhor trabalho de mestrado em Estudos Literários dos quatro anos 

anteriores.  Seu doutorado em Teoria e História Literária na Unicamp seguiu 

uma nova proposta, com tese sobre o livro Vita Nova, de Dante Alighieri -  

“Incipit: a Vita Nova e a irrupção da lírica moderna”. A proximidade com a 

língua italiana seguiu à diante com o Pós-doutorado na Università degli Studi di 

Roma La Sapienza, URS, Itália.  

A tese de Doutorado deu origem à obra Por que ler Dante, publicada 

em 2005, pela Editora Globo. Um percurso literário traçado sobre a obra deste 

que é considerado um “inventor da modernidade”, segundo Sterzi. Em 

entrevista à revista eletrônica IHU On-line, STERZI, 2008:  

 

O escritor italiano Dante Alighieri tematizou constantemente sua 
própria vida em sua obra, transpondo, com menor ou maior 
transfiguração, acontecimentos que viveu e personagens que 
conheceu para o interior dos textos, sendo impossível, ou infecundo, 
separar, mesmo de uma perspectiva analítica, vida e poesia na sua 
obra.  

 

Segundo Sterzi, direta ou indiretamente os escritos de Dante já 

fazem parte do nosso cotidiano: “como nenhum outro texto, a não ser a Bíblia, 

tornou-se uma espécie de repertório permanente de imagens à disposição de 

todos, mesmo daqueles que jamais leram um único verso escrito por Dante”, 

isso torna a referência ao “dantesco” em nossa cultura algo inevitável,  

A característica mais marcante no estudo de Sterzi é o fato de trazer 

a obra de Dante como princípio da modernidade. Ele afirma que os trechos em 

prosa escritos em versos por Dante antecipam, ainda que em pleno século XII, 

o conceito de lírica moderna: 

 

[...] diversas das práticas e instituições que identificamos como 
modernas – da literatura em vernáculo à universidade, dos Estados 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unicamp
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri
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burocráticos à urbanização crescente – são construções do século 
XII. Ou seja, do século anterior ao início da produção literária 
dantesca, que a tudo isso (e a muito mais) acaba respondendo 
criativamente. Mas, se olhamos diretamente para a Vida nova, o que 
eu quis ressaltar, ao dizer que nela se pode encontrar uma 
representação da irrupção do que seria a lírica moderna, foi a 
novidade que ela trouxe em relação aos modelos anteriores de lírica, 
que ela absorve, reprocessa e lança para o futuro. Na Vida nova, 
Dante cria uma forma literária até então inexiste, trabalhando a partir 
do modelo de uma forma que lhe vem da antiguidade, o prosimetrum, 
no qual trechos de prosa se alternam com poemas. A novidade de 
Dante – novidade afirmada no título do livro – foi escrever os trechos 
em prosa a partir de poemas que ele já tinha prontos, poemas 
escritos ao longo dos dez anos anteriores à composição da prosa. Ao 
assim agir, Dante não fez menos do que transformar o intervalo 
temporal entre a redação dos poemas e a redação da prosa num 
espaço para a irrupção e consolidação da consciência crítico-poética, 
propriamente autoral. A transformação do tempo em consciência é a 
grande novidade da Vida nova, e foi isto, sobretudo, que ela legou 
aos poetas que vieram depois, a começar por Petrarca, que conhecia 
muito bem os livros de Dante. (STERZI, 2008) 

 

Temos aqui, talvez, o primeiro pensamento de Sterzi sobre a ideia de 

fragmentação poética em sua produção, embora não apareça com definição. A 

“redação da prosa num espaço para a irrupção e consolidação da consciência 

crítico-poética” é o fator predominante na poesia de Eduardo Sterzi, colocado 

como objeto de estudo desta dissertação. O fato de ele pesquisar esse mesmo 

aspecto nos autores Dante, Drummond, Eliot, dentre outros, demonstra a 

relevância da fragmentação para o poeta, e, ainda, nos auxilia na compreensão 

de sua própria poesia.  

Em Dante, a fusão da poesia à prosa é um ponto da fragmentação 

poética tradicional; em Drummond, é a experiência do choque, da interrupção; 

em Eliot, o tópos da “terra devastadas” – todas essas características aparecem 

na obra aleijão. Liga-se à fragmentação a importância de um conceito ampliado 

de modernidade. O conceito de modernidade com o ponto fixo na história é 

algo criticado por Sterzi (2008), para quem: “o erro é conceber seja 

modernidade, seja Antiguidade, ou ainda a Idade Média, como realidades fixas, 

quando na verdade se trata de realidades fundamentalmente dinâmicas ou 

instáveis. ”  

Para pensar neste conceito de modernidade, utilizamos a definição de 

Octávio Paz (2013) quando coloca que a modernidade nada mais é que uma 

“nova tradição”. Esse conceito evita que a fixemos como algo meramente 

temporal, passando a equivaler às características que se colocam na escrita 
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dita moderna e possamos localizá-las em autores e obras em momentos 

históricos diferentes. 

Sua ativa atuação como pesquisador e editor trouxe ao poeta também a 

organização de alguns volumes, como Do céu do futuro: cinco ensaios 

sobre Augusto de Campos (São Paulo: Marco, 2006) e o livro A prova dos 

nove: alguma poesia moderna e a tarefa da alegria (São Paulo: Lumme, 2008). 

Desde 2012, é professor do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) 

da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e continua sua produção 

acadêmica com ensaios e artigos em diversas temáticas. Para Ricado Lísias “é 

um dos mais ativos poetas-críticos da geração”. 

Sterzi foi um dos editores da revista de poesias Cacto, em parceria com 

seu amigo e poeta Tarso de Melo, que circulou entre 2002 e 2004, com quatro 

números representativos do que se vinha produzindo nesse início de século, 

destacando, sobretudo a produção de poetas jovens. Juntamente com 

Reynaldo Damazio editou também o K Jornal de Crítica. Trabalhou ainda na 

dramaturgia com três peças de teatro, no volume Cavalo sopa martelo, em 

2011. 

Na Revista Cacto, Eduardo Sterzi publicara poemas que, mais tarde 

compilaria nos livros Prosa e aleijão, além de entrevistas, ensaios e 

publicações variadas de autores contemporâneos. Uma das entrevistas (Cacto 

do outono de 2003) traz questionamentos a Age de Carvalho sobre a influência 

da tradição na criação poética, procedimento que se perceberá depois nas 

obras (poesia e crítica) de Eduardo Sterzi: 

 

CACTO – Em seus poemas, parecem ser mais frequentes e 
evidentes os diálogos com poetas e prosadores estrangeiros 
(sobretudo Dante, Holderin, Kafka, Ezra Pound, Paul Celan, 
Maolcom, Lowry, Edmond Jábes) do que com autores brasileiros. 
João Cabral me parece ser a exceção mais sensível (embora também 
encontremos, em sua obra inicial, referências explícitas a Oswld de 
Andrade e Drummond). Essa interlocução preferencial com escritores 
estrangeiros pode dar a impressão de um programático, ou pelo 
menos deliberado, distanciamento em relação ao que seria tradição 
poética brasileira. Essa impressão é verdadeira ou falsa? Se falsa, 
quais autores brasileiros você crê que foram relevantes para a 
constituição da sua poesia? (STERZI, 2003). 

 

Essa pergunta é uma ilustração do conteúdo da revista e se torna 

extremamente importante para pensarmos em como a poesia e a crítica foram 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Augusto_de_Campos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Estadual_de_Campinas
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amadurecendo em Eduardo Sterzi, pensar ainda em como ele via em outros 

poetas as características que lhe chamavam a atenção e que utilizava em sua 

própria produção poética. Nas demais perguntas desta entrevista é possível 

continuar observando como Sterzi reflete sobre o fazer poético e reconhece em 

outras produções, aspectos que ele também utiliza.  

O procedimento da criação poética, as referências à tradição, foram 

aspectos que ele observara para sua escrita. Vale ressaltar que em 2003, 

Sterzi já havia lançado Prosa, seu primeiro livro de poesia e estava produzindo 

os poemas que apareceriam em aleijão. Nesta Cacto (2003), aparece o poema 

“Vapor e cimento”, um dos que compõe o livro em 2009.  

 

1.2 Percurso poético 

 

Entre suas publicações de livros de poemas, destacam-se Prosa (2001), 

o qual recebeu o Prêmio Açoriano de Literatura na categoria Autor-Revelação 

em Poesia, aleijão (2009) e Maus poemas (2016). Ao investigar a temática de 

desconstrução poética para este trabalho, foi possível identificar desde seu 

primeiro livro como Sterzi realiza o processo do fazer literário em seus versos. 

Prosa, desde o título já desautomatiza o leitor. É uma provocação consciente 

do autor para que pensemos nos limites entre prosa e poesia.  

Para o poeta Heitor Ferraz Melo (2010), a poesia em Prosa é ainda 

caminhante. Ele diz:  

 

Na poesia inicial de Eduardo ainda havia um apego aos temas mais 
elevados ou, numa outra formulação, mais “culturais”, como ele 
mesmo frisa. O resultado era, sem dúvida, muito bom, com poemas 
que poderiam figurar em qualquer antologia da poesia brasileira de 
hoje. Eduardo tratava da própria poesia, desviava-se por uma 
pesquisa sobre os mitos, tocava os limites do amor, depois 
mergulhava em solo estrangeiro, reverberando obras de grandes 
autores, e, por fim, ainda em “Prosa”, selecionava seus primeiros 

poemas, fortemente marcados pela influência do concretismo. 

 

 O prefaciador do livro, José Alexandre Barbosa, afirma que a “questão 

está numa negação ou aceitação do poético independentemente do poema 

como objeto construído”. Essa negação ou aceitação é exatamente o percurso 

poético traçado por Sterzi. O livro é permeado de formas, como se 

https://pt.wikipedia.org/wiki/2001
https://pt.wikipedia.org/wiki/2009
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experimentassem a própria poesia num constante fazer e refazer. Essa 

experiência da desconstrução para a construção poética é a primeira pista para 

nossa teoria da fragmentação trabalhada em aleijão. 

Em Prosa Sterzi diz nas “Notas do Autor” que segue os modelos 

encontrados na obra de Augusto de Campos, que leu, estudou e imitou “com 

devoção”. Os poemas a que se refere estão na última seção do livro e trazem a 

experiência da poesia concreta para sua obra. Quase que se justificando, 

Sterzi, em entrevista a esta pesquisadora, diz que considera esse livro “de 

juventude, cheio de ilusões como todo livro juvenil”. Apesar de ser considerado 

assim pelo autor, Prosa apresenta a maturidade de um poeta consciente das 

limitações do fazer literário e a magia da experimentação que começa a trazer 

traços importantes para esta pesquisa que se mantém em suas próximas 

obras. 

Sobre esta escrita experimental, Sterzi em entrevista ao poeta Heitor 

Ferraz afirma que: 

 

O fato decisivo para que eu me decidisse a escrever poesia foi a 
descoberta, lá pelos 16 ou 17 anos, da poesia concreta. Para mim, a 
poesia concreta foi uma disciplina - uma ‘matemática severa’, para 
lembrar uma expressão de Lautréamont que eu antepus, em epígrafe, 
a esta última seção do ‘Prosa’- pela qual eu tive de passar para que, 
partindo daquela experiência inicial com textos que me pareciam 
frouxos, palavrosos, pudesse fazer algo digno de ser considerado 
poesia (STERZI, 2010). 

 

Em aleijão, segundo Sterzi, “a coisa muda de figura: não há mais ideal 

de forma ou se há é muito residual”. O que chama a atenção para o foco desta 

pesquisa é a forma como a linguagem é trabalhada em sua estrutura, temática, 

semântica e simbolicamente para realizar o processo que em tese tenho 

chamado de fragmentação. Entendo aqui que a fragmentação é um 

procedimento que leva à desconstrução poética, se pensarmos que estamos 

falando de uma desconstrução dos “moldes” tradicionais da poesia (verso livre, 

quebra das palavras no verso – enjambement, diálogos inseridos no poema, 

etc.).  

 Longe de ser considerado um novo conceito, este processo se 

apresenta como uma marca forte da poesia moderna e agora também em 

nossa contemporânea. Da escrita de fato aos espaços em branco na página, 
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muitos elementos remetem à desconstrução poética. Cada elemento utilizado 

pelo autor coloca em xeque a tradição do fazer poético lança um olhar para 

este futuro da poesia que ainda não podemos mensurar. Para Friedrich (1978): 

 
“Desde Mallarmé se tornou uma regra para a maioria dos líricos evitar 
a pontuação ou não tornar inserções reconhecíveis como tais, 
anulando de novo a tessitura da frase elaborada em segredo. Desta 
estilística, tão hostil à frase (ou se deve dizer: recriadora da frase?), 
resulta sempre que a lírica moderna deseja evitar ou transtornar 
contextos e ordens de relação, estando sobretudo, interessada num 
dizer indicativo – numa indicação como que taquigráfica -, mas 
também, multifacetado. ”  

 

Em aleijão é possível identificar muitas destas características já 

elencadas por Friedrich em 1978. O que nos traz à luz o entendimento que a 

poesia contemporânea, tendo como fonte a poesia moderna, emprega muitas 

vezes características usadas pela “tradição moderna”, como diria Paz. Essa 

nova tradição, lança esse olhar atento ao moderno e constrói suas 

características a partir dele. Sterzi, atento ao moderno, traz para o 

contemporâneo o que considera relevante e emprega suas particularidades na 

obra em análise (aleijão). 

Para Heitor Ferraz, em aleijão, Sterzi “sintetiza a violência moderna em 

versos amargos como em “Retângulos” (p.124) “[...] os amantes – 

invertebrados - /confundem-se aos detritos”. Essa assertiva do crítico quanto 

ao antilirismo (que se junta à fragmentação) se estende às temáticas de 

desgaste do sujeito poético como nos versos de “O escrevente”: (p.47) “a 

queda da asa/ no fim do caminho/ / o gesto da escrita/ severo, esquivo/ /a 

secura noturna/ a agua dos dias/ /saturno degusta seus filhos. ”. Os mitos 

nesses versos são apresentados de maneira decadente, são outras leituras, 

carregadas de melancolia e descrença, sentimento que permeia todo o livro. 

Nesta descrença, a poesia faz-se questionando o mundo e se questionando. 

Aleijão é um livro de desassossegos, de constante reflexão e de busca da 

própria poesia. 

O terceiro livro, publicado recentemente em 2016, traz também 

elementos que apontam para o processo de desconstrução. Novamente desde 

o título, a experiência do choque. Maus Poemas traria ao leitor desavisado a 

indagação sobre quem cria estes “maus poemas” ou como esta poesia tem 

feito sua trajetória. É um livreto composto por dezesseis poemas de estrutura 
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diferente (uns mais curtos, outros mais longos, irregulares na métrica ou 

composto por estrofes enumeradas – como também acontecia em aleijão), 

porém, colocados com a mesma acidez. Em um deles, formado por apenas 

quatro versos, Sterzi apresenta o que poderia ser o questionamento dos 

métodos utilizados para seu fazer poético: 

 

MÉTODOS 

 

Meu nome é serapião balestra 

Eu resolvo problemas 

Meus métodos são pouco ortodoxos 

Às vezes uso martelos ( 

STERZI, 2016). 

 

É em este pensar no “método” que Sterzi trilha sua jornada na poesia. 

Sempre questionando, direcionando e reconstruindo sua ideia. São três livros 

distintos em sua forma, porém com o mesmo fator de fragmentação da ideia e 

da palavra que guiam o fazer poético. Em entrevista a esta pesquisadora em 

2016, ao ser indagado sobre esse processo de criação, Sterzi afirma: “escrevo 

novos poemas, justamente para ver como pode funcionar ainda. Porque a ideia 

é não repetir. Ou seja, faço por que não sei. ”. Essa circunstância de testar os 

procedimentos da escrita aparece nos três livros de poesia, cada um com suas 

particularidades, mas carregados de uma intensa experimentação para a 

feitura dos versos. 

Sterzi é pesquisador e autor de inúmeros ensaios críticos sobre 

literatura. Podemos destacar alguns de seus artigos, dentre muitos outros, que 

nos interessam particularmente por adentrarem em conceitos que nos sãos 

caros para trabalhar a poética de Sterzi. É o caso de “Drummond e a poética 

da interrupção” (2002), incluído no volume Drummond revisitado, organizado 

por Reynaldo Damazio, e de “Terra Devastada: persistências de uma imagem. 

” (2014). Estes ensaios retratam a interrupção e a desconstrução no fazer 

poético, no primeiro, a experiência do choque ou da interrupção, como Sterzi 

denomina é analisada pelo viés da criação poética de Drummond, apontando 

em sua poesia como ocorre esse processo. Em Eliot, o tópos da devastação é 

apontado por Sterzi pela “linguagem, por assim dizer, nasce da paisagem – 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reynaldo_Damazio
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não apenas de sua vitalidade, mas também, dialeticamente, da morte que nela 

se encarna, ou, mais exatamente, da morte que nela descarna. ”  

A produção poética de Sterzi cresce paralela ao trabalho com a crítica, 

elencando artigos e ensaios, onde reflete sobre diversos aspectos, dentre eles, 

o fazer poético na contemporaneidade. Os ensaios citados apontam para 

compreensão de como o autor tem pensado a poesia. Uma interessante 

metáfora criada por Heitor Ferraz poderia definir um paralelo entre as duas 

primeiras obras de Sterzi: 

Para Eduardo, pelo que se percebe pela leitura de “Prosa”, o poema 
é mesmo um relógio suíço, sem falsificações baratas, no qual todas 
as partes funcionam em conjunto, sem atraso. Já nos poemas novos, 
o relógio continua funcionando, o óleo azeitando a parte pelo todo, 
mas parece que o poeta se permite agora deixar algumas arestas, 
uma poeira aqui e ali, que fazem a máquina do verso girar de outra 
forma, mas ganhando em intensidade lírica (FERRAZ, 2010). 

 

Vale destacar, assim, que há duas linhas de frente na pesquisa 

acadêmico-poética de Sterzi: por um lado, o estudo das bases da nossa poesia 

Ocidental, com seu trabalho sobre Dante e, de outro, o da nossa poesia do 

modernismo – com incursões também sobre a Modernidade poética inicial, com 

The waste land, T. S. Eliot, poeta que estudou no pós-doutorado -  “Terra 

devastada: poesia moderna e paisagem negativa”. Esta pesquisa é 

desenvolvida desde 2013 junto à USP e à Universidade "La Sapienza" de 

Roma.  

 

1.3 Prosa 

 

Nas obras de Eduardo Sterzi, o estado de interrupção, devastação ou 

“choque” que ele se propõe a pesquisar, é encontrado em suas poesias desde 

sua primeira produção: Prosa. Em entrevista à “Voz do Escritor: Encontro de 

Eduardo Sterzi e Pádua Fernandes – FFLCH/ USP”, Sterzi define o livro como 

“experimental”, em que ele se propõe a traçar um percurso com o intuito de 

“descobrir sua forma de escrever”. Partindo do título, onde se inicia a 

desconstrução da imagem poética, Prosa, já nos instiga a questionar esta 

escolha. Um livro de poesias, segundo o autor, experimentais, com esse título, 
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prenuncia a reflexão sobre o fazer poético contemporâneo nessa constante do 

hibridismo, essa fusão de gêneros que se tornou tão constante em nossa 

época. É prenúncio de reflexão e, ao mesmo tempo, renúncia da tradição. João 

Alexandre Barbosa, ao prefaciar o livro, faz uma intensa explanação sobre 

essa escolha. Segundo Barbosa: 

 

O uso de prosa no título de Eduardo Sterzi é, sem dúvida, um gesto 
afirmativo e decidido de quem opta pelo poético sem aspas, quer dizer, 
por uma poesia de recusa ao que de “poético” possa existir no poema... 
responsável por tudo o que há de arriscado no jogo poético numa idade 
da prosa. O que inclui desde o peso da tradição da poesia até a 
possibilidade de sua significação no momento em que escreve o poeta 
(BARBOSA in STERZI, 2001, p. 8). 

 

É nesta tentativa de descobrir essa forma de escrever que o autor 

experimenta temáticas e formas, que vão desde poemas com métricas 

aproximadas, senão perfeitas do ponto de vista formal, a experiências 

concretistas, trabalhando a palavra como imagem dispersa na página. O livro 

divide-se em cinco partes, como se comprovassem o processo de busca e 

variação de formas trilhado pelo autor, são etapas apresentando a variedade 

de sua produção. Perpassam pelo corte metalinguístico, leitura mítica, à 

produção lírico-erótica. João Alexandre utiliza uma expressão bem apropriada 

para as experimentações de Sterzi – a “despoetização” (p.12) que em aleijão, 

chamaremos de desconstrução poética. 

Esse processo de despoetização vem trilhando seu percurso no livro 

através de cada elemento intencionalmente colocado. Um deles são as 

numerosas epígrafes, que segundo João Alexandre (in Sterzi, 2012) “permitem 

uma leitura enviesada da tradição poética em que se inscreve o autor. ”. Cada 

epígrafe guia o leitor pelo trajeto proposto na construção da obra. Na primeira 

parte, as imagens de negatividade são apresentadas por três epígrafes, 

destacando a de Eça de Queiroz: “– Enfim – exclamei – mas uma prosa como 

não pode haver! / - Não! – Gritou Fradique – uma prosa como ainda não há! ”. 

Uma prosa que seja possível, porém “ainda” não tenha sido feita. Talvez seja 

essa a ideia principal desta obra. Uma prosa em que a poesia seja o centro, 

não a prosa poética, tradicional e ultrapassada, mas a poesia entrelaçada à 

prosa, ou a prosa entrelaçada à poesia.   
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Nesta primeira parte do livro, as reflexões sobre o fazer poético iniciam 

com a quebra dos mitos, como nos versos:  

 
 
 

Música 
 
                  Rien, cette écume, vierge vers 
                        Stéphane Mallarmé 
 
A musa voluptuosa 
Pede passagem 
 
E lhe damos –  
Prosa: 
 
Qualquer imagem  
vale mais 
 
que a floração sentimental de uma 
rosa: 
 
gás lacrimogêneo, 
luto, melancolia, 
 
estrofe, catástrofe, catarse: 
 
                                     deposita-se linear 
                                                                 (limpa e suja como um 
verso), 
 Pela praia pedregosa da palavra 
 - esta espuma. 

 (STERZI, 2001) 

 

A imagem da musa voluptuosa que “pede passagem” é, segundo André 

Dick, (2008, edição 264) “confrontada pela imagem da espuma de Mallarmé e o 

transtorno da Segunda Guerra Mundial, com seu holocausto. ”. Esse confronto 

de imagens segue também nos vocábulos antilíricos colocados com imagens 

mais importantes que a rosa “gás lacrimogêneo, luto, melancolia, estrofe, 

catástrofe, catarse”, e na forma como o verso é pensado “limpa e suja”. A 

poesia que pode ser uma imagem associada à musa, recebe não o que 

desejara, mas prosa, quebram-se as imagens de lugar-comum para o verso e 

“pela praia pedregosa da palavra” se espalha estruturalmente nos últimos 

versos, a espuma.  Nestes últimos versos, a estrutura do poema acompanha a 

ideia de depositar-se na linha.  



26 
 

Em outros versos dessa primeira parte, é possível identificar outros 

elementos que revelam a inquietação do sujeito poético quanto ao processo de 

criação da poesia. Esse questionamento aparece no poema:  

 

Ego scriptor 
 
Valéry, perguntado 
porque não publicava 
em livro suas aulas: 
“A forma custa caro”. 

 
É negócio a poesia? 
Trabalho que se paga? 
Ao invés, vingaria 
desprezo em toda fala? 
 
Quero confeccionar-me 
do desprezo-palavra,  
para a palavra, falsa, 
uma segunda carne –  
 
que não seduza fácil, 
como fêmea epiderme; 
que se consuma, macha, 
fala que se traveste. 
               (STERZI, 2001) 

 

O ofício do poeta aqui é colocado em questionamento nas primeiras 

estrofes. O poema invoca Valéry para indagar a forma que “custa caro”. Mas o 

que o eu-poético convoca é a palavra “desprezo”, a palavra “falsa” que se 

“traveste”. A negação está nas palavras e nas ideias paradoxais – 

poesia/prosa, eu-poético/conflito em fazer poesia. Esses paradoxos aparecem 

em outros textos no livro Prosa e em aleijão.  Pensar o fazer poético é para 

Sterzi acirrado oficio e em suas obras, para falarmos de fragmentação é 

necessário pensar em como ele realiza a construção.  

Nesse poema temos um molde estruturalmente mais formal, quatro 

estrofes de quatro versos cada e, praticamente o mesmo número de sílabas 

poéticas. É um poema formal que se quebra com a ideia central – “É negócio a 

poesia? ”. A resposta para isso é que o eu- poético quer não apenas fazer 

poesia, mas fazer-se dela. Sterzi, em entrevista à revista Fórum de Literatura 

Brasileira 3, comenta sobre essa ideia: 

 

“A cada dia acredito menos que existam fórmulas que possam 
garantir um bom poema. Ou mesmo que possam garantir 
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simplesmente um poema, independentemente de qualificações (bom, 
mau, melhor, pior...). Provavelmente existam (existiram, existirão), no 
Brasil e em outros lugares, na nossa e em outras épocas, vários 
poetas, e mesmo dentre os grandes, que estão pouco se lixando para 
a “pobreza” do seu tempo. E além disso, não podemos esquecer que, 
no interior da obra de um mesmo poeta, especialmente se essa obra 
tem alguma complexidade, há espaço para soluções muito diferentes 
para a questão da poesia, soluções às vezes até mesmo 
aparentemente contraditórias. ” (STERZI, 2010). 
 

 

Se não há formas, a solução para Sterzi mostra-se nos últimos versos 

quando afirma que a fala “macha”, se “traveste”. A fala, ou seja, a palavra, 

precisa então recriar-se para que se faça poesia. A palavra, o verso, a poesia 

precisa mudar para que esta poesia se faça. E essa mudança remete ainda ao 

entrelaçamento entre poesia e prosa, elemento fundamental na obra que já 

desde o título também se traveste de Prosa. 

A segunda parte da obra Prosa, composta por apenas dois poemas, 

traz, segundo José Alexandre Barbosa (in STERZI, 2000), “os fragmentos de 

uma mitologia para sempre desfeita, mas não esquecida”. Esses fragmentos 

são o desfazimento da poesia para a criação da própria poesia. Quebrar os 

mitos é, ao mesmo tempo em que reconhecer sua importância, apontar para 

uma nova leitura desses mitos, em busca de uma nova poesia. Na epígrafe que 

abre esta seção, as musas são invocadas a cantar, como uma necessidade do 

retorno à tradição clássica. Porém, na frase final reitera a condição de 

fragmentação: “Sempre as coisas grandes tiveram princípio em quase nada” (p. 

55), pois ainda que se retome a ideia do clássico, é preciso desconstrui-lo para 

que se possa criar. 

Nos versos de Bullockbefoeing bard (p.57), os “deuses decaídos” se 

tornam “velhas atrizes de um filme”, desmistificando os mitos dos deuses 

eternos e supremos. O título, ao que parece ser um neologismo ou meramente 

uma brincadeira propositalmente colocada pelo autor, remete a um “bêbado se 

debatendo”. Assinala um estado de decrepitude, de desconstrução da ideia do 

mítico ou sagrado que os deuses de costume carregam. Uma espécie de refrão 

se encarrega de reiterar este estado de decrepitude: “Vigiam-te os olhos/ 

míticos, cataráticos, / da corja do infinito”. Os deuses mais uma vez, são 

retirados de sua condição de sagrados, para partilhar de condições humanas. 
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Nesta obra, Sterzi prenuncia o elemento da fragmentação que encontraremos 

tão presente em aleijão. 

No segundo poema, “Diálogo de surdos” (p. 58), com a epígrafe de T. S. 

Eliot de “The Waste Land”, apresenta-se uma releitura do mito de Édipo, 

perturbado por uma pulga: “Quem suspenderia o sono/ por uma pulga assim/ 

que não coça”. À ironia do eu-poético, João Alexandre (in STERZI, 2001) comenta 

no prefácio: 

[...] o que permite este sábio exercício de degradação é tanto o rigor 
compositivo dos versos quanto a ruptura do poético pela presença 
insidiosa da prosa que, sem deixar prevalecer os vestígios de um 
poético por antecipação, instaura, sobretudo pela ironia, uma outra 
surpreendente e arriscada, poeticidade (BARBOSA, in STERZI, 
2001). 

 

No poema e na fala de João Alexandre, encontramos algumas pistas 

para auxiliar a análise dos versos de aleijão, levando em consideração que os 

mesmos elementos de composição, ruptura do poético e presença da prosa 

também serão encontradas. O crítico ainda considera que não há em Prosa o 

“poético por antecipação”, mostrando assim, que o trabalho de Sterzi com a 

palavra é minucioso, proposital e atento a todos os elementos que ele 

seleciona. O que João Alexandre chama de “arriscada” é a postura do autor de 

romper com os elementos clássicos de formas e temáticas do que era 

considerado poesia, partindo para a fragmentação desses elementos na busca 

de construir sua poeticidade. 

A terceira parte do livro Prosa é considerada pelo prefaciador com 

“topográfica”, o eu-poético traça uma delineação dos lugares, da noção de 

pertencimento ou não pertencimento dos lugares por onde transita a poesia de 

Eduardo Sterzi. O primeiro poema “Mapa-múndi” (p. 63) ilustra bem a ideia de 

não pertencimento: “Já não basta estar vivo. / É preciso andar por ruas 

desconhecidas/ de uma cidade que eu não sei o nome. ”. Essa condição para 

que se ande “por ruas desconhecidas” pode metaforizar a busca pelo fazer 

poético. A busca que guia o poeta na despoetização para que se chegue ao 

que pode e deseja considerar poético.  

A ideia topográfica se mostra desde os títulos dos poemas que são ou 

sugerem lugares – “Ponderação de Poggio” (p. 64), “Ponte Rotto” (p. 65), “No 

túmulo (honorário) de Dante” (p. 66), “Fuga de Bizânico” (p. 69), “Dédalo” (p. 
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78), “Civitas” (p. 79), “Brueguel: pelas ruas, sob as ruas” (p. 81) e “Evropa” (p. 

82). Outro aspecto a ser pensado é a caracterização de prosa que está 

presente em alguns versos. Encontramos em alguns poemas a data e local, 

como se num registro de diário. Em “Fuga de Bizânico”, o mais narrativo dos 

poemas, a estrutura é fragmentada, entrecortando-se de trechos divididos em 

estrofes, outros em parágrafos: 

 

Tu navegas 
Porque tens que navegar. 
Piscivagos oceanos – Dânae: 
Chuva dourada te fecunda; 
Visitamos a basílica, mas não vimos o Pala D’Oro. 
Perros de mierda! Eles eram tua guarda,  
filha espúria da palavra.(STERZI, 2001) 
 

 
[...]“Mero funcionário do Absoluto, mãos no bolso do oceano (janelas 
mouras nos canais. Degraus de mármore de uma igreja descem até a 
superfície d’água. De cócoras, um mendigo estende o chapéu, 
lamentando-se de sua penúria, mostrando o brando dos olhos – como 
se fosse cego), velho e sifilítico, quer passar - mas não passa – sua 
língua nas paredes amarelas, quer fazer-se amanteda perdida 
arquitetura. Ser-se o ponto da cidade, sua praia, sua vazão 
ferroviária. ” (STERZI, 2001). 

 

Nesse entrelaçamento de poesia e prosa, Sterzi confirma a aporia de 

João Alexandre da despoetização, fragmentação dos elementos tradicionais da 

poesia para criar sua própria poesia. A possibilidade de se romper com os 

moldes, proporciona ao sujeito poético a construção de uma poesia com o 

“caráter de libertação”. Segundo João Alexandre (in STERZI, 2000), torna-se 

“uma poética de recusa e de risco, capaz de travar a ingênua expressão, e a 

dolorosa consciência dos limites e possibilidades da poesia numa idade da 

prosa. ” 

Na quarta parte do livro, Sterzi traça um percurso pela lírica-erótica, 

porém, desconstruindo a ideia de erotização. João Alexandre (in STERZI, 

2000), fala no prefácio sobre “os desgastes inevitáveis do tópico, por sua, por 

assim dizer, despoetização.”. Para evitar este desgaste, Sterzi levanta a 

temática da eroticidade utilizando a mitologia, mais uma vez, desconstruída. No 

poema abaixo podemos ter uma ideia dessa despoetização: 

 
Autre naissance 
 
Quase lógica ou puramente química,  
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a fúria maquinal dos elementos 
celebra o líquido comércio dos sexos 
 
No entanto (sempre no entanto): 
 
Que sabemos nós 
De nunca sermos corpos? 
Trânsito, mentiras, desejos de infinito: 
Calíope, serpentina, Vênus. 
 
Quem sabe, Nêmesis? 
(STERZI, 2001) 

 

As deusas Vênus, Calíope, Nêmesis, surgem como “o desejo do infinito”, 

porém, ao fechar o poema com a indagação “Quem sabe Nêmesis? ” a deusa 

da vingança, o eu-poético sugestiona que a punição pela quebra das regras 

pode vir de “um desejo de infinito”. No poema, está presente a ideia da 

tragédia, que finaliza com a punição pelas escolhas. 

Além do mito desconstruído, nesta parte do livro, podemos salientar 

outra característica constante em Prosa, e que também é encontrada em 

aleijão – o questionamento sobre o fazer poético: 

 

Exegese 
 
Interpreto teu corpo 
descerro a castanha do metacarpo 
em flor, tempestade e sensação. 
 
Ouço o martelar dos cascos 
sobre o zinco da vontade. 
 
Sinceramente, estou morto. 
 
Poeta –  
 
O que não tem palavras.  
(STERZI, 2001) 

 

O título do poema sugere a explicação de algo, “exegese”, parte da 

primeira estrofe para uma espécie de narrativa lírico-erótica, narrativa rompida 

na segunda estrofe e gradativamente desconstruída nas demais estrofes. O 

verso “sinceramente, estou morto” encerra o que seria a narrativa e nos dois 

últimos versos, o que seria o ponto alto da explanação remete à complexidade 

de se fazer poesia. O poeta não tem palavras, como então poderia se dar uma 

exegese? Não é possível se construir uma explicação sem palavras, a tentativa 

do sujeito poético esbarra na falta delas.  
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Essa dificuldade aparecerá também em alguns poemas de aleijão, como 

em “O escrevente”, quando no verso “a ranhura da letra/ na qual me abrigo”, 

denuncia o paradoxo vivido pelo poeta de viver da palavra e para a palavra e, 

ainda encontrar-se diante da impossibilidade de se fazer poesia. 

A quinta parte do livro Prosa é descrita como testemunhos do 

aprendizado, pois os poemas reunidos são experiências resultantes da 

aproximação com a poesia concreta. Sterzi (2000) fala sobre uma “excessiva 

dependência aos modelos encontrados na obra de Augusto de Campos, que li, 

estudei e imitei com devoção. ”. Essa ideia de dependência aos modelos pode 

soar com um certo estranhamento, já que estamos falando do foco da 

desconstrução poética. No entanto, ao observar alguns poemas que estão em 

anexo a este trabalho, é possível encontrar, mais uma vez, a possibilidade que 

o autor encontra para, partindo da tradição, produzir seu próprio modo de fazer 

poesia.  

Sterzi fala sobre a influência da poesia concreta em sua poesia na 

entrevista, a Heitor Ferraz (2010): 

 
Gosto de pensar que, se é possível uma analogia entre a escrita de 
poesia e o bater de um coração (coração que, não por acaso, é uma 
metáfora central da poesia do Ocidente), a poesia concreta -não só 
para mim, acredito que mesmo para os próprios concretistas, Augusto 
de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pignatari- funcionou como a 
sístole que precede a diástole, uma contração imprescindível antes 
de uma nova expansão. 

 

No prefácio da obra, João Alexandre Barbosa, afirma que o livro de 

Eduardo Sterzi consegue a partir de suas referências à poesia concreta, ainda 

sim, ter seu modo de fazer poesia. O que segundo Sterzi em entrevista a esta 

pesquisadora se define por sua fala: “faço porque ainda não sei”. João 

Alexandre assevera: 

“Se, de fato, o modelo de Augusto de Campos é evidente nos 
poemas ali reunidos, nisto não vejo nada de negativo, pois, se é fruto 
de aprendizado, não poderia ter escolhido melhor professor. 
Não apenas um mestre da utilização de recursos visuais no poema, 
mas uma espécie de não-poeta (e esta última palavra deveria vir 
entre pesadas aspas), cuja obra é exemplar como recusa a tudo 
aquilo que, de contrabando, pretenda passar por poesia. 
Uma lição que o livro de Eduardo Sterzi dá provas cabais de ter 
assimilado. ” (João Alexandre Barbosa in Sterzi, 2001) 
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João Alexandre sintetiza a crítica colocada no prefácio. É a recusa de 

uma poesia “qualquer”, da poesia lugar-comum. Esta recusa passa pelo 

processo de despoetização, ou seja, de fragmentação dos moldes ou ainda da 

utilização destes para desconstrui-los e moldar uma outra poesia. Uma poesia 

pensada e trabalhada a partir de todo aprendizado que o poeta deseja 

construir. 

A questão visual nos poemas é muito forte, como no poema “Amnésia” 

(p. 103) cujo título nos provoca a ver nos espaços em branco, a ausência, os 

lapsos de memória ou da própria palavra.  

 

Amnésia 
 
 
a memória                      destrói                             cada traço 

abstrai                          cada pedra                  que ultrapasso 

subtrai                               sem                                   sombra 

traz                                     dor                                 sem face 

 

(STERZI, 2001) 

 

As ausências permeiam esta seção, distribuindo versos, palavras, 

sílabas e letras às páginas numa desconstrução semântica e morfológica 

intensa. Essa desconstrução pertence também ao campo do fazer poético. Em 

“Hords-doeuvre” (p.122), Sterzi mais uma vez coloca as angústias do fazer 

poético: “canibal sem dentes/ mastiga as palavras/ na gengiva”. O canibal pode 

fazer uma referência ao “poeta sem palavras”, poema “Exegese” da quarta 

seção, ambos desprovidos de seu “material” mais importante para 

desempenhar suas funções. 

As angústias também estão presentes no último poema do livro 

“Demônios para dentro”. Nele, o poeta externa sua necessidade do grito, por 

analogia pensamos que este grito pode ser o próprio poema: “grito assim não 

para colocar os demônios para fora/ e sim para calar os demônios/ e trazer os 

demônios para dentro/ em silêncio. ”. Os demônios devem ser calados pelo 

grito do eu-poético, devem ser guardados, há aqui uma referência direta ao 
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primeiro poema de aleijão “CUIDADO AO CÃO/ que morde dentro” (p.11). O 

cuidado “ao” cão e não com o cão nos dá uma leitura diferente daquela 

utilizada popularmente. Cuidar dos demônios, como nos versos de “Demônios 

para dentro” cuidar de suas angústias, incertezas, indagações, e de todos os 

sentimentos que possam existir dentro de si.  

Ao final do livro Prosa, Sterzi fala sobre seu processo de criação: 

“Afortunado é o poeta que encontra sua voz pessoal, única; infelizmente, não 

tive tal sorte e devo contentar-me em exercitar uma ventriloquia que se 

pretende sutil. ” À busca desta marca única, o poeta perpassa toda a obra 

experimentando quatro seções bem distintas, traem o elemento comum da 

tentativa de encontrar-se como poeta. Apesar de Eduardo Sterzi citar nestas 

notas a “impossibilidade de poetizar adequadamente, em nosso atual estágio 

histórico, sobre objetos que se recusam a objetivar-se, com a natureza ou com 

a morte (individual e coletiva) ”, o poeta em Prosa, segue suas intuições para 

as construções poéticas e, em aleijão, poderá encontrar um amadurecimento.     

 

1.4 aleijão  

 

O livro aleijão, publicado em 2009, foi resultado do Prêmio Petrobrás 

Cultural, 2006/2007; a obra também esteve como semifinalista do Prêmio 

Portugal Telecom 2010, e, na categoria Poesia do Prêmio Literário da 

Fundação Biblioteca Nacional, ficou em segundo lugar. Segundo o autor, este 

livro é escrito no mesmo momento em que pesquisava sobre o poema “The 

Waste Land”, fato que aproxima as duas leituras. 

A obra apresenta desde o título a imagem de uma poesia que nasce 

deformada, apontando para o âmago do homem contemporâneo, em sua 

patente fragmentação. Este homem que, no auge de suas descobertas e 

tecnologias, ainda se sente fragmentado quanto às relações sociais e consigo 

mesmo. Estamos na era da informação e dos desencontros, dos prêmios pela 

paz, ao mesmo passo em que as guerras se amontoam cidade a cidade, país a 

país. Como o homem contemporâneo lida com esses fatores no seu cotidiano é 

a matéria da poesia de aleijão. 
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A imagem da capa do livro é uma máscara (em anexo) fotografada pelo 

autor, e exprime o tom de desconforto trazido pelos poemas. Uma imagem 

forte, deformada, sem foco e que, unida ao título, já provoca a curiosidade ou 

mesmo a aversão dos leitores. A imagem remete também à condição do 

homem contemporâneo frente às suas imagens formadas por si e pela 

sociedade em que convive. Nícia Petreceli Zucolo faz uma descrição do que 

para ela seria a capa do livro: 

 
“É uma foto, tirada pelo próprio autor, de uma figura grotesca 
(escultura?), cujo ângulo privilegia os dentes retorcidos e quebrados 
da maxila. Não há lábio; a gengiva é deformada; destaca-se o nariz 
desproporcional (pelo ângulo) na sequência de um espaço escuro, 
que deveria conter um olho. Do modo como está disposta, a foto 
pode exigir que o livro seja movimentado, para saber o que está 
retratado ali: uma espécie de gárgula, deduzo, mas os dentes 
incisivos também sugerem uma figura vampiresca. A foto, além de 
reproduzir uma imagem monstruosa, mutila-a: o que compõe a capa 
é seccionado, de forma a ser apenas parte de algo – talvez – mais 
grotesco. A matéria do livro? ” (ZUCOLO, 2011) 

 

Essa indagação quanto ao grotesco casa com a imagem da violência 

muito presente no livro. O disforme, o bizarro, são algumas das imagens 

trazidas por Eduardo Sterzi. Sobre a ideia da máscara, em entrevista ao poeta 

e crítico Tarso de Melo, Sterzi fala sobrea hiperexposição dos dias atuais. Sua 

definição casa muito bem com a ideia da capa de aleijão: 

 
“Não sei se, de fato, a hiperexposição que se percebe hoje é de 
ordem muito diversa daquela que sempre esteve implícita no nosso 
relacionamento com a linguagem e com outros sistemas de signos. O 
ser humano sempre esteve, desde o primeiro grito, desde o primeiro 
grafito, a expor-se e a ocultar-se, em gestos alternados ou mesmo 
simultâneos (o paradoxo das máscaras, personae, que é também o 
paradoxo da poesia, consiste justamente nisto, na simultânea 
exposição e ocultação do ser, dos seres, na palavra). ” (STERZI, 
2015) 

 

Expor-se e ocultar-se, gesto que traz o paradoxo das máscaras como na 

capa. O jogo de mostrar e ocultar quem ou o que de fato é aleijão, ou ainda 

qual relação existe entre a poesia e o aleijo, questões que debateremos 

adiante. De pronto, podemos entender a dualidade das máscaras como 

elemento comum à dualidade das palavras, com na epígrafe do livro: “tu vens 

para nos matar/ tu vens para nos salvar”. Este é um dos paradoxos 

apresentados na obra.  
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Em alguns poemas esse paradoxo da palavra é explorado pelo autor: 

 

LIÇÃO DE ESCRITA 
 
Não meça 
a temperatura: pouco 
importa se o corpo 
dá-se, agora, 
em forma 
de colapso. 
 
Esqueça 
a máscara tesa 
que sequestra o sorriso 
por sob 
a pele. 
 
Releve 
a agulha inclusa 
que te paralisa 
beijo e protesto. 
 
Reserve 
uma hora diária 
para afagar tua miséria. 
Ou resista: 
não vale a escrita. 
 
 

Para esse poema, Sterzi usa o título “Lição de escrita”, porém o sujeito 

poético, no final do texto, encerra dizendo que: “não vale a escrita”. Esse 

paradoxo, do pensar no fazer literário aparece em outros poemas do livro, 

reiterando a busca pela poesia. Outro aspecto muito presente em aleijão é a 

referência à questão da violência. Dentre os pesquisadores e críticos que já se 

debruçaram no trabalho poético de Sterzi, Fábio Weintraub em “O tiro, o freio, o 

mendigo e o outdoor” assinala: 

 
(...) “que o tema da violência não é mais um entre outros, construindo 
antes o centro de imantação da obra. Tal tema é explorado em seus 
aspectos rituais e iniciáticos, em seu enraizamento familiar (com a 
presença obsedante da figura paterna e “sanguinária”), no âmbito da 
própria criação poética (em que a filiação também implica certo temor 
à castração) e, sobretudo, em uma experiência atroz da cidade. ”  
(WEINTRAUB, 2013, p. 60) 

 

A violência neste poema está também na linguagem - “pouco importa se 

o corpo/ dá-se, agora, / em forma de colapso. ” – o corpo, metáfora do 

personagem, padece do sofrimento da própria escrita. Todo o poema é um 

imperativo ao interlocutor: “Não meça”, “Esqueça”, “Releve”, “Reserve”, “Ou 
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resista”, num pedido, conselho ou ordem, repassados com fervor nas palavras. 

Para o eu-poético, pouco há que se fazer em relação à escritura e todos os 

atos possíveis perpassam por algum ato de hostilidade: “colapso”, “por sob a 

pele”, “protesto”, “miséria”. 

Essa violência observada por Weintraub parte dos aspectos sociais nas 

principais esferas (familiar, por exemplo) e se materializa na linguagem. No 

poema “Para fora d’água” (p. 21), a violência está na família: “(escondem-se,/ 

sanguinárias,/ as/ mãos/ de meu pai)”. Aparece ainda em “Enfant phare” (p. 

27): “De um lado, a família puída, a/ mobília entrevada, o cadeado, o cheiro de/ 

guardado e naftalina”, nestes versos, a degradação do mito do lar, que deveria 

ser aconchegante e acolhedor, tudo respira velhas lembranças, além de 

nostálgicas, tristes. Segue mostrando a violência que vem de todos os âmbitos 

no poema “De nada” (p. 29): “Foram tantos/ que me mataram/ / Não tenho 

bocas/ para agradecer”. 

Dos poemas que retratam a violência, destaca-se “Na marra”, no qual a 

sociedade é o agente dos atos. A imagem colocada pelo autor, infelizmente 

nos soa familiar vinda dos noticiários da mídia. É uma tensa narrativa colocada 

em versos, dividida em 4 “atos”, cada um mais forte e intenso:  

 
 

NA MARRA 
 

Para Antonio, em Copacabana 
 
1 
 
o grito 
à queima- 
roupa, e 
nus, de 
cócoras, 
na esquina, 
concílio 
de covardes 
 
“¡fecha geral!” 
 
2 
 
túneis, funis; 
 
o mar 
combustível 
surrando 
a avenida; 
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a mandíbula 
das cortinas 
metálicas 
mascando 
o dia- 
a-dia 
(em baba 
e silêncio); 
 
agravo de 
sangue, 
 
bolhas de 
paralisia 
 
3 
 
“¡sai dessa pedra, 
marisco!” 
 
– vivo ou 
morto; morto 
e vivo – 

 
“¡sai dessa 
pedra!” 

 
4 
 
“o crime é o 
crime” – “nossa noite é 
criminal” 
(STERZI, 2009, p. 78) 

 

Nesse poema, a violência e a opressão passadas pelo personagem que 

está desprotegido “nu/ de cócoras” diante dos ataques impressionam por conta 

da violência retratada na linguagem. A cidade, metáfora da sociedade, participa 

como co-autora do crime com a “mandíbula/ das cortinas/ metálicas”. É a 

cidade que personifica o monstro das mandíbulas que estão ameaçando o 

personagem. O lugar onde deveria ser o lar, o alento, passa a ser a real 

ameaça. 

A imagem mais forte do poema é a do estranhamento do lugar, dos 

personagens “concílio/ de covardes”, dos vocativos que intimidam: “! Fecha 

geral!”, “!sai dessa pedra/ marisco!” e das palavras que exprimem os atos de 

hostilidade e selvageria: “grito”, “surrando”, “vivo ou/ morto; morto/ e vivo”. O 

poema também expressa a agressividade na forma em que são distribuídos os 

versos na página. Nos enjambements quebrando a sintaxe como em “o grito/ à 

queima-/ roupa”.   
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As estrofes são irregulares e numeradas como em atos de uma peça 

teatral. Cada cena se apresenta mais aterradora, até o grande ato – “nossa 

noite é/ criminal”.  Esses aspectos remetem a outra característica da poesia de 

Eduardo Sterzi em aleijão, o homem é sem-lugar no mundo. Não há, como diz 

o autor, alento ou redenção. Para Sterzi: 

 
“É um livro de descrença. Em alguma medida, um livro de adeus – à 
própria poesia, também. Meu esforço nele foi o de aprofundar o 
máximo que eu pudesse a negatividade. Não há redenção ali – nem 
no conteúdo, nem na forma. Talvez seja um livro sobre como viver 
depois do fim do mundo. O aleijão é o habitante do fim do mundo, 
aquele que sobreviveu ao seu próprio fim. ” (STERZI, 2016) 

 

É importante observar como ocorre esse processo do fazer poético e 

quais os aspectos gerados a partir disso. Desta linguagem violenta partimos 

para analisar como o autor trabalha com a palavra, experimentando imagens 

grotescas como o título do livro – aleijão – ser deformado. Aleijão é o “habitante 

do fim do mundo”, como vemos no poema, gerado à imagem e semelhança do 

caos do fim.  

Cada expressão criada pelo autor é meticulosamente pensada para 

causar o choque no leitor. Desde a apresentação é demonstrado como a 

poesia neste livro é uma motivadora para a reflexão da relação do homem 

como o mundo. “BEM-VINDO, aleijão: /à minha/ imagem/foste feito”. Essa 

imagem nos desautomatiza o olhar desde a “entrada”, pois pensar que um 

aleijo surge de nossa própria imagem, podendo ser ela a poesia, a sociedade, 

o autor ou o próprio leitor, podemos perceber a busca dessa desconstrução no 

fazer poético através do mito bíblico que aqui se apresenta ao avesso.  

A expressão “BEM-VINDO”, colocada em maiúsculas, pareceria sugerir 

uma boa recepção, no entanto é a aleijão que se refere. O mito da criação na 

bíblia (Gênesis 1) fala que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, ou 

seja, um ser perfeito gerando outro ser em seu “molde”. No poema, o eu-

poético é o criador e ainda o reflexo da imperfeição, da deformidade. A criação 

de aleijão é pautada no que não é bom ou perfeito, antes, vem do aleijo, do ser 

disforme que o gera. 

Ao ser questionado sobre este primeiro poema do livro, Sterzi comenta a 

possibilidade de uma analogia à inscrição do portal do inferno de Dante: 
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“Deixai toda esperança, ó vós que entrais”? Pode ser., Mas não é 
uma referência consciente. Até porque, no caso do poema inicial do 
Aleijão, a voz não se dirige ao leitor ou a qualquer personagem que 
penetre no livro e no seu cenário (como ocorre no Inferno). Dirige-se, 
isto sim, ao próprio livro, que é também uma espécie de personagem 
de si mesmo, livro-monstro, livro-aleijão. De resto, a questão da 
esperança, acho eu, não se coloca. O mundo do Aleijão é um mundo 
em que a esperança fica de fora. Não é questão. ” (STERZI, 2016) 

 

De qualquer forma, a proximidade da inscrição e do poema “Bem vindo” 

existe no sentido de prenúncio de algo incômodo. Em Dante, o inferno, em 

aleijão, os poemas que se apresentam como o incômodo questionador das 

relações humanas e da própria poesia. Zucollo tece uma definição apropriada 

aos poemas de aleijão: “Eduardo Sterzi consegue mutilar a ótica da nobreza, 

ao profanar com sua pena sacrílega o senso comum. ”. (ZUCOLLO, 2011) 

Pensar essa poesia é pensar o próprio homem em seu estado mais 

natural, com suas crises, seus questionamentos e sua inabilidade para a 

inserção no mundo. Em entrevista a Heitor Ferraz, Sterzi afirma que: 

Quando acabei de escrever o livro, percebi que ele era ao mesmo 
tempo, por um lado, extremamente autobiográfico e, por outro, 
extremamente ficcional, as duas atitudes com uma intensidade que 
não se encontrava no livro anterior. Fiquei contente com isto, coma 
relação complexa entre texto e vida, entre poesia e experiência, que 
aí parecia se configurar. (STERZI, 2010) 

 

Essa relação entre vida e poesia aparece em algumas partes do livro 

como no poema “Personagens”, em que vários nomes são atribuídos ao autor.  

Eduardo Sterzi fala sobre este poema, na entrevista a Ferraz, da seguinte 

forma: “escondi ali vários elementos da minha própria experiência, mas sempre 

distorcidos pela ironia, pela hipérbole, por um auto distanciamento que me 

parece saudável – se não psicologicamente, poeticamente. ”.  A distância que 

Sterzi busca em suas obras, poeticamente falando, é atribuída por novas 

construções na linguagem. Como no poema “Personagens”, ele afirma em 

entrevista a esta pesquisadora que brinca com o erro que as pessoas cometem 

ao escrever ou pronunciar seu sobrenome Sterzi.  

Aleijão é assim, uma obra que Eduardo Sterzi se insere, até certo ponto, 

noutros traz a universalidade que a poesia e da literatura precisam ter. O livro é 

dividido em seis seções (Em germe, Coágulo, Escritório, Na treva, Dois e 

Território) que já denotam o caráter diferenciador da poesia “tradicional” por 

propor uma estrutura fragmentada, assemelhando-se à prosa – o que pode nos 
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remeter imediatamente ao livro anterior de Sterzi, Prosa. Uma das 

características dessa aproximação à prosa é a divisão da obra em capítulos ou 

sessões onde cada uma se entrelaça à outra formando uma espécie de 

narrativa. Nos poemas encontramos a narrativa evidente como no fragmento 

do poema “A barca”:  

 

Incendiou-se a barca 

que nos levava ao continente. 

Dormíamos 

em nossas cabines: 

a família 

toda morreu. [...] 

                                            (STERZI, 2009, p. 25) 

 

Sobre o hibridismo presente na obra, Sterzi apresenta um exemplo o 

poema “Casa de detenção” que mescla versos à estrutura de prosa. Sterzi 

ainda compara os dois primeiros livros de poema, afirma que em Prosa, “a 

técnica do verso está extremamente presente”, já em aleijão, a técnica está em 

forma de “dissolução”, comprova assim a nossa teoria da fragmentação. Sterzi 

coloca ainda que “É como se a pulsação rítmica e métrica estivesse lá – mas 

para faltar, falhar”. (STERZI, 2016) 

Outra característica que pode nos remeter ao gênero prosa é a presença 

de personagens recorrentes, nominados como “aleijão”. As referências como o 

poema “Monstro” (p.81): “fujo aos dentes/ Garras a/ rasgar/ anzóis”; “Anatomia” 

(p. 89): “Nunca reparou que dentes vão quase até os olhos”; “Estrangeiro” (p. 

101): “O dragão que os devorou”;  

Dentre esses personagens, encontramos, por exemplo, brincadeiras 

com o próprio nome do autor, como em: “Eduardo Stenzi/ matou-se aos 18. 

/Não resistiu à “paixão”./ Estava na moda.” (STERZI, 2009, p. 52). O que 

poderíamos rapidamente associar ao moderno questionamento do eu-lírico e 

sua consequente desromantização. Num outro formato, surgem personagens 

sem nome, porém caracterizados pelos versos como no exemplo: “eu dirijo tu 

mordes o lábio de baixo/ não digo e não dizes palavra/ conheces conheço a 

tocaia/ de outras datas/ sabemos o que nos aguarda” (STERZI, 2009, 93). 

Esses personagens inominados são também interlocutores do eu-poético que 
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traçam na obra, este perfil de prosa. Diálogos se estabelecem em alguns 

versos como se encadeando uma narrativa. 

Sobre a divisão do livro em partes, que podem ser vistas como capítulos 

ou sessões, Eduardo Sterzi, em entrevista que nos foi concedida em agosto de 

2016, coloca que essa forma de organização foi pensada exatamente, como 

tínhamos em primeira hipótese, para dar uma ideia de encadeamento da obra: 

 

“A organização foi pensada como uma espécie de encadeamento 
romanesco, como se uma narrativa algo descontínua – mas não de 
todo descontínua – fosse se montando ali. Mas justamente não fiz 
questão de fechar as lacunas, e cabe a cada leitor tentar 
compreender como as coisas se encadeiam. Note, porém, que quase 
sempre os poemas aparecem em duplas, um poema sendo 
complementado (o que significa também, por vezes, contrariado) por 
outro normalmente situado em seguida a ele. ” (STERZI, 2016)  

 

Nos poemas “Terra”; “Água” e “Telefonema” (p. 104 e p. 105), é possível 

observar essa sequência de que fala o autor, numa espécie de narrativa: 

 

TERRA; ÁGUA 

 

um punhado de terra 

molhada sem que eu saiba 

se sangue, saliva ou água, 

 

é a forma do silêncio  

nessas tardes aguadas 

em que a chuva cai reta 

 

 

TELEFONEMA 

 

nossas conversas já são 

boas chuvas 

 

nenhuma palavra dissolve 

a expectativa 

do dilúvio 

 

grumo 

de dúvida 
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queimando  

a garganta 

 

silêncio 

de árvore 

 

só fala  

o vento 

 

Nesses poemas, a temática retratada do questionamento da 

comunicabilidade perpassa pelos dois poemas como se num trânsito livre de 

comunicação e continuidade. Os últimos versos do primeiro poema “é a forma 

do silêncio/ nessas tardes aguadas/ em que a chuva cai reta” são 

perfeitamente completados pelos primeiros versos do segundo poema:               

“nossas conversas já são/ boas chuvas” e se não fosse pelo recurso visual da 

divisão em versos e estrofes, estrutura atribuída ao poema, facilmente 

entenderíamos como uma narrativa em prosa.  

Essa é uma das características presentes no livro aleijão para 

pensarmos a desconstrução do fazer poético, conforme veremos no capítulo 3, 

pois é um dos artifícios utilizados pelo eu-poético para nos trazer essa 

experiência de quebra da poesia pensada tradicionalmente. Porém, mais que 

aspecto de narratividade, pensemos na dissolução dos moldes clássicos da 

poesia. A desconstrução do conceito e da própria palavra presentes em muitos 

poemas. A forma em que os poemas são distribuídos na página, os 

enjambements, as quebras da sintaxe, enfim, tudo o que remete à 

fragmentação. 

 Sterzi, em entrevista afirma que a técnica do verso em aleijão está 

presente, sobretudo em forma de dissolução. “É como se a pulsação rítmica e 

métrica estivesse lá – mas para faltar, falhar. ” (STERZI, 2016). E, assim, 

acreditamos que a dissolução, que é também a desconstrução do verso, se faz 

em aleijão sobretudo a partir da falha, do corte, da interrupção, fazendo da 

fragmentação seu principal procedimento poético.  
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CAPÍTULO 2 - A FRAGMENTAÇÃO ENQUANTO PROCEDIMENTO 
POÉTICO EM ALEIJÃO  

 

Para nós, falar em fragmentação e desconstrução poética é tomar como 

base as tradições do que foi por vezes considerado poesia ou do que passou a 

ser tido como poesia a partir do que entendemos por modernidade e pensar no 

fazer e desfazer desse caminho. É pensar no processo que o autor utiliza na 

poesia como recurso para que o fragmento possa por si só construir as 

imagens necessárias para sua feitura. Milena de Lima Travassos, ensaio 

“Refigurações do Alegórico no Contemporâneo: Leitura anacrônica”, afirma 

que: (TRAVASSOS, 2014, p. 49) 

 
“Somente ao assumir uma coisa como fragmento, o ato alegórico 
pode provê-la de novo significado, procedimento entendido como um 
ato “salvífico”, porque sem ele a coisa permaneceria condenada ao 
desaparecimento, ao silêncio. Essa nova acepção que o alegorista 
atribui a um dado elemento, nada tem a ver com seu sentido original, 
mas é por meio desse procedimento que Benjamin afirma um gesto 
de redenção das coisas. ” 

 

A redenção das coisas na poesia de Eduardo Sterzi em aleijão não é de 

fato a ideia de salvação como superação ou bonança dos mitos ou da ideia 

romântica. Para Sterzi, a redenção é a própria criação poética, que, 

fragmentando a palavra, a imagem, o verso e a poesia, nos traz o poema 

mutilado em sua essência e, assim, reconstruímos na leitura, suas partes.  

Ainda no ensaio, Milena de Lima Travassos, nos traz a reflexão sobre o 

que o conceito de fragmento para o filósofo Mario Perniola: 

 
“acerca do fragmento, Mario Perniola em seu livro Desgostos – novas 
tendências estéticas nos atenta para uma importante questão: “O 
especial do fragmento não é a relação com um todo do qual seria 
parte, mas justamente ao contrário, é a ruptura dessa relação” 
(PERNIOLA, 2010, 140). Na leitura alegórica o fragmento não é mais 
a parte perdida de um todo, a questão primordial não é afirmá-lo em 
sua unidade perdida “[...] ele nunca pode ser a consequência 
acessória, o epifenômeno de alguma coisa exterior (mesmo sendo de 
uma realidade histórico-social), porque se constituiu como fragmento 
justamente na recusa do exterior, num movimento centrípeto em 
direção a um núcleo interior, uma auto compreensão que o torna, de 
fato, semelhante a um porco-espinho, a um caracol” (PERNIOLA, 
2010, 141), a uma gota d’água enquanto imagem-mundo, nos fala 
Tarkovski: [...] a imagem não é certo significado expressado pelo 
diretor, mas um mundo inteiro refletido como que numa gota d’água 
(PERNIOLA, 2010, p. 285)” (TRAVASSOS, 2014, p. 50) 
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O fragmento para Perniola é um todo, como os fragmentos em aleijão, 

são elementos dotados de capacidade e significados únicos, construindo a 

obra na intersecção entre eles que trazem os sentidos que o poeta busca criar. 

Cada aspecto é cuidadosamente pensado neste livro-mostro, na busca de 

transformar os fragmentos (quebras, choques, aleijos) no todo que é livro-

mostro. Um trabalho minucioso, como num artesanato lento e demorado de 

confeccionar pela palavra, a colcha de retalhos que se torna a poesia.  

A fragmentação é também a quebra dos moldes tradicionais e, segundo 

Agamben, no texto O que é o Contemporâneo, do próprio tempo; e o que 

sutura a quebra do tempo é a poesia: “o poeta é a fratura entre dois séculos, é 

aquilo que impede o tempo de compor-se e, ao mesmo tempo, o sangue deve 

suturar a quebra. ” (AGAMBEN, 2009, p. 61).  

Agamben coloca que “Saeculum originalmente significa o tempo da 

vida”, logo, a fratura entre os séculos que propõe Agamben sugere a fratura do 

tempo. Pensar como essa fratura ocorre em aleijão, de Eduardo Sterzi, nos fez 

pensar na poesia do tempo presente. No que é ser contemporâneo e como a 

fratura se dá em suas poesias. Num primeiro momento a definição de 

Agamben nos leva a compreender a contemporaneidade dos textos de Sterzi: 

“Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele 

perceber não as luzes, mas o escuro. ” (AGAMBEN, 2009, p. 62).  

Desse escuro de onde o poeta vê o que outrem não consegue, muitos 

autores foram geniais neste “olhar no seu tempo”. Poderíamos pensar, por 

exemplo, no que Dante, Camões, Baudelaire ou Drummond deixaram de 

legado. Tomados como gênios, “homens à frente de seu tempo”, monstros 

sagrados do cânone, estes, como tantos outros que poderíamos citar, marcam 

seu tempo, embora estivessem deslocados dele.  

Descer aos portões do inferno por um amor pode não ter sido a ideia 

mais original numa época como a de Dante; cantar numa epopeia os feitos 

gloriosos de uma nação não foi exatamente o fato que tornou Camões um dos 

maiores poetas do mundo; o título de “poeta maldito” concedido a Baudelaire 

talvez não traga sozinho a magnitude de sua poesia; Drummond não era 

apenas “a pedra” ou “José”. O que os marca dentre tantos e como outros 

tantos outros foi e é sua capacidade de saírem de seu próprio tempo para, 
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tomada certa distância, falar sobre ele. É a fratura, a quebra, a fragmentação 

de que fala Agamben: 

“Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente 
contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, 
nem está adequado a suas pretensões e é, por isso, exatamente 
através desse deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais 
que os outros, de perceber e apreender o seu tempo. ” (AGAMBEN, 
2009, p. 50). 

 

Fosse uma pergunta retórica, o texto de Agamben: O que é o 

contemporâneo nos traria então uma série de respostas que se entrelaçam 

para traçar esta definição. Didático e explicativo utiliza inclusive exemplos 

científicos como o conceito de escuro – “não é uma forma de inércia ou de 

passividade, mas implica numa habilidade particular” (p. 63) para embasar sua 

abordagem. Porém, longe de ser um texto retórico, o autor se utiliza de 

diversos conceitos de filósofos, teóricos e pensadores como Paulo de Tarso 

(apóstolo bíblico) para mostrar que essa discussão sobre a contemporaneidade 

é atemporal, como é o conceito de contemporâneo.  

Pensando sobre esta atemporalidade, voltamos aos poetas citados - 

Dante, Camões, Baudelaire e Drummond – como poderiam assim ser nossos 

contemporâneos? Ou, qual conceito, medida, forma, nos utilizamos para 

entender que estes, como tantos outros poetas, são nossos contemporâneos? 

Num primeiro momento podemos elencar do texto de Agamben em questão os 

conceitos de contemporâneo. Algo que nos chama a atenção é a assertiva de 

que é exigido de nós a nossa capacidade de ser contemporâneos dos textos e 

dos autores. Logo, a leitura torna-se uma via de mão dupla: nós leitores 

também temos que ter a capacidade de ser contemporâneos.  

Se é evocada tanto para o leitor quanto para o poeta, uma capacidade 

de que situe no contemporâneo a si e ao que lê/escreve, Agamben elenca os 

fatores que levam ao desenvolvimento desta competência. Cita, por exemplo, 

Roland Barthes, comentando o trabalho de Nietzsche - “Considerações 

intempestivas” - afirmando que “O contemporâneo é o intempestivo” (p. 58), 

nessa assertiva, a desconexão com o tempo começa a ser retratada como 

ponto principal para se definir a contemporaneidade na visão de Agamben.  

Assim, segundo os estudos de Nietzsche e a fala de Barthes, o 

contemporâneo é o que rompe com o próprio contemporâneo, é dessa ideia de 
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anacronismo, de deslocamento de seu próprio tempo que vem a possibilidade 

de ser contemporâneo. Esse deslocamento, no entanto, não pode ser 

considerado fuga. O leitor e poeta contemporâneo não negam seu tempo, mas 

a partir dele, veem mais que outros, pois conseguem se afastar e, tomada esta 

distância, lançar um olhar apurado para o que lê. 

Agamben ilustra seu texto com a poesia de Osip Mandel’stam – “O 

século” – onde a relação entre a poesia e seu tempo tem uma perfeita aporia. 

Em análise das metáforas e demais recursos utilizados, meticulosamente 

pensados por Mandel’stam, fala sobre esta relação, sendo o século “a fera que 

não se pode olhar nos olhos”. A simbologia sobre o tempo e o poeta é colocada 

de forma a nos confirmar o anacronismo já citado por Nietzsche. Não se pode 

olhar nos olhos de seu próprio tempo, mas se afastar dele a fim de que a visão 

seja mais apurada. Esse século “fera” necessita que suas vértebras sejam 

“soldadas com sangue” - as vértebras dos dois séculos (do que se está e do 

que se aproxima para análise do objeto).  

E quem pode soldar essas vértebras, simbologia do dorso do tempo e do 

ponto de encontro entre épocas, é o poeta. É ele, segundo Agamben, que 

percebe as luzes, mesmo no escuro de seu tempo. Que apura o olhar, 

distanciando-se desse tempo para poder lançá-lo a outros tempos e soldar as 

vértebras citadas no poema de Osip Mandel’stam. “O escuro, aqui, não é uma 

forma de inércia ou de passividade, mas implica numa atividade e uma 

habilidade particular que, no nosso caso, equivalem a neutralizar as luzes que 

provém da época para descobrir as suas trevas, o seu escuro especial, que 

não é, no entanto, separável daquelas luzes. ” (p. 63). 

Contemporâneo, então, é aquele que se compromete em fazer uma 

leitura de sua época, olhar atentamente ainda que esteja no escuro de não se 

adequar a esta época e conseguir unir os dorsos da época em que está com o 

da época que se propõe a analisar. Por isso a importância da tradição. É 

através da tradição que se pode ver o tempo presente. As referências que, 

soldadas à tradição, auxiliam na criação o que vemos em nossa época. Por 

isso Agamben afirma que há um compromisso secreto entre o arcaico e o 

contemporâneo.  

O poeta Eduardo Sterzi, nosso contemporâneo, em entrevista a esta 

pesquisadora em agosto de 2016, fala sobre esse “compromisso” quando 
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perguntado sobre sua ligação com o poeta Carlos Drummond de Andrade: “Eu 

muito provavelmente vou achar que meu débito com Drummond esteja num 

ponto diferente do que aquele em que talvez eu realmente deva... Coisa de 

devedor, como somos todos com relação a quem escreveu antes de nós. ”  

Essa “coisa de devedor” que Sterzi cita é o que Agamben chama de 

ponto de encontro entre as fraturas das vértebras entre os tempos passado e 

presente. É a relação direta que temos com o que, numa época diferente da 

nossa, se relaciona diretamente com ela por seu caráter de 

contemporaneidade. É um compromisso que não temos a obrigação e sim a 

conquista da capacidade de assumirmos seja como leitores, seja como poetas. 

Segundo Agamben: 

 
“Ser contemporâneo não é apenas, percebendo o escuro do 
presente, apreender a luz, mas transformá-lo e colocá-lo em relação 
com os outros tempos, de nele ler de modo inédito a história, de citá-
la, segundo uma necessidade que não provém de maneira nenhuma 
de seu arbítrio, mas de uma exigência à qual ele não pode responder. 
” (AGAMBEN, 2009, p. 72) 

 

Ser contemporâneo então é ter a capacidade de responder a esta 

exigência, de relacionar os tempos, de soldá-los de forma a compreender o 

tempo presente sem estar diretamente inserido nele, pois só se pode ver, 

afastando-se e tomando como ponto de importante análise e posterior 

compreensão, outros tempos que dialogam com o nosso. Ser contemporâneo é 

lançar um olhar apurado para o que se lê, nisso entendemos que Dante, 

Camões, Baudelaire ou Drummond são nossos contemporâneos, pois não se 

fecharam em suas épocas, mas se deslocaram genialmente delas para ainda 

hoje e por muito mais tempo, nem se pode medir quanto, ainda serão 

contemporâneos de épocas e eras. Eduardo Sterzi, além das referências 

trazidas de Drummond, Baudelaire e Eliot, nos apresenta em sua poesia outros 

nomes como Augusto de Campos, do qual afirma em seu livro Prosa ter 

seguido rigorosamente as lições de escrita. 

Também nossos contemporâneos no sentido atemporal, os modernos, 

tomaram a palavra como seu objeto de estudo na tentativa de construção de 

uma nova poesia. Para o moderno, o verso livre seria essa forma de renovar o 

fazer poético. Segundo Paz: 
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“o verso livre é uma unidade rítmica [...] é uma unidade e quase 
sempre se pronuncia de uma só vez. Por isso a imagem moderna se 
rompe nos metros antigos: não cabe na medida tradicional das 
catorze ou onze sílabas, o que não ocorria quando os metros eram a 
expressão natural da fala. ” 

 
  

Essa mudança no fazer poético, acompanhando a fala, é um traço que 

se poderia chamar de desconstrução, se pensarmos que há um rompimento 

com as ideias anteriores sobre o que era considerado poesia. A partir da 

poesia moderna, o poeta já não precisa seguir a exigência de uma métrica pré-

definida. Tem agora o verso livre. Assim, cria seus próprios ritmos. Paz, afirma 

que “a modernidade está condenada à pluralidade: a antiga tradição era 

sempre a mesma, a moderna é sempre diferente” (PAZ, 2013, p. 18). 

Ritmo e métrica se afastam, reafirmando a quebra da tradição. O ritmo 

no moderno é dado não pelo esquema de rimas elaboradas ou pela quantidade 

de versos, e sim pela verbalização dos versos livres ou novos esquemas de 

rimas. Segundo Décio Pignatari, em O que é comunicação moderna (2011), 

“ritmo é um ícone que resulta da divisão e distribuição no tempo e no espaço – 

ou no tempo e no espaço – de elementos ou eventos verbivocuosvisuais 

(=verbais, vocais, visuais). ”. Esse conceito diverge do tradicional, onde a 

métrica “ditava” os ritmos dos versos.  

Para o poeta moderno, a métrica não dita mais o ritmo. As quebras de 

versos, o enjambement, as temáticas diversas que trazem do cotidiano suas 

propostas, guiam o poeta para esta nova tradição. Para Paz, “O tema da 

poesia moderna é duplo: por um lado, é um diálogo contraditório com e contra 

as revoluções modernas e as religiões cristãs; por outro lado, no interior da 

poesia e de cada obra poética, é um diálogo entre analogia e ironia. ”(p.  18, 

2013). Esse “diálogo contraditório”, através da nova tradição erguida a partir de 

novas combinações leva o poeta ao processo que chamo de fragmentação.  

A modernidade traz assim uma “nova tradição”. A tradição da ruptura, do 

choque, da fragmentação. Friedrich, em Estrutura da Lírica Moderna, comenta 

que:  

“Pode-se falar de uma dramaticidade agressiva do poetar moderno. 
Ela domina na relação entre os temas ou motivos que são mais 
contrapostos que justapostos, além disso, domina na relação entre 
esses e um comportamento inquieto de estilo que separa, tanto 
quanto possível, os sinais do significado. Mas ela determina também 
a relação entre poesia e leitor, gera um efeito de choque, cuja vítima 
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é o leitor. Este não se sente protegido, mas, sim, alarmado. ” (p.17)  
 

A ruptura vem da quebra dos modelos que antecedem a modernidade, o 

choque parte desta ruptura que, ao leitor desavisado, provoca esse “alarmar” 

de que fala Friedrich, pois é agora (desde a era moderna) um desassossego, 

uma inquietação em sua forma e temáticas que o leitor não era habituado. E é 

desse alarme que pensamos em desconstrução como recurso que o poetar 

moderno e contemporâneo (por herdar o poetar moderno) se propõe a fazer. 

Friedrich coloca que:  

“De improviso, na segunda metade do século XIX, resultou daí uma 
radical diversidade entre a língua comum e a poética, uma tensão 
desmedida que, associada aos conteúdos obscuros, gera 
perturbação. A língua poética adquire o caráter de um experimento, 
no qual emergem combinações não pretendidas pelo significado, ou 
melhor, só então criam significado. ” (FRIEDRICH, 1978, p. 17) 

 

Esse caráter de experimentação que os poetas modernos e 

contemporâneos comungam, aparece na poesia de Eduardo Sterzi através da 

fragmentação, procedimento usado para operar a desconstrução do poético 

tradicional (que por sua vez é linear, é totalizante, visa a coesão, a unidade). 

Quebrando com essa unidade, Sterzi propõe uma poesia quebrada, o que não 

é exclusivo dele, mas é bem típico da poesia moderna, das vanguardas e 

depois do contemporâneo em muitos casos.  

Friedrich aponta que há três funções para a lírica: sentir, observar, 

transformar – e é esta última que domina na poesia moderna. Também para 

nós este “transformar” é o que mais importa neste estudo. Observar de que 

forma Sterzi transforma a palavra, o verso, a poesia, é o caminho para 

pensarmos na fragmentação poética.  

Ao que estamos chamando de fragmentação, Hugo Friedrich em A 

Estrutura da Lírica Moderna (1978) havia formulado um conceito chamado 

“fragmentarismo”. Neste conceito, Friedrich afirma que “esta lírica (moderna) 

aspira, em primeiro lugar, à originalidade em sua forma de expressão” (p. 153). 

Esta busca pela originalidade pede o afastamento da poesia tradicional, assim, 

  

“ Quanto menos tradicional a poesia queira ser, tanto mais se 

distancia da frase como forma tradicional articulada pelo sujeito, 
objeto, predicado verbal, preposições, etc. Ante a lírica moderna 
pode-se até mesmo falar em uma hostilidade à frase, cujos 
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fenômenos, aliás, também se poderiam descrever do ponto de vista 
do fragmentarismo. ” (1978, p. 153). 
 

  

Esses recursos de que o poeta moderno se vale para o processo de 

fragmentarismo, aparece em aleijão, de Eduardo Sterzi, através de recursos 

apontados por Friedrich como “anti-sintaxe”. Em entrevista, Sterzi afirma que a 

fragmentação é uma marca de sua poesia e “também uma marca da imensa 

maioria das poéticas desde a modernidade. ” (STERZI, 2016) 

No poema “Devastação” há a mesma forma que Friedrich coloca – 

ausência de verbos, uso de muitos substantivos, etc. 

 

DEVASTAÇÃO 

  
Aquele tronco 
arrancado, tempo 
inscrito em 
círculos de 
    carne 
estrangeira, vizinha 
a mim, despenca 
em mim. 
 
Assim sepultá-lo, em 
mortalha de 
vísceras, dobras de 
lembra, extrema 
   carícia. 
 
Aquele tronco, lapso 
de árvore, 
    cariz 
da infância, lápis 
de escrita 
íntima, ferida 
ínsita, insígnia 
do mortal. 
 
Assim conservá-lo, sacro 
    caroço 
sangrado, nome secreto 
gravado no 
    carnaz 
à espera do colapso 
final, quando 
o que 
é vivo, de- 
finitivo, vácuo, 
    vazará. 
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O poema “Devastação” nos remete imediatamente ao poema de T. S. 

Eliot “The Wat Land” e pela pesquisa de Eduardo Sterzi que resulta no ensaio 

“Terra Devastada: Persistências de uma imagem”, é possível estabelecer 

relações desde o título à temática assinalada no poema. Segundo Sterzi, “Falar 

em terra devastada, hoje, é falar, antes de tudo, do poema de T. S Eliot que 

recuperou esse tópos medieval para a modernidade. ” (STERZI, 2014, p. 95). 

Neste ensaio, Sterzi levanta as referências ligadas ao poema de Eliot e coloca 

que “O impacto começa pelo título, lapidar e memorável como poucos. ” 

(STERZI, 2014, p. 95). Essa relação também pode ser feita a este poema de 

Eduardo Sterzi. “Devastação” é um título carregado de sentidos a serem 

explorados no decorrer do poema.  

A imagem de desolação acompanha os poetas da modernidade com 

uma força e, como se coloca no ensaio de Eduardo Sterzi, com uma 

persistência que segundo ele “é tarefa a que os poetas de hoje ainda não 

puderam renunciar. ”. Poderíamos dizer que a imagem de destruição começa 

pelos modernos por uma questão da quebra da tradição (entendendo como 

tradição os moldes anteriores ao moderno já que, segundo Paz, cria-se uma 

nova tradição). Essa primeira destruição segue pelas temáticas e forma que os 

poemas modernos e contemporâneos a nós tomam. Para Sterzi: 

 

[...] “agora como então, quando dirigem seu olhar ao mundo (ao 
planeta, ao país, à cidade, ao bairro, à casa, aos seus próprios 
corpos [cf. FREITAS, 2012; CARVALHO, 2003] e aos objetos que os 
rodeiam [LIMA, 2002; cf. STERZI, 2008, pp. 26-27]...), se defrontam, 
quase sempre, com a imagem de uma terra devastada, isto é, de uma 
paisagem contaminada por uma impotência que é, hoje, coletiva  
afinal, nas democracias, o poder soberano, outrora concentrado na 
figura do rei, está, pelo menos formalmente, com o povo –, mas que 
eles, inevitavelmente, interpretam como, também, pessoal. E esta 
impossibilidade de evitar a personalização da catástrofe talvez seja o 
processo decisivo para a constituição do que aprendemos a 
reconhecer, a despeito das diferenças entre um autor e outro, como 
uma voz poética caracteristicamente moderna, voz ferida pela 
contingência e pela história, voz de cuja esfera de reverberação ainda 
não escapamos. Daí que os poetas de hoje – como já, em seu tempo, 
João Cabral e, desde então e ainda hoje, Augusto de Campos – 
insistam em incorporar a negatividade da paisagem a suas próprias 
vozes, confundindo território e poema, devastação e linguagem. ” 
(STERZI, 2014, p.107)  

 

Numa “paisagem contaminada pela impotência”, como Sterzi coloca, é 

impossível que o poeta moderno, assim como o contemporâneo, que a poesia 
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passe inerte, sem se dar conta e apropriar-se deste mal-estar. Há uma 

universalização do tópos da desolação como algo coletivo, o que no poema 

“Devastação” aparece muito forte desde os títulos às imagens que vão sendo 

criadas a cada estrofe.  

A estrutura do poema em versos livres e irregulares já anuncia a ruína 

de moldes clássicos, apontando para a tradição moderna de se quebrar 

sintaticamente e formalmente a estrutura do poema. Algumas palavras “carne”, 

“carícia”, “cariz” e “carnaz” são colocadas isoladas nas estrofes do poema, 

podendo até levar a uma nova leitura. Além da sonoridade que aproxima as 

palavras, a relação entre elas é também de sentido. A “carícia” feita de modo 

natural na “carne”, não apenas superficialmente, mas “carnaz”, na parte de 

dentro da pele. Atinge dentro e fora da “carne”, como a própria poesia que se 

revela visual e sensorialmente pelas aproximações sonoras e de sentido. 

Em “Devastação” a imagem do tronco arrancado é colocada e reiterada 

em duas estrofes, o que remete a ruína das origens. O tronco é o que sustenta, 

é um símbolo universal de vida e ascensão. Ao arrancar o tronco, quebra-se, 

fragmenta-se a vida, o verso, a poesia. O tempo, “despenca” no eu-poético, 

foge do alcance, e se inscreve em “círculos de carne estrangeira”, o que pode 

remeter às referências de outrem que aparecem no poema, já que não é 

possível se escrever sem essas referências.  

Ao sepultar o tronco, a forte imagem da “mortalha de vísceras”, o fim 

último de tudo em “dobras de lembra”, além da quebra da sintaxe nos versos 

através do enjambement, vem a fragmentação do sentido: dobras – dobro ou 

dobrar. Esses sentidos, unidos ao verbo conjugado “lembra” quebra uma 

possível expectativa do leitor, pois poderíamos pensar sobre dobro de memória 

ou dobrar, manipular a memória. Cada um dos sentidos nos levaria a caminhos 

diversos. Assim, a devastação é também dos sentidos, das possibilidades e 

das imagens criadas pelo eu-poético. Porém, esta estrofe finda com “carícia”, 

uma “extrema carícia” que atenua ou ironiza a imagem da destruição. A carícia 

não é o acalanto que naturalmente se espera, mas o aniquilamento de tudo, 

desde o tronco. 

Em “Devastação” temos a linguagem fragmentada, pela paisagem 

também fragmentada, destruída. Para Sterzi essa relação do poeta com a 

paisagem é uma capacidade criadora: 

http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?p2=%5EBYC%5Exdm007%5ETTAB02%5Ebr&ptb=FD2735ED-CAD7-4675-A8B6-7C4690D4ABBB&n=782af604&ind=&cn=BR&ln=pt&si=&trs=wtt&brwsid=dbe872bd-fcd3-402a-9575-883dd927c090&st=tab&tpr=sc&searchfor=enjambement
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[...] “ser poeta é ser capaz de aprender com a paisagem: é ser capaz de 
confundir o próprio corpo e a própria voz (que é sempre, na verdade, por 
essa confusão mesma, uma voz imprópria) com a terra. Ser poeta é 
exercitar uma imaginação da terra, que é terra devastada, mas também 
terra prometida (cf. 
WEINTRAUB, 2002): uma imaginação, seja como for, resolutamente 
mundana, «sublunar» (cf. AZEVEDO, 2001). A linguagem, por assim 
dizer, nasce da paisagem – não apenas de sua vitalidade, mas também, 
dialeticamente, da morte que nela se encarna, ou, mais exatamente, da 
morte que nela descarna. ” (STERZI, 2014, p. 103) 

 

A linguagem que nasce da morte é uma imagem forte e que nos remete 

ao conceito de escuridão segundo Agamben, já tratado aqui. O choque está na 

possibilidade de se criar depois do caos, do aniquilamento, do escuro total que 

leva à possibilidade criadora da poesia. Nesse ponto, a fragmentação parte do 

escuro para a criação das imagens presentes.  

No poema “Devastação” o tronco, que seria a parte central, é também o 

“lapso da árvore”, o erro está no cerne da árvore, que é “cariz” - próprio - da 

infância, traçado a “lápis de escrita íntima”, o verso parte do erro, e se torna 

uma marca “insígnia do mortal”. Parece remeter a uma sina. Predestinação ao 

erro, por ser mortal o poeta escreve da infância, lugar de aprendiz, traz de seu 

íntimo o legado do erro para o verso. O tronco arrancado é a metáfora para 

devastação e recomeço a partir da observação desse aniquilamento de ideias 

pueris. 

Na última estrofe, a possibilidade de “conservá-lo”, mesmo o tronco 

arrancado, o “sacro caroço”, semente santa que produzirá novos troncos tem o 

“nome secreto” gravado no “carnaz”. Não na epiderme, parte externa da pele, 

mas na parte de dentro, no que não se pode devastar. A metáfora aqui pode 

nos remeter às tantas influências recebidas pelo poeta. Não se pode reter ou 

devastar todas as tradições, mas aniquilar o que se considera necessário, para 

que do sacro caroço nasçam outros troncos, outras possibilidades. É o criar a 

partir do escuro, como Agamben já falara. 

Numa aceitação de que somente a partir da devastação se pode criar, 

tudo “o que é vivo”, tudo o que se pode, quer ou deve manter como nova 

tradição, seguindo o conceito de Octávio Paz, a palavra definitivo fragmentada 

(de-finitivo) carrega dois sentidos: de finitivo – separadamente, poderia remeter 

ao fim de fato; ou definitivo – permanente. Essa possibilidade em se ter dois 
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sentidos ao fim do poema também carrega a dubiedade do próprio fazer 

poético na contemporaneidade: um fim para a poesia ou a permanência desta. 

As últimas palavras do verso: “vácuo”, onde nada se produz ou 

reproduz, de onde nada poderia vir, nos traz uma sensação de busca do 

poetar; “vazará” – escoar, proceder de algum lugar que poderia ser mesmo do 

vácuo ou do definitivo. Se do vácuo, quebra-se a ideia de que nada se produz 

nele; se do que é permanente, coloca a poesia num patamar de que, mesmo 

depois da devastação, a poesia ainda seguirá o curso que desejar. 

Outro ponto importante a se destacar é que entre a terceira estrofe e a 

quarta e última há um espaço em branco, vazio na página, que aparece 

novamente ao final do poema na página seguinte. Esse recurso aparece outras 

vezes no livro, como se o poema estivesse chegado ao fim. No entanto, ao 

virar a página, nos deparamos de fato com o final do poema na última estrofe. 

É instigante pensar no porque deste silêncio, já que a terceira estrofe não 

chega ao final da página propositalmente, o que provoca uma quebra, um 

corte, uma interrupção. Recurso estudado pelo poeta Eduardo Sterzi em 

autores como Drummond no artigo Drummond e a poética da interrupção. 

Esse silêncio, segundo Décio Pignatari, “é parte integrante da música e 

da poesia” (PIGNATARI, 2005, p. 22) e se alia ao ritmo tecendo “uma teia de 

coesão”. Assim, mesmo o silêncio, o vazio, nos diz algo na poesia, nos instiga 

a pensar sobre qual ritmo o poeta desejara colocar em cada poema.  

Um vazio proposital, colocado após a estrofe onde se questiona o ato da 

escrita, inerente ao mortal – “insígnia do mortal”. A escrita que provoca a “ferida 

ínsita” da qual não se pode fugir nem mesmo depois da “devastação”. Um 

tempo para “enunciação da poética”, como define Sterzi no artigo Terra 

Devastada: Persistências de uma imagem (p.102):  

 
“De Chrétiene e Dante a Cabral e Augusto de Campos, com a 
inflexão fundamental em Eliot, tivemos a passagem da terra 
devastada como território simbólico ao deserto como lugar apropriado 
para a enunciação poética em tempos de negatividade, e 
negatividade não só poética. Esta passagem implica uma certa 
aceitação do deserto - e mesmo uma vontade de deserto, uma 
volúpia de esterilidade – impensável em Chrétiene, Dante e Eliot. 
Aceitação do deserto que, em Cabral, ganhará sua formulação 
célebre e outro poema pulicado no mesmo livro da Fábula de Anfon, 
poema no qual a poética implícita é assim resumida: 
 
Cultivar o deserto 
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como um pomar às avessas: 
 
então nada mais 
destila; evapora; 
onde foi maçã 
resta uma fome; 
onde foi palavra 
(potros ou touros contidos) resta a severa 
forma do vazio)” (CABRAL DE MELO NETO, 1947, p. 97) 

 

Essa aceitação e/ou vontade do deserto aparece no poema 

“Devastação” de Sterzi, no silêncio da página em branco, nas palavras 

utilizadas na quarta estrofe – de-finitivo, vácuo e vazará – nas possibilidades 

semânticas já elencadas e na sonoridade da consoante “v” que produzidas 

vocalmente nos remetem a esse esvaziamento da palavra, do verso e do 

poema. Mais silêncio após esse esvaziamento, agora realmente do fim do 

poema é a mais forte ideia de devastação, aniquilamento, presentes em cada 

verso que se esvai, vaza, seguindo um curso natural como a própria 

devastação proposta desde o título. 

A fragmentação nos poemas do livro aleijão, de Eduardo Sterzi 

apresenta aspectos diversos: na palavra, na construção e desconstrução dos 

versos, nos temas elencados, etc. Luís Quintais também resenha sobre a obra, 

e afirma o seguinte:  

Sterzi é um poeta único pela forma como assume a imperfeição e a 
violência castigadora da origem. Trata-se de um mundo de leis 
imperecíveis e conturbadas, mas de improvável identificação, pois 
tudo é matéria de fragmento, e fragmento apodrecido que não serve 
nem de metonímia nem de translação para uma totalidade. Neste 
mundo, a poesia nada mais é que um estranho balbuciar, um 
convulsivo balbuciar das irregularidades, fragilidades, dobragens de 
um corpo informe que grita visceralmente a sua animalidade e a sua 
história evolutiva, sendo a linguagem uma extensão magoada, ferida, 
impotente da condição inaugural (2010: p. 113). 

 

Os elementos temáticos que Sterzi emprega na obra aleijão também são 

fragmentos – da sociedade (como a violência e o desalento), da família 

(destituída de sua função de proteção) e do próprio ser que nasce mutilado 

destas instituições que deveriam ser inteiros, no entanto trazem somente o 

choque e a destruição. Esse sentimento de desesperança é colocado no livro 

como uma alegoria da vida contemporânea. Sobre a fragmentação, Milena de 

Lima Travassos afirma que: 
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“O alegorista retira um dado elemento à totalidade, fora de seu 
contexto e isolado, a sua função é subvertida. Ele desprende-se de 
qualquer relação com o todo, desconectado segue incompleto a 
traçar o seu próprio caminho. Esse recorte faz da alegoria um 
fragmento, em contraste com o símbolo orgânico. O alegorista reúne 
os fragmentos recortados da realidade, nessa montagem, um outro 
sentido, distanciado do contexto original, é criado. Esse procedimento 
é marcado em virtude do caráter „melancólico‟ que sua expressão 
representa para o artista. A melancolia em Benjamin expressa a 
atividade do alegorista. No que concerne ao sentido da alegoria para 
quem a contempla: a alegoria, que em virtude da sua natureza é 
fragmento, apresenta a história como decadência, “a alegoria mostra 
ao observador a facies hippocratica da história como protopaisagem 
petrificada” (BENJAMIN, 1984, 188). Com Agamben diríamos: o 
observador “contemporâneo é aquele que recebe em pleno rosto o 
facho de trevas que provém do seu tempo” (AGAMBEN, 2009, 64).” 
(TRAVASSOS, 2014, p. 48)  

 

Em aleijão, essa incompletude parte desde o título, a capa, as seções 

que, ao mesmo tempo em que se relacionam, tornam-se independentes, 

trazendo características próprias e peculiares, na narratividade aliada à poesia, 

no livro-personagem que se mostra em cada poema mais “sem-lugar”, 

reflexionando a situação do homem contemporâneo. Essas características na 

obra são fruto do amadurecimento poético que se trava obra após obra, poema 

após poema. Sterzi fala em entrevista a Heitor Ferraz: 

 
“concordo quando fala em amadurecimento da minha poesia (e só me 
sinto confortável de falar em amadurecimento porque estou 
consciente de que depois dele costuma vir a decrepitude, ou a 
podridão...) tem a ver com certa dor, com certo desencanto, muito 
evidentes já desde o título. No entanto, esta dor me parece ser ao 
mesmo tempo externa e interna ao poema; anterior a ele, em alguma 
medida, isto é, pré-textual, mas sobretudo contemporânea a ele: ou 
seja, trata-se de uma dor que pode ter existido, sim, fora do poema, 
mas que só passa a existir poeticamente na medida em que volta a 
nascer com o próprio poema, na medida em que se torna uma dor em 
palavras, uma dor encarnada na forma. ” 

 

Aleijão, para Sterzi é o livro do desalento, da busca do fazer poético, dos 

mecanismos poéticos que estão, como ele diz, “para falhar” e isso não poderia 

se dar de forma diferente senão pelo processo da fragmentação poética. É 

essa fragmentação que dá conta das dores, da memória corroída, da violência 

das cidades, metaforizando a vida, da família destruidora dos alentos, das 

relações perniciosas do homem com o mundo e consigo. O livro-monstro é o 

homem dilacerado pelo mundo e por si mesmo na busca de si e do outro, da 

vida e da sobrevivência na quase-morte que carrega todos os dias. E cada 
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fragmento de aleijão é um todo neste processo de desconstrução para a 

construção da poesia que nasce dia a dia à “imagem e semelhança” do 

homem, da vida e do mundo, quer como estes se apresentem, quer 

aniquilando as referências banalizantes em que podem relacioná-la.  

 

 

2.1 O tópos da Terra devastada na deformidade de aleijão 

 

É importante, para a reflexão do fazer poético de Sterzi analisar sua 

produção crítica e acadêmica, uma vez que se trata de um poeta pesquisador e 

professor universitário, que tem consistente percurso de reflexão sobre a 

literatura. Dentre os numerosos textos que produziu, “Terra Devastada: 

Persistências de uma imagem” nos traz alguns importantes pontos de 

aproximação com a poética trazida em aleijão. Ao ser questionado sobre a 

relação de aleijão com o poema de T. S. Eliot “The Waste Land”/ “Terra 

Devastada”, Sterzi afirma que: 

 
“Finalizei o livro enquanto começava minhas pesquisas sobre a terra 
devastada. Certamente algo da pesquisa acabou influenciando a sua 
escrita. Mas não sei se aparece de forma muito evidente, para além 
da influência difusa do tópos da terra devastada que se confunde com 
a própria poesia moderna e contemporânea quase como um todo (ou 
seja, não há poeta moderno ou contemporâneo que, em alguma 
medida, não esteja lidando com o horizonte descortinado pela terra 
devastada, sobretudo tal como esta se apresenta a partir de T. S. 
Eliot). ” (STERZI, 2016). 

 

Neste ensaio, Sterzi elege esse poema de T.S. Eliot para elencar outros 

autores como Augusto de Campos e João Cabral de Melo Neto nos quais se 

verifica a reiteração da imagem de desolação que aparece na poesia da 

tradição e também na contemporânea. Sterzi propõe aí haver a hipótese de 

  

[...] uma possível ligação mais profunda – subterrânea – entre a série 
Chrétien-Dante-Eliot e a série Cabral-Augusto-poetas 
contemporâneos é a convergência, tanto numa quanto noutra, entre a 
paisagem da terra devastada, que já a partir de Eliot passou a se 
confundir com a do deserto, e a personagem do rei: paisagem e 
personagem, cuja combinação era fundamental no Conte du Graal, 
na Commedia e em The Waste Land, aparecem também na Fábula 
de Anfion (Anfion, como se sabe, é rei de Tebas) e em O rei menos o 
reino (já desde o título). (STERZI, 2014, p. 101) 
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Neste, bem como em outros ensaios, é possível ver o interesse de 

Eduardo Sterzi na pesquisa sobre autores e obras que retrataram de diversas 

formas o que ele chama de choque: “por meio do qual a catástrofe pessoal se 

confunde com a catástrofe social, e a impotência e esterilidade de um são a 

impotência e esterilidade de todos, e mesmo da própria terra. ” (STERZI, 2014, 

p. 101) 

A “Terra Devastada” é uma metáfora relevante para compreendermos a 

noção de fragmentação presente na poesia de Eduardo Sterzi. Segundo ele, é 

importante observar desde a tradução do título como “terra gasta”, “estéril”, 

“infértil”, caracterizando uma paisagem específica. A esterilidade desta terra 

vem do personagem central, o Rei, que, após uma catástrofe (ferimento nas 

pernas) se torna incapaz de se movimentar e ainda de procriar. A ideia de 

“aleijo” aqui representada por um incidente pode ser também relacionada ao 

aleijão, embora produto de uma deformidade diferente, de nascença.  

Pensando nesta proximidade proposta pelo autor, é possível associar a 

deformidade do Rei e sua esterilidade (se propagando a todo o reino, até aos 

animais) à de aleijão (personagem) pela deformidade que o acompanha na 

forma e em sua trajetória traçada no livro. No início do livro temos as “boas-

vindas” a este personagem: “BEM-VINDO, aleijão/ à minha/ imagem/ foste 

feito”, que relaciona a deformidade a seu/sua criador/criadora. O ponto de 

contato entre as duas obras é que a relativa impotência dos dois personagens 

ou atinge diretamente a todos, como no caso do Rei, ou determina a futura 

geração, como o aleijão que nasce desta marca de devastação. 

Esta impotência é representada por características físicas, no entanto, 

metaforiza a condição moral do lugar onde vivem os personagens. Reiterando 

essa assertiva, Sterzi cita em seu artigo, “Terra devastada: Persistências de 

uma imagem”, sobre a fala do crítico Antônio Cândido que: 

 
[...] “num ensaio em 1948, observou que a “crise moderna de valores” 
simbolizada em The Waste Land pode ser atribuída sobretudo à 
“perda de fervor nos atos praticados”: Como não tem fé nem 
convicções profundas, o homem repete maquinalmente o que dantes 
praticava numa tensão elevada de emoção e sentimento”. (STERZI, 
2014, p. 96) 
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Esta “crise moderna de valores” é apresentada em aleijão a cada vez 

que Sterzi mostra uma sociedade também estéril como o reino em The Waste 

Land. A instituição que seria o pilar da sociedade - a família é um lugar infértil e 

de nenhum acolhimento. A violência sentencia ao caos o lugar que deveria ser 

de afeto. Nos versos do poema “Enfant phare”, temos bem marcada a ausência 

dos afetos nesta instituição: 

 

                                  De uma lado a família puída, a 
     Mobília entrevada, o 
     Cadeado, o cheiro de  
     Guardado e naftalina 
 

                                        De outro, a noite corroída, a 
      Saliva ácida: ratos 
      Luminosos, relâmpagos 
      Amestrados. (STERZI, 2009, p. 27) 

 

  
Nos versos deste poema, a marca maior é a da insegurança, da falta de 

uma válvula de escape para os medos e as necessidades de afeto. A família, 

que poderia prestar este auxílio, é “puída”, deteriorada, incapaz de qualquer 

amparo. Não há nenhuma forma ou possibilidade de redenção. O duo “De um 

lado” e “De outro” não oferece ao eu-poético nenhum auxílio. Nas imagens da 

“família puída” e “noite corroída” dois espaços dos quais se esperam o amparo, 

são descaracterizados, destituídos desta possibilidade para dar lugar ao 

incômodo do “cheiro de guardado”, da “saliva ácida”. 

A própria natureza, como em “The Waste Land”, é estéril, “a noite 

corroída”, os animais, “ratos luminosos” propagando o medo junto aos 

“relâmpagos amestrados”. Essas imagens aprofundam a sensação de 

insegurança e medo. Nas duas obras, é o sem-lugar que se apresenta ao 

personagem. No trecho “O enterro dos mortos” do poema de Eliot, a natureza 

também representa este sem-lugar: 

 

Que raízes são essas que se arraigam, que ramos se esgalham  
Nessa imundície pedregosa? Filho do homem,  
Não podes dizer, ou sequer estimas, porque apenas conheces  
Um feixe de imagens fraturadas, batidas pelo sol,  
E as árvores mortas já não mais te abrigam, nem te consola o canto 
dos grilos,  
E nenhum rumor de água a latejar na pedra seca. Apenas  
Uma sombra medra sob esta rocha escarlate.  
(Chega-te à sombra desta rocha escarlate),  
E vou mostrar-te algo distinto  
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De tua sombra a caminhar atrás de ti quando amanhece  
Ou de tua sombra vespertina ao teu encontro se elevando;  
Vou revelar-te o que é o medo num punhado de pó.  

(ELIOT, 1982, p.89.)  
 

 
Como em aleijão, não há nenhum amparo à vista, apenas a 

representação da esterilidade da terra numa “imundície pedregosa”, “árvores 

mortas” e na sequidão da “pedra”, apenas a “sombra” seguiria o personagem. 

A terra devastada devasta também o homem que passa por ela, levando até o 

dom da palavra “não podes dizer, ou sequer estimas”. É uma crescente 

devastação que toma tudo e todos a seu redor. Nem mesmo a palavra 

subsiste.  

A palavra é assim decomposta, fragmentada, ela se faz também de 

restos de falas e de imagens, tal o poema de Eliot. Os versos se quebram ao 

meio, se interrompem e criam uma atmosfera de descontinuidade. São os 

“pedaços” de que fala o “eu” fragmentado do poema: “DE ONDE VIM/ é podre/ 

e trago/ em mim/ pedaços” (p.12). Neste poema a fragmentação parte desde o 

título, que traz uma oração incompleta.  

Como acontece em outros poemas do livro, o primeiro verso é também o 

título; colocado em maiúsculas é apresentado como um vocativo, chamando a 

atenção do leitor e já iniciando o poema. Fragmenta-se também a sintaxe, 

quando o poeta quebra as sentenças: numa leitura em voz alta, poderíamos 

perceber ainda mais a quebra que pode sugerir a pausa na fala de nosso 

interlocutor. 

A ideia de fragmentação se materializa nos últimos versos, quando é 

colocado como esse interlocutor/personagem é formado. Isso nos faz voltar ao 

título da obra – aleijão – figura disforme que no início do livro é colocado como 

feito à imagem e semelhança de algo. Podemos entender que esse algo é a 

sociedade, agora completado o sentido com esse poema (p.12), vindo de um 

lugar podre e trazendo de sua formação a genética do caos “é pode e trago/ 

em mim/ pedaços”. 

Há muitos outros poemas no livro em que podemos perceber 

nitidamente a fragmentação nos versos, nas imagens, na própria linguagem: 
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PRISÃO DO PARAÍSO 
 
ex- 
pele o coágulo, 
secreta o 
espesso 
cúmulo de vida- 
e-morte 
represado 
 
nunca 
suficientemente 
limpo, nunca 
ex- 
pugnado 
além da 
superfície 
fática 
 
conclave de 
xícaras, 
prisão 
do paraíso, 
crescer sob 
espécie 
de árvore: o dito 
pelo não 
 
(STERZI, 2009, p.20) 

 
 

Trata-se de uma fragmentação expressa tanto no sentido quanto na 

forma, na sintaxe, do poema. Aqui, a fragmentação vem do paradoxo colocado 

no título “Prisão do paraíso”, quebrando a ideia de libertação que a palavra 

paraíso carrega e colocando em questionamento essa ideia. Aparece ainda nas 

palavras iniciadas pelo prefixo “ex” que, em cada verso é separada e colocada 

no verso seguinte.  

Outro vocábulo composto que se separa no poema é “vida-e-morte”, 

simbolizando a ideia do hiato implícito nesta imagem. Vida e morte que não 

podem ou não devem estar juntas, nem mesmo na palavra. No final do poema, 

o dito popular “dito pelo não dito” vem sem a última palavra, que, embora 

implícita, quebra a expectativa do leitor, podendo assim ser (ou não) 

preenchido por ele. 

 

 

DEVASTAÇÃO 
 
Aquele tronco 
arrancado, tempo 
inscrito em 
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círculos de 
      carne 
estrangeira, vizinha 
a mim, despenca 
em mim.  
 
Assim sepultá-lo, em 
mortalha de  
vísceras, dobras de 
lembra, extrema 
     carícia.  
 
 
Aquele tronco, lapso 
de árvore, 
     cariz 
da infância, lápis 
de escrita 
íntima, ferida 
ínsita, insígnia 
do mortal.  
 
Assim conservá-lo, sacro 
    caroço 
sangrado, nome secreto 
gravado no  
      carnaz 
à espera do colapso 
final, quando 
o que 
é vivo, de- 
finitivo, vácuo,  
vazará. 
 
(STERZI, 2009, p.21) 

 
 

 Devastação, palavra que dá título ao poema, remete diretamente a “The 

Waste Land” e à temática da fragmentação, da desconstrução, da 

desestruturação, de algo que foi destruído. O “tronco arrancado” sugere que a 

devastação que atinge a tudo em sua volta, alcança a todos. O tronco é 

também suporte, apoio para ligação entre raiz e copa, essa ligação se rompe, 

“despenca” no eu-poético. É o “lapso da árvore”, a falha onde não poderia 

haver falha, assim como no “cariz da infância”, imagem pueril violada pelo 

tronco devastado.  

O “lápis da escrita íntima” também é violado transformando-se em 

“ferida”. Segue-se a ideia do fim e seus males quando, na última estrofe se 

está “à espera do colapso”. Mais uma quebra da palavra, porém agora não do 

prefixo, mas da palavra em si “de-finitivo”, valor que realça a dor da devastação 
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no poema – de fim – esvaindo-se até chegar ao “vácuo”, ao vazio, que nada 

gera e de que nada pode se esperar. 

A devastação está também na forma em que os versos são distribuídos 

na página. Nas quebras de sintaxe das palavras como em “ex-/pele”, “vida-/ e-

morte”, nos enjambements, nas palavras isoladas que parecem formar outro 

poema – “carne”, “carícia”, “cariz”, “do mortal”, “caroço”, “carnaz”, “vazará”. As 

estrofes são devastadas por essas características, a palavra é devastada pelo 

corte, as imagens são devastadas pelas demais imagens sobrepostas.    

Para Sterzi, Terra devastada é a “família puída” como no poema “Enfant 

phare” (p.27); a violência presente em toda a obra, como no poema “De nada” 

– “Foram tantos/ que me mataram/ Não tenho bocas/ para agradecer. ” (p. 29); 

o homem “sem-lugar no mundo” colocado nos versos de “Monstro” 

“Permanece/ o desabrigo/ Onde for/ o intruso/ O que sou” (p. 82), a escassez 

da vida e do poema como em “O escrevente” – “a ranhura da letra/ na qual me 

abrigo”(p. 47). 

 

2.2 Poéticas da interrupção – Drummond e Sterzi – gauches do tempo 
presente 

 

Para pensarmos a fragmentação em Eduardo Sterzi, outro ensaio 

precisa ser levado em conta neste trabalho. É “Drummond e a poética da 

interrupção” – que traz uma reflexão sobre o fazer poético em Carlos 

Drummond de Andrade. Um dos argumentos centrais será a presença do corte, 

da interrupção, enquanto gesto característico da poética do modernista: uma 

poética da “pedra no meio do caminho”. Sobre este aspecto, Sterzi assevera 

que “a interrupção pode ser entendida como princípio ético-estético, ou núcleo 

significante elementar, do que há de mais próprio e intenso, é válido para a 

posteridade, na poesia de Drummond”. (STERZI, 2002, p. 50). A partir dessa 

assertiva, pode-se pensar também na poética que Sterzi apresenta em seus 

poemas, pois estes estão carregados do mesmo princípio – o do corte – 

encontrado na poesia de Drummond. Ambos, poetas da inquietação, fator 

provocativo de um estremecimento ao pensar seu lugar no mundo. 
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Em Drummond, bem como em Sterzi, a interrupção perpassa por alguns 

caminhos a serem pensados. Podemos elencar assim a ideia de que a leitura 

de um poema onde a experiência do choque, por ele chamado de interrupção 

na obra de Drummond, atinge o leitor, desautomatizando sua leitura. Sobre o 

poema célebre de Drummond, diz Sterzi:  

 
“Contudo, se a primeira interrupção, anunciada insistentemente 
desde o primeiro verso (a pedra no meio do caminho), atingia 
somente o sujeito do poema, a segunda interrupção atinge também o 
leitor que percebe, de repente, inviabilizar-se a forma de leitura 
programada desde o início. ” (STERZI, 2002). 

  

 

Essa desautomatização aparece nos versos de aleijão desde a primeira 

epígrafe do livro, recurso utilizado pelo autor em várias passagens. Sendo a 

epígrafe uma breve e sucinta “apresentação”, é importante pensarmos na que 

apresenta aleijão: 

 

tu és um excremento 
tu és um monte de lixo 
tu vens para nos matar 
tu vens para nos salvar 

(Canto de investidura real dos Mossi, 
 segundo René Girard, La violence et le sacré) 

 

 

A recepção da obra feita a partir deste trecho de La violence et le sacré, 

nos traz a anunciação da tragédia - “tu vens para nos matar”. Aleijão, é 

apresentado e apresenta-se ao leitor como este personagem que traz a dúbia 

imagem de morte ou salvação, como a poesia pode ser apresentada, e em 

outros versos durante o decorrer do “enredo”. É a personificação que, segundo 

Ubaldo Puppi, pode trazer a catharsis.  

 
“A tragédia, celebrada perante a comunidade, tem algo a ver com o 
rito sacrificial, do qual toma o lugar quando este entra em declínio. 
Em vez de "um templo e de um altar sobre o qual será realmente 
imolada uma vítima, tem-se agora um teatro e um palco sobre o qual 
o destino dessa vítima (o catharma) purgará os espectadores de suas 
paixões e provocará uma nova catharsis individual e coletiva. ” 
(PUPPI, 1974, p.8). 

 

A relação entre aleijão e a obra de René Girard surge quando a violência 

que aparece em toda a obra em análise (aleijão) é tomada como objeto. A 
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epígrafe que faz a abertura do livro é um prenúncio de que este mito pode e 

aos poucos, a cada verso comprova-se, que vai mostrar-se cada vez menos 

agradável ao leitor. Aleijão denota o incômodo, a angústia, a desolação. É o 

símbolo da tragédia desde que é gerado, pois nasce “imagem” de uma 

realidade disforme e violenta.  

Em Girard, a violência é pensada a partir do “deciframento do religioso 

primitivo que leva a uma concepção da violência humana, do sagrado e 

da atitude do homem face à violência e ao sagrado” (PUPPI, 1974). Em aleijão, 

Sterzi coloca este aspecto que define as relações socais e está presente em 

todas elas, consideradas formadoras humanas, como o meio social “DE ONDE 

vim é podre (p 12); a religiosidade “E MESMO O CÉU/ é um deserto” (p. 16); o 

lugar natal “Porto alegre acabou” (p. 19); a infância “cariz/ da infância/ lápis/ de 

escrita/ íntima, ferida/ ínsita, insígnia/ do mortal.” (p. 21); a família “(escondem-

se,/ sanguinárias,/ as/ mãos/ de meu pai” (p. 23). 

Relacionando ainda a epígrafe inicial com a obra, temos o caráter do 

sagrado sendo questionado quando o primeiro poema em aleijão traz a 

seguinte saudação:  

BEM-VINDO, aleijão: 
 
à minha 
imagem 
 
foste feito. 

 

Aqui, o mito bíblico da criação humana é colocado pelo eu-poético, 

porém dando origem a aleijão. É o primeiro poema a aparecer no livro, depois 

da epígrafe e colocado antes da primeira seção EM GERME. Essa saudação, 

referenciada ao mito bíblico, descontrói a ideia da criação de algo à imagem da 

perfeição. Aleijão é o ser disforma, criado, assim por analogia a algo (criador) 

também disforme. Depois da citação de René Girard, que nos apresenta a ideia 

de violência e dubiedade entre perdição versus salvação “tu vens para nos 

matar/ tu vens para nos salvar”, agora, no primeiro poema, a profanação do 

mito bíblico reafirma o caráter de desconstrução presente na obra, outra vez 

mostrando a desautomatização. 

Segundo Agamben, “profanar, significava restituí-las ao livre uso dos 

homens” (AGAMBEN, 2005). Assim, o poeta toma posse do mito e ressignifica, 
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dando a ele o caráter humano, falho, disforme, do aleijo. Nícia Petreceli Zucolo 

(2011), no artigo “A mutilação do Sagrado: A poética profana em Aleijão, de 

Eduardo Sterzi”, analisa a ideia de profanação afirmando que o autor consegue 

mutilar a ótica da nobreza, ao “profanar com sua pena sacrílega o senso 

comum”.  

Essa profanação do senso comum passa por transformar o livro em 

personagem. Personagem este que carrega características universais do 

homem contemporâneo, suas angústias e relações falidas consigo mesmo e 

com o mundo. Segundo Eduardo Sterzi, em entrevista (2016): 

 
[...]” no caso do poema inicial do Aleijão, a voz não se dirige ao leitor 
ou a qualquer personagem que penetre no livro e no seu cenário. 
Dirige-se, isto sim ao próprio livro, que é também uma espécie de 
personagem de si mesmo, livro-monstro, livro-aleijão. De resto, a 
questão da esperança, acho eu, não se coloca. O mundo do Aleijão é 
um mundo em que a esperança fica de fora. ” 
 
 

O “livro-monstro” apresenta a ideia de desconstrução quando em 

saudação colocada no início da obra e direcionada a ele, traz a ideia de 

imperfeição relacionando-a ao mito bíblico, e frustra de certa forma o leitor que 

poderia esperar que a recepção pudesse ser direcionada a ele, como em 

muitas obras. Outro ponto a se pensar é que interlocutor se dirige a aleijão. 

Poderia ser seu criador a sociedade, a poesia ou o próprio leitor.  

Esses pontos nos remetem novamente ao ensaio “Drummond e a 

poética da interrupção”, de Sterzi, onde a ideia de profanação se alinha à ideia 

de choque. Considerando a ideia de Agamben de que profanar é “retornar ao 

humano”, a interrupção, choque ou desconstrução remete ao retorno da poesia 

à própria poesia, ao reflexionar o fazer poético, desautomatizando o olhar.  

Ao citar um trecho de um poema de Drummond, Sterzi fala da palavra 

“acontecimento” como um sinônimo para interrupção. A meu ver, sequenciando 

a ideia, sinônima também de choque, de desconstrução:  

 
“A palavra "acontecimento", com a qual Drummond se refere ao 
encontro com a pedra, jamais é empregada ingenuamente por ele. É 
uma palavra de uso reiterado em sua obra por designar com exatidão 
uma forma de evento muito peculiar de sua "tentativa de exploração e 
de interpretação do estar-no-mundo", podendo mesmo ser entendida 
quase como sinônimo do que estamos denominando interrupção. 
Esta possibilidade de sinonímia já está prevista etimologicamente: 
acontecimento deriva do verbo contingere, por meio do incoativo 
contingescere (ou, mais precisamente, de sua variação contigescere), 
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"tocar a, em; alcançar, atingir, chegar a; encontrar, topar; suceder; 
resultar de. ” (STERZI, 2002) 

 

Os acontecimentos em aleijão, sinônimos da interrupção em Drummond, 

são a profanação dos mitos, a violência, a desconstrução da ideia de uma 

poesia cômoda, tranquila e o trabalho com a linguagem. Esses fatores fazem 

da poesia de Sterzi, muito aproximada à de Drummond. Para Sterzi “Coisa de 

devedor, como somos todos em relação a todos que escreveram antes de nós. 

”. Para ele, ler Drummond é um convite à criação poética: 

 
“De modo um pouco enviesado, mas com a vantagem de aqui mais uma 
vez recorrer-se à palavra "acontecimento" (e já no título), essa compreensão 
também anima "Em face dos últimos acontecimentos": "Oh! Sejamos 
pornográficos", convocação em que consiste o primeiro verso, síntese do 
poema, pode ser lida, metaforicamente, como convite a sermos plenamente, 
vitalmente, poéticos. Pois ser poético - o contraste entre rima e solução 
leva-nos a crer - é trocar, por força do enfrentamento malogrado com a 
realidade, o dever da razão, o dever do conhecimento, pelo investimento na 
materialidade da linguagem, pelo apelo aos sentidos. ” (STERZI, 2002) 

  

Sterzi fala ainda em entrevista sobre a visão das coisas através da 

poesia e do trabalho com a palavra que: “através de uma certa experiência da 

linguagem, que passa por uma série de procedimentos, mais ou menos 

tradicionais ou convencionais e, por isso mesmo, não apenas passíveis de 

reinvenção, mas que exigem reinvenção”. Essa reinvenção, ele aponta na 

poesia de Drummond e por ser algo caro a ele, coloca também em sua poesia, 

como a interrupção, foco do ensaio “Drummond e a poética da interrupção”. 

Numa análise de Antônio Cândido sobre Drummond, é possível 

reconhecer a semelhança entre moderno e o contemporâneo Eduardo Sterzi: 

 
“Não há dúvida de que para o poeta o mundo social é torto de 
iniquidade e incompreensão. Seja uma deformação essencial, seja 
uma deformação circunstancial (o Poeta parece oscilar entre as duas 
possibilidades), o fato é que ela se articula com a deformação do 
indivíduo, condicionando a e sendo condicionada por ela”. 
(CÂNDIDO, 2011, p. 75) 

 

Em aleijão, a tortuosidade, a interrupção aparece em aspectos 

estruturais como na divisão do livro em seções, cada uma com características 

peculiares. Na forma como os poemas da primeira seção são distribuídos na 

página, com espaços em branco, sugestivos de mensagens a serem “lidas”. 

Em entrevista a esta pesquisadora (2016), quando questionado como foi 
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pensada a organização do livro, Sterzi afirma que “quase sempre os poemas 

aparecem em duplas, um poema sendo “complementado” (o que significa 

também, por vezes contrariado) por outro normalmente situado em seguida a 

ele) ”. Num poema (p. 84 e 85) que se apresenta como se fossem dois, no 

entanto, é um só, podemos perceber essa “complementação” de que fala 

Sterzi: 

 

ACIDENTE 
 
Nessa caixa 
embalado e pronto 
para o consumo 
no rumo do lixo 
Desde criança 
adestrado 
na prática 
do sumiço 
Desde carniça 
afeiçoado 
ao beijo 
do abutre 
Desmemoriado 
de ubre 
e placenta 
Numa curva 
violenta 
do ventre 
expelido 
      Descartado 
            Substituído 
  
 
Ao sol 
que arrebenta 
estrebucho 
em vozes 
A estrela 
da manhã 
me queima 
com seu pavio 
Convoco 
socorro 
em volapuque 
Sequer 
me ouve 
esta sombra 
que arrasto 
Ninguém 
me aplaude 
ou reclama 
meu corpo 
      Com licença 
            estou morto 
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Essa falsa ideia de que são dois poemas desautomatiza a leitura. O 

espaço utilizado na página nos faz perceber os elementos estruturais comuns. 

No final do que seria o primeiro, as palavras distribuem-se como se 

propusessem o fim do poema, o que ocorre também na segunda parte. O 

afastamento da margem da folha sugere um esvaziamento, movimento 

proposto propositalmente para dar a ideia de que os poemas podem ser 

“complementados” ou “contrariados”. 

Semanticamente, temos outras formas de choque, interrupção, 

desconstrução: o título do poema relacionado ao conteúdo; o acidente é um 

nascimento – o eu-poético é o filho indesejado da sociedade que “adestra” e o 

adestramento é direcionado para o “sumiço”, sua invisibilidade; as 

características zoomórficas - “desmemoriado do ubre”; “a estrela da manhã” - é 

mais um mito a ser descontruído, pois ao invés de trazer a paz, “queima com 

seu pavio”. Ao fim, o golpe final que sofre o personagem, “com licença/ estou 

morto”. A violência permeia todo o poema, e o personagem, sem nenhuma 

possibilidade de esperança, chega a seu último fim – a morte. Outro aspecto a 

ser percebido no poema é a constante utilização do prefixo “des”, que aparece 

nas palavras “desde, desmemoriado, descartado”. O prefixo reiterado reforça a 

ideia de rejeição que o ser que nasce sofre ao longo do poema, chegando à 

própria morte. 

A ideia de choque, neste poema, é similar à fala de Sterzi sobre a poesia 

de Drummond:  

 
“Drummond, apesar de algumas indicações superficiais em contrário 
em sua fase mais explicitamente política, IIUS não somente nesta 
("Canção amiga", de Novos poemas, é disso exemplar"), não parece 
interessado em estabelecer com o leitor um relacionamento baseado 
na empatia ou na identificação, e sim, antes, no choque ou em 
alguma outra modalidade mais branda de estremecimento. "Oficina 
irritada" é expressão suprema desse intento: ” 
  
Eu quero compor um soneto duro 
como poeta algum ousara escrever. 
Eu quero pintar um soneto escuro, 
seco, abafado, difícil de ler. 
 
Quero que meu soneto, no futuro, 
não desperte em ninguém nenhum prazer. 
E que, no seu maligno ar imaturo, 
ao mesmo tempo saiba ser, não ser. 
 
Esse meu verbo antipático e impuro 
há de pungir, há de fazer sofrer, 
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tendão de Vênus sob o pedicuro. 
Ninguém o lembrará: tiro no muro, 
cão mijando no caos, enquanto Arcturo, 
claro enigma, se deixa surpreender 
 

(STERZI, 2002) 

 

 

A poesia do incômodo e da desautomatização aparece também em 

aleijão. Esta apresenta seu lirismo na deformidade de uma sociedade 

“geradora” do aleijo e da violência em todas as esferas. Sua cria, aleijão, 

segundo Sterzi, é “o habitante do fim do mundo, aquele que sobreviveu ao seu 

próprio fim. ”. O fim é também da própria poesia.  

Como Drummond, Sterzi se questiona quanto ao fazer poético, indigna-

se diante da condição de fazer poesia, no momento em que o faz. Para Antônio 

Cândido (2011), em Drummond, “o eu torto do poeta ó igualmente uma espécie 

de subjetividade de todos, ou de muitos, no mundo torto. ” Para Sterzi, ao 

escrever, sugere poder fazê-lo “com porra ou água sanitária” (STERZI, 2009, 

p.35), tudo pode ser matéria de poesia, ainda que sob a possibilidade de ser 

vista como repugnante aos “pudicos narizes”. O eu-poético neste poema 

(Retard em verre) afirma-se “cansado” e por fim “morto”, como se “a luta com 

as palavras” já falada por Drummond se mostrasse aqui não apenas como “luta 

vã”, mas também como a luta em que se desgasta e se perde, principalmente 

pelo “fardo, esquecido, que me legaram (guardião dos cacos) ” (STERZI, p. 

35). O fardo de uma sociedade corroída pela violência não pode ser outra coisa 

senão a própria violência. 

Porém, a poesia também se mostra forte, relutante, teimosa até em 

sobreviver, em viver e reviver que se apresenta na obra desses dois autores. 

Eles dialogam em sua poesia com o leitor, em alguns momentos revelando 

essa necessidade do fazer poético: “E agora, José/ e agora você/ você que faz 

versos/ que ama, protesta/ e agora você” (Drummond, 2010, p.30). Em Sterzi, a 

poesia surge como amparo: “a ranhura da letra/ na qual me abrigo” (2009, p. 

47). São versos de repúdio à inércia do homem diante da vida que se mostra 

dilacerante. Para a poesia, a única proposta possível é a de existir e resistir ao 

caos vislumbrado. 



71 
 

O surgimento do eu-poético não poderia, vindo de um mundo 

conturbado como são os dois contextos dos dois autores, assumir uma forma 

plena, estável, ou carregada de serenidade. As disparidades do mundo se 

refletem nele (eu-poético), carregando-o de angústias diante da vida e na 

própria poesia. Para o moderno, todas as quebras de padrões literários haviam 

sido alavancadas pela primeira geração dos modernistas, inclusive Drummond. 

A geração mais radical nas propostas de mudança na temática, métrica e 

formas. Para o contemporâneo, herdeiro dessas revoluções na poesia, segue-

se quebrando paradigmas e trazendo sua herança em cada verso. 

A poesia se apresenta refletindo o que o mundo moderno ou 

contemporâneo “oferece”. E não apenas refletindo, mas também combatendo, 

o fazer poético não se contenta a observar. A poesia é maior, gera o 

“movimento” do poeta diante do que observa. Drummond, em seu poema 

“Mãos dadas” coloca essa reflexão da poesia como instrumento de reação:  

Mãos dadas 
 
Não serei o poeta de um mundo caduco. 
Também não cantarei o mundo futuro. 
Estou preso à vida e olho meus companheiros. 
Estão taciturnos mas nutrem grande esperança. 
Entre eles, considero e enorme realidade. 
O presente é tão grande, não nos afastemos. 
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 
 
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, 
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, 
não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins. 
 
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, 
 
os homens presentes, a vida presente. (2010, p. 158) 

 

O título do poema “Mãos dadas” sugere que o poeta se entrelaça ao 

mundo para seguir pelos caminhos da poesia que, adiante vê-se, é o meio pelo 

qual se dá o engajamento. No primeiro verso da primeira estrofe, a negação de 

ser inerte diante da realidade. O eu-poético nega o “mundo caduco”, o mundo 

que não sabe ao certo como proceder, incapaz de realizar as expectativas. O 

mundo é o presente, não o passado póstumo, nem o mundo futuro, por ser 

ainda incerto e imprevisível.  

Estar “preso à vida” é, pelo fazer poético, poder reagir também a ela, ver 

que muitos estão “taciturnos”, o que aumenta a necessidade de que alguém 
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reaja e esse alguém é o poeta que, no entanto, não segue sozinho: “Não nos 

afastemos”, o uso do pronome no plural mostra que o fazer poético é para 

atingir a todos, não é um traço subjetivista como em movimentos literários 

anteriores ao Modernismo.  Na segunda estrofe se assevera a crítica a esses 

movimentos “Não serei o cantor de uma mulher...”, são recusas feitas para se 

confirmar o papel social da poesia nos versos desse autor. 

Nos últimos versos, a síntese do poema é colocada de forma sutil e 

reiterada. O tempo, os homens, a vida “presente”, esses são os objetos da 

poesia drummondiana. O alcance dessa arte de se fazer um ser atuante no 

mundo, de propor a reação diante dos fatos que corrompem o homem, é 

inimaginável, chega a nosso século nos versos de Sterzi numa busca 

incessante da compreensão do fazer poético e na insistência desse ato que, 

para o poeta é “abrigo”.  E é deste abrigo que o poeta se levanta para reagir 

diante do mundo com seus versos. O Escrevente é no mundo contemporâneo 

também aquele que, saído de sua comodidade, toma para si a missão de criar, 

ainda que esta tarefa não seja exatamente cômoda ao poeta, como se pode 

ver nos versos a seguir: 

 

O ESCREVENTE 
 
a ranhura da letra 
na qual me abrigo 
 
a memória líquida 
do corpo inciso 
 
o ir-se hesitante  
da seringa 
 
a escória, o ranço 
no dizer indeciso 
 
a queda-de-asa 
no fim do caminho 
 
o gesto da escrita 
severo, esquivo 
 
 
a secura noturna, 
a água dos dias 
 
(saturno degusta 
Seus filhos) 
 
(STERZI, 2009, p. 47) 
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A angústia nos versos de Sterzi é apresentada desde o título, já que o 

poeta recebe aqui o nome de “escrevente”, como se tivesse recebido uma 

função para uma linha de produção comercial, símbolo do nosso sistema 

capitalista vigente. Nos primeiros versos, embora a letra lhe sirva de “abrigo”, 

de proteção, consolo, é como se tivesse que ser talhada, num árduo trabalho, 

denuncia que o ato de criar não é tão simples ou fácil como se espera. E neste 

ato, “o dizer indeciso” do poeta mostra a dificuldade da produção poética que 

se apresenta “severo”, “esquivo”, na busca do verso. 

Entre aspas, ao final do poema, saturno - que para a mitologia também 

assume a figura de Chronos (deus do tempo) - “degusta seus filhos”. No mito, 

ele os devora temendo ser destronado, no poema saturno pode ser a metáfora 

do poeta que se abriga “na ranhura das letras” e teme pela criação poética que 

pode devorá-lo caso não consiga superar o “gesto da escrita/ severo, esquivo. ” 

O tempo citado outrora na poesia de Drummond (Mãos dadas) que 

deveria considerar apenas o presente trazia a esperança, aqui é senhor de 

todos e cria, nesta cena bizarra de devorar os filhos, uma analogia ao tempo 

contemporâneo que engole e “degusta” o ser no automatismo do cotidiano, nas 

cobranças excessivas de mercado e produção e nos demais conceitos 

materialistas inseridos. 

O mundo é para os dois poetas a fonte de toda a inquietação e angústia. 

Em Drummond, no poema Mãos dadas, citado anteriormente, os amigos estão 

“taciturnos”, apenas o poeta reage, pelo poder da poesia. Em Sterzi, no poema 

O Escrevente, o fazer poético se remete a um árduo trabalho através de 

“ranhuras”. Também em outros trechos podemos identificar também essa 

dificuldade em colocar nas palavras a possibilidade de reação diante do 

mundo. Em um trecho do poema “O Sobrevivente”, Drummond, num desabafo, 

externa sua preocupação com o fazer poético no contexto onde o automatismo 

das máquinas parece ter também atingido as pessoas: 

 

Impossível compor um poema a essa altura da evolução da 
humanidade 
Impossível escrever um poema - uma linha que seja – de verdadeira 
poesia 
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O último trovador morreu em 1914. 
Tinha um nome que ninguém se lembra mais. 
 
Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais 
simples 
 
Se quer fumar um charuto, aperte um botão. 
Paletós abotoam-se por eletricidade. 
Amor se faz pelo sem fio. 
Não precisa estômago para a digestão.  
Um sábio declarou a O Jornal eu ainda  
falta muito para atingirmos um nível razoável 
de cultura. Mas até lá, felizmente, 
estarei morto. 
Os homens não melhoraram 
e matam-se como percevejos. 
Os percevejos heroicos renascem. 
Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. 
E se os olhos reaprendessem a chorar seria um segundo dilúvio. 
(Desconfio que escrevi um poema.) (DRUMMOND, 1992, p.25) 

 
 

 

Nesses versos, o poeta coloca a impossibilidade de se criar diante do 

caos moderno que se instaura na sociedade. Denuncia a automação dos atos 

simples do cotidiano e, consequentemente, das pessoas que perdem a 

naturalidade com as conquistas tecnológicas. Nem mesmo o ato de amar se 

faz como outrora, instintiva e naturalmente. Como tudo se transforma em 

mecanicidade, os homens perdem tanto a sensibilidade que “matam-se como 

percevejos”, de forma animalesca, sem pudores. 

 O eu-poético reflete que desta forma o mundo torna-se “inabitável”, sem 

condições de receber a vida, embora a continue recebendo como se por 

insistência da natureza. Em meio a todo esse caos, a poesia teima e acontece, 

quase que intuitivamente e permanece como a própria vida, insistente, 

continuando a existir, mesmo quando até o poeta pensa que não seja mais 

possível. A poesia é mais forte que as condições inóspitas que se apresentam. 

A poesia é aquilo que resta no mundo moderno e caótico, que influencia e 

repassa suas dores à nossa contemporaneidade. É ela que diante do mundo 

“gauche” tanto em Drummond, quanto em Sterzi – cada um à sua maneira – 

subsiste ao caos da vida, do homem, da sociedade e das relações 

estabelecidas entre estes elementos. 

A essa realidade caótica, a poesia reage, e, por assimilar este caos, 

responde nas quebras da forma. Nos enjambements, no silêncio da página em 

branco, nos versos soltos, nas estrofes irregulares, na junção da poesia com a 
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prosa, nos diálogos traçados dentro dos versos. Estas e outras características 

são encontradas nos dois poetas citados e em muitos outros, sejam modernos, 

contemporâneos, ou até mesmo nos românticos como em Baudelaire. O tempo 

presente, seja ele qual for, incide na poesia e os versos, tremendo e temendo 

diante da vida subversiva reagem, expelem suas angústias e dores em busca 

da escritura que as representem. 

É nessa poesia insistente, forte, que o poeta vê sua possível redenção. 

Numa visão drummondiana, nos versos de “Explicação” Sterzi coloca que o 

verso é “consolação” e, mesmo numa visão mais ácida, propõe que poesia tem 

o poder de consolar, de certa forma, nos versos de “Lição de Escrita”: “ 

Reserva\ uma hora diária\ para afagar tua miséria”. Ambos, embora com visões 

ora mais pessimista, ora nutrida de grande esperança, atribuem à poesia a 

visão de único instrumento com o qual se pode prosseguir. Para o poeta, há 

travado um compromisso com as questões sociais. Antônio Cândido discorre 

sobre a consciência social na poesia de Drummond: 

 
“A consciência social, e dela uma espécie de militância através da poesia, 
surgem para o poeta como a possibilidade de resgatar a consciência do 
estado de emparedamento e a existência da situação de pavor. No 
importante poema “A flor e a náusea”, a condição individual e a condição 
social pesam sobre a personalidade e fazem-na sentir-se responsável pelo 
mundo mal feito, enquanto ligada a uma classe opressora, o ideal surge 
como força de redenção e, sob a forma tradicional de uma flor, rompe as 
camadas que aprisionam. ” (CÂNDIDO, 1970, p. 105) 

 

O poema citado “A flor e a náusea” é um dos mais conhecidos de Carlos 

Drummond de Andrade. Nele, o poeta questiona se pode revoltar-se “sem 

armas”, ou seja, através da poesia. A resposta vem durante o poema com a 

assertiva de que “uma flor nasceu no asfalto”, é a poesia que rompe as 

imposições da vida e nasce apesar das condições adversas: 

 
Preso à minha classe e a algumas roupas, 
Vou de branco pela rua cinzenta. 
 Melancolias, mercadorias espreitam-me. 
 
Devo seguir até o enjoo? 
Posso sem armas revoltar-me? 
 
Olhos sujos no relógio da torre: 
Não, o tempo não chegou de completa justiça.  
O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e esperas. 
O tempo pobre, o poeta pobre 
Fundem-se no mesmo impasse. 
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Em vão me tento explicar, os muros são surdos. 
Sob a pele das palavras há cifras e códigos. 
O sol consola os doentes e não os renova. 
As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. 
 
Vomitar esse tédio sobre a cidade. 
Quarenta anos e nenhum problema 
resolvido, sequer colocado. 
Nenhuma carta escrita nem recebida. 
Todos os homens voltam para casa. 
Estão menos livres mas levam jornais 
e soletram o mundo, sabendo que o perdem. 
 
Crimes na terra, como perdoá-los 
Tomei parte em muitos, outros escondi. 
Alguns achei belos, foram publicados. 
Crimes suaves, que ajudam a viver. 
Ração diária de erro, distribuída em casa. 
Os ferozes padeiros do mal. 
Os ferozes leiteiros do mal. 
 
Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. 
Ao menino de 1918 chamavam anarquista. 
Porém meu ódio é o melhor de mim. 
Com ele me salvo 
e dou a poucos uma esperança mínima. 
 
Uma flor nasceu na rua! 
Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. 
Uma flor ainda desbotada 
Ilude a polícia, rompe o asfalto. 
Façam completo silêncio, paralisem os negócios, 
Garanto que uma flor nasceu. 
 
Sua cor não se percebe. 
Suas pétalas não se abrem. 
Seu nome não está nos livros. 
É feia. Mas realmente é uma flor. 
 
Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde 
e lentamente passo a mão nessa forma insegura. 
Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. 
Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. 
É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. 
(DRUMMOND, 2010, p. 97-98) 

 
 
 

Nesse poema, o eu-poético assinala a tomada de consciência do 

homem moderno diante do mundo “Preso à minha classe e a algumas roupas” 

ele sabe das amarras que detém até certo ponto todo homem, porém, sua 

atitude ainda é de seguir, embora meio sem rumo ainda, “pela rua cinzenta”. 

Sua trajetória inicialmente marcada por “melancolias” é como se mostrassem o 

início desse caminho que o poeta faz ao produzir a poesia. Por obstáculo 

encontra-se também “mercadorias”, símbolo do sistema capitalista vigente, 
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citado como apenas a espreitar-lhe, no entanto, sem força maior para bloquear 

sua passagem. 

Na segunda estrofe, colocada em apenas dois versos, mostra-se a 

reflexão do poeta sobre o fazer poético: se deve seguir, continuar, apesar de 

caminhar só e sendo observado como foi colocado na estrofe anterior. E diante 

disso, revoltar-se, porém “sem armas”, tendo somente a poesia como sua 

companheira e possível possibilidade de manifestar-se. Segue a terceira 

estrofe relatando que ainda não há o tempo de “completa justiça”, ainda se está 

à mercê de todos os perigos eminentes. Este tempo é “pobre”, e nele, o poeta 

também o é. Mostra a influência direta do meio sobre o ato de escrever, assim, 

o tempo chega a fundir-se com o poeta, porque um não pode dissociar-se do 

outro, o que mostra a valorização do real sobre o idealismo.  Esse tempo é tão 

pobre que é de “fezes”, traz “maus poemas, alucinações e esperas”, espera 

esta por um verso, pela poesia.  

A poesia parece ainda não vir porque está num tempo que o poeta não 

consegue, pelo menos num primeiro momento, decifrá-la, pois está colocada 

sob “cifras e códigos”, impostos pelo mundo, pelos acontecimentos que vive. 

Mas o desejo de que essa poesia saia é tão intenso, inevitável, que o eu-

poético pretende “vomitar” sobre a cidade, expor, mesmo que de forma 

abrupta, esse pulsar poético que o toma. 

 A ele foi dado o poder de observar o que os demais não podem ver pelo 

automatismo da rotina e do conformismo “todos os homens voltam para casa”. 

“Estão menos livres” nessa caminhada uniforme, sem questionar nada, sem 

reagir, seguem o fluxo que lhes é dado e assim “perdem” o mundo, passam 

despercebidos por tudo, numa total inércia diante do caos. Enquanto isso, o 

poeta segue a contemplar e deseja reagir a tudo isso pelo poder da palavra. O 

poder redentor que o possibilita despertar, ainda que “todos” estejam nessa 

espécie de transe. 

O poeta não está imune aos acontecimentos do mundo, deixando até, 

por vezes tomar parte nos “crimes da terra”, nos acontecimentos diários que 

assolam a vida de todos. Ao se incluir, o poeta, num tom confessional, coloca- 

se numa condição de igualdade com todos os homens, mesmo tendo o poder 

da palavra, não é um semideus, ele padece dos mesmos males de qualquer 

mortal, porém é pela tomada de consciência de seu papel social diante do 
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mudo que ele pode reagir, num ímpeto de até aniquilar-se “pôr fogo em tudo, 

inclusive em mim” num gesto de imolação diante de todos e de revolta, como 

foi colocado no início do poema. Cheio de “ódio” da condição que vê, deste 

ódio nutre a “esperança” e desta esperança pode levar a “alguns” um pouco, o 

mínimo dessa esperança para prosseguir. Aparece então o poder redentor da 

poesia. Só ela pode aplacar o ódio, transformar em esperança. 

Este gesto de desespero é contido por, finalmente, um sinal surgir. É um 

sinal visível, num lugar onde todos podem ver, um sinal de resistência e de 

força: “Uma flor nasceu na rua! ” E esse fato tão inusitado muda tudo! A flor é a 

poesia surgindo, num lugar inóspito que é o asfalto, metáfora que traz a 

verossimilhança ao poema. A poesia surge na época de Drummond, diante da 

“grande guerra”, dos acontecimentos mais terríveis e das consequências 

destes. Mas lá está ela, vencendo as intempéries, buscando eu espaço neste 

mundo. Nasce na rua, e que se afastem os sinais de modernidade, de caos, 

“bondes, ônibus, rio de aço do tráfego”, tudo deve agora parar e dar espaço.  

Ainda sem cor, sem forma, sem nome, “feia”, mas tomando forma, 

corpo, se tornando a cada verso, mais forte. É o poeta que a acolhe, “ainda de 

forma insegura” como todo ser que acaba de nascer, e com a preocupação de 

quem, pela primeira vez, acolhe um verso ainda tímido, porém que 

desestabiliza tudo, até as “nuvens avolumam-se”, o mar e as galinhas, todo o 

ambiente natural percebe a importância deste verso que se inicia. 

 E, tendo furado o asfalto, furou tudo: “o tédio” que sentia o eu-poético 

diante da vida, “o nojo”, para o qual ele não se rende, e “o ódio”, que ele 

buscou transformar em esperança para ver depois a poesia surgir, sublime e 

suficientemente forte para combater tudo isso. É a poesia moderna, “feia” por 

fugir dos moldes clássicos, é o avesso da “arte pela arte”, sem moldes, por isso 

ainda não tem cor., mas é uma flor, afirma, é poesia, independentemente de 

onde e como nasça. 

O poema de Eduardo Sterzi que mais se aproxima das ideias colocadas 

em “A flor e a náusea”, de Drummond é “Retratos”, nele, o questionamento da 

inércia diante da vida, o nascimento da poesia como forma redentora para o 

mundo contemporâneo e a consciência social encontradas em Drummond são 

marcas bem perceptíveis. Algumas expressões são utilizadas tais quais 

aparecem no poema drummondiano, outras, colocadas com mais acidez, 
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característica marcante na obra de Sterzi. Algumas ideias fragmentam-se, 

assim como os versos, e assim, passam ao leitor o papel de, partilhando do 

poema, contribuir com a construção dos sentidos. 

 
RETRATOS 
[Com o Tarso, antes; e, agora, para o Tarso] 
 
1 
 
mundo mundo 
ou país 
           bloqueado 
de onde a poesia, 
drástico estrume, 
escapa – 
recolhe o 
              tentáculo: 
o tempo é 
               de fezes 
 
2 
 
uma flor desponta 
em subsolo (humana, 
medrosa): pétala, refém 
de sapatos, 
                 afronta 
o sol – o asfalto 
me veste, estrito 
paletó: a argila 
o sigilo, o selo 
do só 
 
3 
 
sigo, 
       pressinto 
a noite 
           – corrosiva – 
                               em mim: 
tempestade 
                 anulando a 
paisagem, 
               estado 
de emergência, 
                      enxurrada 
(que não 
             me leva, 
que não 
            me lava) 
 
 
4 
 
mãos imundas, 
melhor devastá-las: 
que o papel receba, 
tímida chuva, 
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partículas suspensas 
(mãos 
         pensas), 
o chumbo 
               dos ares 
inspirados 
                (à sombra esguia 
                 de uma 
                 girafa intolerável) 
 
5 
 
no quarto 
de nus, ferido 
e calvo, depois 
do assalto – 
vigília ou 
velório, cabisbaixo, 
noite 
em falso 
 
6 
 
nas entranhas 
desata 
           o cadarço, 
aos pés – 
de onde 
            país 
bloqueado, 
valsa de mortos, 
em curto circuito, 
vai (não 
vai) 
 
7 
 
trouxeste o mapa? por 
quais estradas 
fugir ao 
vasto (devastado) 
coração? toda 
estrada é 
pedra 
         sequestrada, 
estrago 
           de ossos, 
rumor de 
             máquina 

 
 

Nesse poema “Retratos” (STERZI, 2009, p. 52-55), o eu-poético inicia 

com uma reflexão do meio onde pode surgir a poesia, no “mundo” – referência 

direta ao verso drummondiano “mundo, mundo vasto mundo/ se eu me 

chamasse Raimundo/ seria uma rima, não seria uma solução” (DRUMMOND, 

2010, p.21) – e nesta referência, é questionado o fato de ser no mundo inteiro 
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ou no “país bloqueado”, tanto em um quanto noutro a poesia é um “drástico 

estrume”, é o que se produz nesse “tempo de fezes”, impróprio, mas sendo 

estrume pode se propiciar a fertilização, traz assim uma fagulha de esperança. 

A poesia é o que pode transformar o “tempo de fezes” num tempo fértil, apesar 

de tudo, é a possibilidade de redenção proposta na poesia drummondiana. 

A partir dessa esperança e fertilização através da poesia, “uma flor 

desponta”. Sterzi coloca como humana e medrosa, o que Drummond colocara 

como “sem cor e de pétalas fechadas” (penúltima estrofe do poema “A flor e a 

náusea”). No entanto, mesmo com essas caraterísticas, a flor “afronta”, apesar 

de não nascer em público, nasce no “subsolo”, onde só o poeta tem acesso, 

com características humanas “refém de sapatos”, o que inicialmente parece 

descaracterizar a poesia ou torná-la menos forte, mostra que também a poesia 

sucumbe aos males contemporâneos, porém reage. 

Os ritos e elementos do cotidiano seguem colocados na segunda estrofe 

como o paletó, o “selo”, porém é um “selo do só” que metaforiza o fazer 

poético, esse ato solitário do poeta que vai buscar essa flor onde nem todos 

tem acesso, onde só quem busca, encontra. Essa busca, na terceira estrofe, é 

marcada pela angústia retratada pelos vocábulos “corrosiva”, “tempestade”, 

“estado de emergência”. Sozinho nesta busca da redenção pela poesia o poeta 

caminha só, enfrenta seus medos e males, essa noite da busca pela palavra 

que é “corrosiva” alude ao verso de Drummond “pôr fogo em tudo, inclusive em 

mim” onde o eu-poético padece o tempo de desespero, pensando que o verso 

não vem.  

Nesta busca incessante pela palavra o poeta se percebe de “mãos 

imundas” (quarta estrofe do poema “Retratos”), termo que se relaciona com 

“olhos sujos” (segunda estrofe do poema “A flor e a náusea”), são mãos e olhos 

que participam do cotidiano sem rebelar-se, seguindo o que a sociedade 

impõe, que na poesia de Drummond, A flor e a náusea ele chama de “crimes 

da terra” (quinta estrofe), é a tomada de consciência diante da realidade. 

Apesar disso, o poeta aguarda que venha a poesia “o papel recebe a tímida 

chuva”, há a esperança latente do fazer poético acontecer apesar das 

adversidades encontradas. 

Nessa tomada de consciência, o eu-poético fala de sua condição 

precária. Está “ferido”, “calvo”, numa condução de vigília ou “velório”, 
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“cabisbaixo”, num tom confessional, certo de sua condição diante do mundo 

que segue numa “valsa de mortos, / em curto circuito”, como em Drummond 

“todos os homens voltam para casa” (quarta estrofe) é a denúncia da condição 

de inércia dos homens diante de tudo. 

Na última estrofe, iniciada por “trouxeste o mapa? ”, mais uma referência 

a versos drummondianos do poema Procura da Poesia - “trouxeste a chave? ”, 

o eu-poético encerra com um tom de desalento diante da vida. O coração é 

“devastado”, a estrada é “pedra sequestrada”, marcada por “estrago de ossos e 

rumor de máquina”, é a vida contemporânea ainda intervindo no fazer poético. 

Coloca assim, que a poesia é todo o caminho a se trilhar para que a esperança 

renasça, junto com “a flor”. 

A poesia de Eduardo Sterzi faz referências diretas a Drummond em 

muitos versos; e, em sua temática central – o fazer poético – pode-se dizer que 

se alia também ao modernista, e ambos à tendência metalinguística e crítica da 

poesia moderna, na qual Eliot é um dos grandes representantes. Nela pode-se 

a partir da forma em que as palavras estão distribuídas no espaço, perceber os 

traços da poesia contemporânea fragmentada. Essa fragmentação na escrita é 

uma constante em sua obra aleijão, trazendo para a palavra a ideia de 

deformidade sugerida desde o título. Essa deformidade, assim como na poesia 

drummondiana, é reflexo do meio, da época e dos acontecimentos em que 

cada um se situa, apesar de que um leitor desavisado poderia até imaginar que 

estamos falando de uma mesma época.  

Drummond talvez tenha iniciado ou mostrado o caminho para que outros 

depois dele, inclusive Sterzi, trilhassem. T.S. Eliot, sobre esse caminho, diz que 

“os grandes poetas têm aspectos que se evidenciam de imediato; e exercendo 

influência direta em outros poetas séculos mais tarde, continuam a afetar a 

língua viva. ” (ELIOT, 1972, p. 36). É o caminho de se trazer a poesia, mesmo 

em meio ao caos, mesmo “feia” como cita em “A flor e a náusea” ou carregada 

de deformidades, ideia central da obra “aleijão”, de Eduardo Sterzi, ainda sim a 

poesia segue, suprema, mesmo “nascendo do asfalto”, mesmo nascendo 

deformada pelo mundo caótico que a cerca. 

Esta poesia que nasce em meio ao caos, reflete as condições de seu 

tempo. Tanto em Drummond, quanto em Sterzi, é possível perceber que a flor 

“feia” é como seu tempo, feio para Drummond e deformado para Sterzi que em 
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seu ensaio “Drummond e a poética da interrupção” fala do contexto histórico de 

Drummond como importante marca em sua poesia: 

 
“Teríamos de nos deixar guiar, nessa direção, por Pignatari, que 
chamou a atenção para a presença em marca d'água da realidade 
histórica no poema, sobretudo mediante a expressão destacada: 
"país bloqueado" reportaria, a um só tempo, ao Estado Novo 
brasileiro e ao nazifascismo europeu, ambos agonizantes naquele 
ano de 1945. Agonizantes, porém, marcados pelo poeta com o selo 
do "Nunca me esquecerei desse acontecimento", expressão de um 
dever ético impreterível frente à face catastrófica da história”. 
(STERZI, 2002) 

 

O momento em que Drummond escreve se reflete em sua poesia. O 

“acontecimento” impulsiona o poeta a pensar e provoca a escrita. Quando a 

palavra acontecimento é colocada como a própria interrupção, de que Sterzi 

fala, temos a comprovação de como esses “acontecimentos” se tornavam 

poemas, mesmo com a negativa de Drummond, ao colocar que seria 

“Impossível compor um poema a essa altura da evolução [da humanidade. 

Impossível escrever um poema - uma linha que seja – de verdadeira poesia. ]  

("O sobrevivente", em Alguma poesia). Essa dualidade é trazida por Drummond 

pelo complexo momento em que escrevia. No entanto, “o dever ético” do poeta 

se sobressai às agonias de seu tempo e a poesia surge. 

Para Sterzi (em entrevista a Leonardo Gandolfi), que se considera 

“devedor dos que escreveram antes de nós”, a poesia de Drummond marca 

sua produção: 

[...] se você me perguntar se a minha poesia (e não a poesia em 
geral) nasce da fusão drummondiana de tempo e poeta sob o signo 
da pobreza, a resposta é sim, principalmente se levarmos em 
consideração este livro que estou lançando, Aleijão, concebido desde 
o princípio como uma espécie de intermitente reflexão poética sobre 
uma época que me parece singularmente catastrófica, tanto no plano 
brasileiro quanto no plano mundial. Digo “singularmente” porque a 
nossa catástrofe atual não apenas se esconde sob um manto 
resplandecente de triunfalismo e espetáculo, mas parece se confundir 
ponto a ponto com este manto. Contra as imagens triunfais que 
tentam se apossar de nós – o “Brasil Grande” do pré-sal e das 
Olimpíadas do Rio, a Democracia Universal da Pax Americana (cujo 
cerne problemático permanece o mesmo de Bush a Obama) –, prefiro 
acreditar que a escassez continua a definir os nossos sonhos, que 
construímos com restos, com o que sobra das imponentes 
construções ideológicas. ” (STERZI, 2010, p. 8) 

 

O processo de criação poética, afirma-se então se construindo a partir 

destes “restos” e se desconstruindo quanto ao ideal de poesia tradicional. 
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Sterzi coloca em seus versos essa acidez de se ter de fazer poesia numa 

sociedade tão conturbada como a nossa e do papel do poeta diante disso no 

poema “Lição de escrita”: “Reserva uma hora diária para afagar tua miséria”. A 

“miséria” já citada por Drummond nos versos “Vamos fazer um poema ou 

qualquer outra besteira” (Convite Triste). Ainda no livro Prosa, essa ideia já 

aparece na epígrafe, retirada de um poema do poeta Paul Celan, que 

diz “ainda há/ Canções a cantar além/ dos Homens”.  

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – Fragmentação poética em aleijão  

 

Segundo livro de Eduardo Sterzi, aleijão, produzido em 2009, despertou 

o interesse de críticos em diversos aspectos. Algumas análises primam por 

destacar a violência, importante ponto da obra. Em entrevista, o autor afirma 

que “a violência é o pano de fundo de tudo o que acontece no livro. Em todos 

os planos, aliás: do social ao propriamente poético. ” (STERZI, 2016). 

É inevitável pensarmos como o contexto histórico é refletido nesta 

poesia. Segundo Sterzi, aleijão é produzido em um momento conturbado em 

nosso país e até mesmo mundialmente. Em entrevista afirma: 

 
"[...] se você me perguntar se a minha poesia (e não a poesia em 
geral) nasce da fusão drummondiana de tempo e poeta sob o signo 
da pobreza, a resposta é sim, principalmente se levarmos em 
consideração este livro que estou lançando, Aleijão, concebido desde 
o princípio como uma espécie de intermitente reflexão poética sobre 
uma época que me parece singularmente catastrófica, tanto no plano 
brasileiro quanto no plano mundial. Digo “singularmente” porque a 
nossa catástrofe atual não apenas se esconde sob um manto 
resplandecente de triunfalismo e espetáculo, mas parece se confundir 
ponto a ponto com este manto. Contra as imagens triunfais que 
tentam se apossar de nós – o “Brasil Grande” do pré-sal e das 
Olimpíadas do Rio, a Democracia Universal da Pax Americana (cujo 
cerne problemático permanece o mesmo de Bush a Obama) –, prefiro 
acreditar que a escassez continua a definir os nossos sonhos, que 
construímos com restos, com o que sobra das imponentes 
construções ideológicas." (STERZI, 2010) 
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A partir deste contexto, é possível compreender que violência é o 

aspecto que o poeta escolhe para refletir sobre o mundo. Este aspecto, 

aparece desde o título do livro – aleijão – que sugere deformidade, mutilação. 

O aleijo é a construção como disse Sterzi, “com os restos” e é o próprio 

processo de construção.  

Sobre o contexto íntimo, o autor também revela fatos que aconteceram 

durante o processo de escrita de aleijão e que, provavelmente influenciaram 

sua produção:  

"[...] durante um ano, sofri inúmeras hemorragias nasais, algumas 
verdadeiramente assustadoras, sem que nenhum médico 
conseguisse identificar com segurança a razão daquela sangria. 
Quando finalmente descobriram o porquê, fui submetido a uma 
cirurgia, cujas sequelas até hoje me incomodam um pouco. Passou 
mais um ano, e eu e a Veronica fomos agredidos por dois marginais, 
levamos muitos socos e chutes, ficamos com cicatrizes. O “Aleijão” é 
filho de tudo isso (mas espero que não se reduza a testemunho 
disso)." 

 

De fato, é impossível ler aleijão sem estabelecer relações com a 

violência cotidiana vivenciada e noticiada nas mídias. Nosso tempo é um tempo 

de aleijos, morais, éticos e de uma agressividade que, de forma alguma, 

poderiam passar despercebidos ao poeta.  

É importante salientar que, desde seu primeiro livro de poesias – Prosa - 

segue essa característica de começar a “falar” pelo título. Em Prosa, a criação 

poética é um tema recorrente e esse título quebra as expectativas e já nos faz 

lançar um olhar atento a esta poesia. Heitor Ferraz faz uma breve análise sobre 

este aspecto: 

 

“Como já notava na apresentação do crítico João Alexandre Barbosa, 
o título era uma provocação do autor: Um livro de poemas chamado 
“Prosa” não deixa de ser uma aparente contradição. ”  (2010). 

 

Aleijão também aparece na imagem que ilustra a capa. A máscara 

(imagem em anexo) fotografada pelo próprio autor, apresenta um ser disforme, 

sob um ângulo frontal que desde à primeira vista, já desperta um certo 

incômodo. A imagem é forte, aproximada, mostra um rosto que mescla 

caraterísticas humanas (olhos, nariz, bocas e dentes) e, ao mesmo tempo, 

inumanas já que cada parte do rosto é deformada. Os dentes já se distanciam 

do que poderia ser humano, mostra mais presas e dentes quebrados que o 
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“comum”, as gengivas estão à mostra e os olhos não possuem globo ocular, 

apenas um turvo espaço. Esta talvez seja a grande sacada da imagem, 

mesclar o humano ao inumano, pois após a leitura da obra, podemos perceber 

isso nos versos. 

O rosto retratado na máscara também deixa a dubiedade sobre a 

sensação retratada. Pode parecer retratar dor e sofrimento, ou ainda uma fúria 

extrema pela disposição dos olhos e as bocas que nos faz questionar se um 

caráter de humanidade pode realmente estar presente. Aleijão, assim, pode ser 

vítima ou vilão, opressor ou oprimido, conforme o olhar lançado. Depois da 

análise dos poemas podemos ver como essa dubiedade é não só presente, 

mas também marcante em cada imagem retratada nos versos. 

Aleijão é o livro, a poesia ou o leitor, esta lacuna permanece em aberto 

durante todo o livro, definido por Eduardo Sterzi em entrevista a esta 

pesquisadora em 2016 como “o habitante do fim do mundo, aquele que 

sobreviveu ao seu próprio fim”.  

Outros elementos importantes são os paradoxos (já presentes desde a 

primeira seção – Em germe), a dualidade ou paralelismo, a temática de vida e 

morte (presente em toda a obra), alguns poemas ainda trazem parte da página 

em branco, elementos significativos para nossa na análise. Sterzi, em 

entrevista a esta pesquisadora, comenta sobre “olhar as coisas através da 

poesia”, para ele isso acontece:  

 

“através de uma certa experiência da linguagem, que passa por uma 
série de procedimentos mais ou menos tradicionais ou convencionais 
e, por isso mesmo, não apenas passíveis de reinvenção, mas que 
exigem reinvenção.” (2016). 

  

E é a partir desta reinvenção da linguagem que Sterzi trabalha as 

palavras em aleijão, trazendo ambiguidades, paradoxos e plurissignificações, 

oferecendo ao leitor possibilidades de ver, neste trabalho com a linguagem, sua 

íntima construção da obra. O poeta trabalha a linguagem pelo viés da violência, 

tema constante na obra e faz das quebras das palavras, as quebras de sentido, 

as destrói e reconstrói para ressignificá-las. 

O aspecto da violência, retratada desde o título e capa, não figura 

isolada. Alguns críticos, como neste trabalho, atentam para o processo de 
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criação poética, sem deixar de lado o aspecto anterior, que, por vezes aparece 

na forma e não somente no tema. Alexandre Pilati é um dos críticos que 

apresentou suas impressões da obra de Sterzi: 

  

“O gaúcho Eduardo Sterzi, em Aleijão, trabalha com uma ampla gama 
de recursos formais, que faz com que seu verso se estenda em 
composições mais longas e também em poemas mínimos e de corte 
certeiro, como em: “Este cadáver é nosso/ almoço// qual será/ a 
sobremesa? ”. O pacto com a violência como tema invade as 
resoluções formais de Sterzi e ganha força pela maneira original 
como o autor trabalha efeitos de distanciamento. Tais efeitos, 
pinçados na tradição moderna, tornam o leitor sempre um estrangeiro 
à situação expressa pelo poema, um hóspede indesejado daquele 
momento de revelação”. (2010: p. 4/5). 

  

O corte certeiro a que se refere Pilati, para nós, teria relação direta com 

o que estamos chamando aqui de procedimento de fragmentação, já 

explicitado anteriormente. Dele se parte para um processo de desconstrução 

da poesia como tradição a partir da quebra dos moldes clássicos, porém, como 

elenca Paz, seguindo a “nova tradição” trazida pelos modernos. Sterzi dispõe 

de recursos como a narratividade, elemento mais direcionado à prosa, como 

um dos importantes aspectos na obra aleijão. 

Para Heitor Ferraz, Sterzi:  

 
[...] levanta a poeira do hibridismo dos gêneros literários, da difícil 
classificação do que é e o que não poesia e, principalmente se ainda 
é possível fazer poesia nos tempos de hoje. O autor não traz a 
resposta, mas lança a questão, ironicamente, desde a epígrafe, 
retirada de um poema de Paul Celan, que diz “ainda há/ Canções a 
cantar além/ dos homens. ” (2010) 

 

Esse aspecto começa a ser percebido desde a divisão do livro em 

seções, como se fossem capítulos. São: “Em Germe”, “Coágulo”, “Escritório”, 

“Na treva”, “Dois” e “Território”. Cada uma carrega suas características 

peculiares que denotam um trabalho proposital e cauteloso. As seções ainda 

carregam algumas caraterísticas da narratividade. Alguns aspectos podem 

inclusive nos levar a uma leitura encadeada, como se uma seção puxasse a 

outra, pelos títulos, pelas características trazidas em cada uma e pelas 

imagens colocadas.  

A entrada do livro é marcada por um trecho forte e de extrema violência 

– texto é uma “saudação” carregada de imagens de hostilidade: 
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tu és um excremento 
tu és um monte de lixo 
tu vens para nos matar 
tu vens para nos salvar 
 
Canto de investidura real dos Mossi, 
segundo René Girard, La violence et le sacré 

 

 

Essa saudação a uma entrada para o tema da violência no texto como 

temática e na linguagem. Nos últimos versos “tu vens para nos matar/ tu vens 

para nos salvar”, a ideia paradoxal de destruição e/ou salvação antecipa o que 

também aparece em alguns momentos no livro. Zucolo (2011) afirma que há 

uma “invocação, mais que uma epígrafe: um canto sagrado de uma tribo 

africana, de teor violento e escatológico (em seus dois sentidos), a um ente que 

vem para matar e salvar. ”.  

O texto acima pode ser direcionado ao leitor, ao aleijão, ou à própria 

poesia. Essa incerteza do destinatário aparece também no poema que inicia o 

livro, antes mesmo do título da primeira seção. 

 

“BEM-VINDO, aleijão: 
 
à minha  
imagem 
 
foste feito 

 

Esse poema aparece como mais uma saudação ou “invocação” (como 

define Zucolo) abre o livro e a ideia de fragmentação na poesia de Eduardo 

Sterzi em aleijão. Uma das características marcantes na obra e, principalmente 

na primeira parte – EM GERME – é que os títulos fazem parte do poema. 

Geralmente são parte do primeiro verso ou todo o verso e em letras 

maiúsculas. No caso de “BEM-VINDO”, traz o vocativo “aleijão”, direcionando a 

invocação ao personagem que dá o título do livro. 

Em entrevista, sobre este poema que abre o livro, fizemos uma 

referência a Dante, quanto à inscrição no portal do inferno: “Deixai toda 

esperança, vós que entrais”. Sterzi comenta que a referência não é consciente 

e que “dirige-se ao próprio livro, que é também uma espécie de personagem de 

si mesmo”. Assim, num primeiro momento, é importante pesarmos neste 
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personagem que carrega características universais. Aleijão é um reflexo do 

homem moderno. Segundo Fernanda Marra (2012) faz-se necessário: 

 
“No poema de abertura, aleijão é vocativo que recebe as boas-vindas 
da obra e recebe de antemão a notícia do reconhecimento do outro 
no vínculo do que os constitui: “à minha/imagem/ foste feito” (STERZI, 
2009, p. 7). São as palavras que selam a relação de alteridade entre 
o eu dessa obra e o leitor que a penetra, ambos devindo aleijões de 
seus presentes. Efêmero e difuso, esse ser desnorteado é incapaz de 
ir além da indefinição de seus contornos. Avesso a esses 
prognósticos, contudo, o aleijão irrompe presença: um resultado 
desvirtuado, imundo, contaminado de mundo, podre – o ser do novo 
século:  
 
MERDA, Sérgio, o ano é de merda,  
e o século todo não fede  
(mal começa) a outra matéria  
(STERZI, 2009, p. 116).  
 
Seu estar lancinante não contempla o vazio, seu olhar não vaga 
perdido em um horizonte difuso, o aleijão encara a si mesmo, sente a 
carniça de seu tempo e constata seu fim. ”  

 

O “livro-monstro” ou “livro-aleijão” como define o próprio autor, destrói 

toda a possibilidade de esperança. A violência, a falência das instituições 

consideradas formadoras do ser-humano, como a família – “De um lado, a 

família puída” (p. 27), a desesperança e o desalento marcam essa poesia-

monstro. O fato de aleijão “encarar a si mesmo” e expurgar no livro as dores 

dessa visão esmagadora de toda a possibilidade de redenção, nos apresenta 

uma obra inquietante, sem utopias de um mundo melhor. Nos mostra, ou 

mesmo lança ferozmente aos nossos rostos e que somos ou o que nos 

tornamos na contemporaneidade. 

Segundo Octávio Paz (2012), “a poesia é perturbadora por nos revelar 

de fato o que somos”. Assim é a poesia de Sterzi em “aleijão”, nos coloca como 

os personagens/imagens que cria, ora como algozes, ora como vítimas da vida 

dia a dia. Na obra, várias passagens nos mostram como Sterzi trabalha a 

desconstrução poética para nos causar esse incômodo.  

Um dos fatores que causam o incômodo na poesia de Eduardo Sterzi, 

em aleijão são as imagens (personagens) que ele cria – aleijão, o cão que 

morde dentro, cadáveres, as personagens que são vítimas da violência (p.98), 

a família “puída” (p.27), o poeta em crise (p. 25), os múltiplos “Eduardos” (p. 

57), o monstro (p. 81), etc. Outros elementos são algumas expressões 
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(cadáver, dentes e garras, vivo e morto, etc.) títulos de poemas – Prisão do 

Paraíso, Devastação, Coágulo, Farol da Solidão, Monstro, Mão Morta, (É 

treva), Guerra perpétua, Cão, Abutre, Fede-fede). 

Para Fernanda Marra (2014), aleijão é: 

 
[...] “resultado dessa profecia que se cumpre às avessas e inaugura o 
novo século com a presença inexpugnável do ser no deixar-de-ser. O 
aleijão é, à revelia do fluir da vida, a clareza estanque perante a 
metástase da violência extrema, das mortes reiteradas, do próprio 
processo de morrer. Esta noção do estar morrendo/morto permeia a 
obra de Sterzi (2009) e se fortalece no conjunto dos poemas: “Foram 
tantos/ que me mataram” (STERZI, 2009, p. 26); “me mata/ de novo/e 
de novo” (STERZI, 2009, p. 32); “meu corpo, / com licença/estou 
morto” (STERZI, 2009, p.78); “sigo imóvel – morto – neste taxi”.” 
(STERZI, 2009, p. 79). 

 

A profecia às avessas aparece na saudação do primeiro poema “BEM-

VINDO”.  A ele, é inevitável traçar a analogia ao fragmento bíblico que marca a 

criação do homem – “à minha imagem e semelhança foste feito”. Este trecho 

aparece no primeiro livro Gênesis, marcando o início da humanidade e da obra 

cristã. Em aleijão, é colocado antes mesmo da primeira seção da obra, como 

uma apresentação. As duas passagens falam de uma criação, o entanto na 

bíblia, a criação é perfeita, como seu criador.  

 

3.1 – EM GERME – No princípio era o verbo e o verbo se faz disforme 

 

No livro em análise, a criatura “feita” é o aleijão, fruto das deformidades, 

violência, males de nossa época. Marcada assim, a primeira parte do livro EM 

GERME, é saudada por este forte poema que prenuncia uma poesia 

deformada como este sugere. O título da seção já prenuncia uma das 

características presentes na obra – o paradoxo. Sterzi trabalha todo o livro com 

palavras ou expressões inteiras que nos possibilitam mais de uma análise. EM 

GERME, pode ser o início de toda a obra, a seção que vem primeiro, o começo 

da poesia em aleijão, o princípio de tudo. Pode ainda carregar outro significado 

tão apropriado quanto, que é o de um ser microscópico causador de doenças; 

micróbio. Esse segundo sentido se adequa tão bem quanto o primeiro, pois um 
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ser deformado pode ter vindo de uma doença, um mal pode ter sido “a 

imagem” que criou aleijão. 

Nos poemas desta seção, a dubiedade continua em seu aspecto 

estrutural. Os versos são curtos, como dando a medida do “germe” que denota 

o início ou o ser microscópico. Por serem curtos, os poemas também colocam 

a imagem da velocidade do mundo contemporâneo onde está inserida a obra. 

São versos curtos, como se ensaiasse os primeiros discursos, as primeiras 

falas. 

São apenas seis poemas, colocados no topo da página, deixando quase 

que toda a página em branco. O germe, para Sterzi, fala de um lugar onde há 

mais silêncio do que comunicação, embora seus versos estejam carregados de 

imagens fortes e eloquentes. De onde este silêncio fala e o que fala é um ponto 

importante a se pensar em cada poema. São ideias concisas, primárias de 

observação do mundo e da relação poesia X mundo, ou sociedade X poesia e 

o silêncio pode ser o momento em que essas relações podem e devem ser 

pensadas. Para Heitor Ferraz (2010), Sterzi “incorporou um certo 

desprendimento que antes não se via, chegando a fazer poemas curtos, 

resultados de puras anotações, ou poemas entremeados de vozes e frases 

resgatadas do cotidiano. ”. 

Segundo Friedrich, “Quando a linguagem teme uma perda da poesia, no 

caso de ver-se limitada à comunicação rigorosa, unívoca e pouco atmosférica, 

propende mais ao silêncio que à palavra. ” (1978, p. 158). Esses silêncios em 

aleijão são uma possibilidade de despertar ainda mais no leitor as leituras que 

podem ser feitas. Sobre o silêncio Friedrich coloca ainda que: 

 
“Em 1943, Max Kommerell escreveu em Gedanken uber Gedihte (p. 
41): Não se pode negar que na afirmação da composição poética, 
que nos abre, de maneira sublime, toda a extensão do dizer poético 
possível, em meio às coisas ditas, também está presente o não-dito e 
indizível, um silêncio no falar. 
Naturalmente “silêncio” é aqui um conceito auxiliar para exprimir algo 
que só se torna perceptível e agudamente poético através da 
linguagem. Com este conceito se entende a extrema delicadeza, a 
mais surpreendente estranheza da combinação das palavras, uma 
ressonância sugestiva na interioridade do leitor, uma quietude que 
encerra tudo aquilo que virá, assim como o discurso no qual se nota 
que seu próximo passo seria o emudecer. ” (p. 158). 
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O não dito na primeira seção pode indicar o início do pensar poético em 

aleijão, colocado por Sterzi de forma “germinal”. É o princípio de toda a obra e 

por isso é carregado de não-ditos. Os silêncios vão trabalhar no leitor sua 

interioridade, suas sensações diante do que o poeta de fato diz. Friedrich cita 

Valéry: “um silêncio á a fonte estranha das poesias”. Esse estranhamento 

aparece na seção “Em germe” e segue nas demais seções de aleijão. 

Os títulos fazem parte do poema, muitas vezes sendo o primeiro verso. 

Sobre este uso de título no poema, Friedrich já havia escrito pensando na 

poesia moderna, Sterzi então segue, segundo Paz, a nova tradição, vindo com 

traços de modernidade: 

 
“Os títulos da lírica moderna mereceriam uma análise particular. Mais 
exatamente, como momento linguístico: como relação com os outros 
membros da poesia, também o título pode chegar a ser um portador 
da “nova linguagem”. De acordo com a forma tradicional, m título 
nomeia o tema, o assunto, a emoção da poesia e esta mesma 
desenvolve ou então realiza o que o título anuncia, como, ao 
contrário, poética se resume, de novo, numa leitura ulterior do título. 
É evidente também na poesia moderna esta convergência ainda está 
presente. Mas, tornou-se mais rara que o outro fenômeno, ou seja, da 
mudança em relação entre o título e conteúdo. Por exemplo, aquela 
em que se toma um verso da poesia, como título arbitrariamente, mas 
o mesmo poderia ser igualmente acontecer em outro verso. ” (1978, 
p. 159, 160). 

 

Sterzi mescla as duas formas de se utilizar os títulos em aleijão. Na 

primeira seção todos os poemas têm o título como primeiro verso do poema, 

nas outras seções há variações desta forma para isolá-lo do poema. Aparecem 

ainda em idiomas diferentes (italiano, inglês, latim), entre parênteses, ou ainda, 

poemas sem título. Esta é mais uma característica presente na teoria que 

lançamos da fragmentação poética presente na obra. 

No primeiro poema desta seção, mais uma saudação que quebra a ideia 

cotidiana. Ao primeiro olhar uma expressão comum colocada na entrada de 

casa, alertando de um perigo eminente: “CUIDADO AO CÃO/ que morde 

dentro”. Numa leitura mais atenta percebemos o choque, a fragmentação do 

comum, banal, da ideia batida que seria “cuidado COM o cão”. A mudança da 

preposição para AO, muda todo o sentido e faz do comum, algo mais 

específico e íntimo, já que o cuidado se refere “AO CÃO”. 

É importante se pensar também que o primeiro poema vem meio que 

contradizendo a saudação que aparece antes da primeira seção: “Bem-vindo”. 
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Apesar deste aparente acolhimento de aleijão, o poema se inicia com 

CUIDADO. A imagem inicial que vai se formando é a do paradoxo presente na 

obra em vários momentos: Venha, no entanto, tenha o cuidado ao entrar no 

livro, na poesia, na vida cotidiana. O cuidado “ao” e não “com” também 

comunica em que deve ser mantida esta cautela: em si mesmo. No cão que 

alimentamos para que não nos devore de todo. A imagem do cão por si só já 

inspira cuidado, segurança de onde este guarda.  

O cão que devemos cuidar, alimentar e manter é este guarda de nós 

mesmos, e para o personagem aleijão, é o que poderia lhe dar alguma 

segurança. Mas este cão “morde dentro”, são nossos pensamentos e 

sensações que nos corroem internamente. Cuidamos de nossos males para 

que estes também continue sustentando o que somos.  

Essa relação de cuidar do cão segue com o segundo poema:  

 

DE ONDE VIM 
é podre 
 
e trago  
em mim 
  
pedaços 

 
 

Este reitera a imagem do poema que antecede a seção. Em “Bem-

vindo”, a gênese de aleijão está apresentada, neste, a confirmação de que o 

que gera o livro-monstro é “podre”, e carrega essa maldita herança em seus 

“pedaços”. Aleijão é também o fragmento de seu criador e genealogia do aleijo, 

da deformação e dos males segue carregando suas marcas. Segundo 

Fernanda Marra (2012):  

 

Aleijão dá forma a um ser que se vê contemplando e elaborando a si 
mesmo em seu processo de deixar de existir como homem soberbo 
para ser faltante de si. Se houve um momento em que a consciência 
histórica o colocou diante do abismo de onde vislumbrou absorto a 
indecisão de seu “E agora? ”, já não é essa a maior agonia a que está 
submetido. Presente na morte e no corpo que apodrece, o aleijão 
mira-se e são perspectivas de sua des-existência o que enxerga nas 
circunstâncias apreendidas. 

 
 
 

A “des-existência” colocada por Marra é o desfazimento do ser que 

provém do “podre”, decomposto, descontruído. Porém é desta desconstrução 
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que o personagem do livro-monstro se constrói. A autora do artigo - Signos em 

Putrefação – de uma rotação a esmo à existência pela morte – cita um 

pensamento de Heiddeger, em A Questão da Técnica, onde este “entende que 

o germe da salvação se encontra no próprio perigo apontado. ” Esta ideia de 

salvação não aparece em aleijão como redenção, mas como a possibilidade de 

se construir algo a partir da fragmentação do criador, ainda que este represente 

a deformidade. Marra (2014, p. 128) coloca que: 

 
É neste sentido que o Aleijão de Sterzi é espaço de questionamento 
onde se contata um universo absolutamente sem alívio. Lá, o perigo é 
mais que uma ameaça: acontecimento. E é na presença tesa da 
morte que sequer tencionou evitar, que o eu interroga sobre o 
instante seguinte:  
 
ESTE CADÁVER é nosso 
almoço 
 
Qual será a  
sobremesa: (p.11) 

 

Aleijão tem sua origem no que é podre e, vindo dele, apropria-se e 

alimenta-se como se todo esse processo fosse para ele natural e inevitável. No 

entanto, quando usa o pronome “nosso”, ambienta-nos à mesma situação e 

numa refeição a ser servida a si e aos outros, levando-nos a pensar se 

participamos da morte que geram “ESTE CADÁVER”, ou nos apossamos do 

resultado dela. Presente em toda obra, este signo de morte, e aqui, morte que 

alimenta, o personagem que vem da deformidade, gera e semeia essa 

característica. Larissa Christina Lopes Campos, em Aleijão – um grito 

silencioso: A poesia como meio de denúncia, fala sobre este signo da morte 

presente em aleijão:  

“Eduardo Sterzi parte de um tema que assola a todos os cidadãos do 
mundo, desde o princípio dos tempos. Quintais (2010, p. 113) afirma 
que o livro Aleijão começa com o trágico, como “se algo ou alguém 
simulasse o início trágico do mundo”. Para Quintais (2010) a poesia é 
uma forma de demonstrar as irregularidades, fragilidades, 
monstruosidades e a história evolutiva da humanidade. Partindo 
desta suposição, Sterzi se torna notório no ato de descrever e fazer 
sentir a violência da origem, e principalmente da modernidade” (2014, 
p. 8). 

 

Esse início trágico de aleijão e do mundo é prenunciado desde a 

epígrafe que abre o livro: “tu vens para nos matar”; passa pelo poema de 

abertura: “BEM-VINDO, aleijão”; passa pelos primeiros poemas: “CUIDADO AO 
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CÃO/ que morde dentro” e continua com os demais poemas da seção EM 

GERME. Depois de ter um “cadáver” como “almoço”, e questionar-se ainda 

sobre o que viria depois. Segue a ideia da maldita herança de aleijo e 

deformidade em “A OCASIÃO faz o cão/ A escassez define nossos sonhos” 

(p.14) – Em entrevista a Heitor Ferraz (2010), Sterzi afirma: “prefiro acreditar 

que a escassez continua a definir os nossos sonhos, que construímos com 

restos, com o que sobra das imponentes construções ideológicas. ”  

Construir poesia com os restos, com os podres pedaços de que aleijão, 

o livro-monstro é feito, é parte do processo de fragmentação do qual estamos 

falando neste trabalho. O fragmento dá origem ao personagem aleijão e este à 

própria poesia que segue fragmentada na linguagem, nas imagens construídas 

a partir dela, nos silêncios que marcam esta primeira seção – “Em Germe” – (e 

também aparece nas demais). Na quebra da sintaxe, do paradigma da tradição 

clássica e reafirma a ova tradição moderna de que fala Paz. É da quebra, do 

choque, da fragmentação que se cria o “novo”, que se faz uma poesia 

carregada de violência nas imagens e palavras (nesta seção palavras como 

cão, cadáver, podre, pedaços, escassez, deserto) que nos passam esta 

imagem do caos de onde vem aleijão.  

O poema que encerra a seção carrega mais da violência na imagem e 

na palavra que a gera: “E MESMO O CÉU/ é um deserto” Como no tópos da 

Terra Devastada, a morte, o deserto, o vazio e a morte perpassam por todos os 

lugares, desde o criador de aleijão, ao alimento, chegando ao que deveria ou 

poderia ser um sinônimo do sagrado – o céu – se rende à desertificação que 

arrasta tudo. Marcados pela desesperança, estes últimos versos lançam um 

olhar ao anti-misticismo, a simbologia do sagrado se esvazia dando lugar ao 

desespero.  

Se no lugar onde se busca o alento o vazio também chega, não há mais 

onde se procurar. Sagrado versus Profano “E mesmo o céu é um deserto” (p. 

16). Essa ideia de profano também aparece em outros poemas quando a 

família e a sociedade que deveriam ser pontos de “conforto” são na verdade os 

“vilões” (na seção “Coágulo”).  

Deste desalento, Aleijão nasce. Vem da necessidade do refazimento 

depois da origem destruidora e segue crescendo em versos, ideias e 

complexidade pelas outras partes do livro. Da primeira para a segunda seção 
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percebe-se a gradação nas imagens construídas, na extensão dos poemas e 

na mescla de poesia e prosa que vem se apresentando.  

 

3.2 – Coágulo – a antítese da vida e do fazer poético 

 

“Coágulo” é o título que nos pode apresentar algumas possibilidades de 

análise. O sentido de coagular, no sentido dicionarizado, é a parte coalhada ou 

coagulada de um líquido, podendo ser uma reação do organismo para conter a 

perda do sangue e desta forma é um processo benéfico ao corpo. Quando este 

processo pode ocasionar obstrução das artérias, é um problema para o 

organismo que passa a não funcionar corretamente. Para Fernanda Marra 

(2014): Coágulo é a antítese da vida que talha quando deveria fluir, a infância e 

o lugar de origem, alentos a que se poderia recorrer, apresentam-se por 

hematomas e feridas mal curadas causadas pela lâmina/ da infância/ cravada/ 

na lembrança (p. 22). 

Desse desalento, surgem os paradoxos, apontando para duas direções 

da análise já que no primeiro caso poderíamos pensar no coágulo como a 

sutura da perda que é colocada na primeira seção. “Em Germe” traz poemas 

de extrema violência e elenca imagens devastadoras como a morte, o 

desalento, a desesperança. Neste caso, “Coágulo” poderia representar a 

possibilidade do fim destes males.  

Pensando como sutura, relacionamos esta possibilidade com o texto de 

Agamben – O que é o contemporâneo – quando, citando o poema Osip 

Mandl’stam intitulado O século, onde a relação de poesia e tempo é colocada 

como uma ruptura. Neste caso, quem faz a sutura das vértebras quebradas do 

século, segundo Agamben, é a poesia. Nos versos: 

 

Meu século, minha fera, quem poderá 
olhar-te dentro dos olhos 
e soldar com seu sangue 
as vértebras dos dois séculos? 

 

Neste século “fera”, o eu-poético em aleijão, parte da fragmentação 

desde a criação do personagem-monstro que, sendo imagem e semelhança de 
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se criador, somente poderá ter vindo de outro ser disforme. A sutura aqui pode 

ser uma tentativa de, mesmo depois de tanta violência na primeira seção, 

querer construir uma poesia a partir dessa fragmentação. São dois tempos: o 

do criador e da criatura que podem ser soldados pela poesia. A construção 

pode partir da desconstrução inevitável da criação de aleijão. Para Agamben: 

 
“O poeta, que deveria pagar sua contemporaneidade com a vida, é 
aquele que deve manter fixo o olhar nos olhos de seu século-fera, 
soldar com seu sangue o dorso quebrado do tempo. Os dois séculos, 
os dois tempos, não são apenas, como foi sugerido, o século XIX e o 
século XX, mas também, e antes de tudo, o tempo da vida do 
indivíduo (lembrem-se que em latim, saeculum significa originalmente 
o tempo da vida), e o tempo histórico coletivo, que chamamos, nesse 
caso o século XX, cujo dorso, compreendemos, na última estrofe da 
poesia - está quebrado. O poeta enquanto contemporâneo, é essa 
fratura, é aquilo que impede o tempo de compor-se e, ao mesmo 
tempo, o sangue que deve suturar a quebra. ” (2009, p. 60,61). 

 

Já noutra perspectiva, a imagem de coágulo como obstrução da 

passagem do sangue vem acentuando a violência e o desalento da primeira 

seção. Reitera o fato de que, vindo de um criador disforme, aleijão, imagem 

deste ser, continua a sina de quebra, da mutilação do ser, da palavra e da 

própria poesia. Os textos das epígrafes desta seção são de Dante Alighieri, 

Convívio e de José Hernandez, El gaúcho Martin Fierro.  

O fragmento de Dante narra um fato onde três olhares, de perspectivas 

diferentes, veem uma casa em chamas. Um olha de dentro da casa, outro de 

fora e o terceiro, mais distante ainda. Fora do diálogo, este terceiro não emite 

opinião apenas zomba do fato e dos olhares. O trecho pode representar uma 

metáfora do poeta, da poesia e do leitor, que imprime seu olhar sobre o que lê, 

como fazemos ao acessar aleijão. Pode-se zombar da mutilação que originara 

este ser, ou apenas ignorar sua existência.  

Os dois versos de José Hernandez, em uma tradução literal, dizem que 

“é um tear de misérias/ cada gaúcho que vês”. Este trecho é também 

carregado de uma força imensa na metáfora do “tear de misérias”, este, mais 

próximo das imagens criadas em aleijão, trazem, como no livro, a 

desesperança e o desalento. Tear poderia significar produzir, criar, e a poesia 

em aleijão é criada a partir dos fios que o criaram, estes fios, que tecem o 

personagem, a poesia, o livro são a deformidade, a violência, o desalento. 
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Ao iniciar a seção, o poeta nos apresenta o poema “Casa de detenção” 

Este, traz na epígrafe um trecho de música de Nei Lisboa: “Há tempos que eu 

já desisti/ dos planos daquele assalto. ” Nei Tejera Lisboa é cantor, compositor 

e escritor brasileiro. Nascido em Caxias do Sul – Rio Grande do Sul - mesmo 

estado de Eduardo Sterzi. Essa referência ao lugar natal do ator segue no 

poema. Pádua Fernandes faz a seguinte análise: 

 
“A epígrafe usa a letra de Nei Lisboa, subvertendo-a, porém. A 
canção diz "Eu tenho os olhos doidos, doidos, já vi/ Meus olhos 
doidos, doidos, são doidos por ti", mas Sterzi seleciona um trecho 
que acaba por introduzir a negatividade deste poema: "Há tempos 
que eu já desisti/ dos planos daquele assalto." Então lemos o primeiro 
verso: "Porto Alegre acabou:". O assalto ainda poderia salvar a 
cidade, mas o poeta desistiu de tomá-la. ” (2013). 

 

A deterioração da cidade chega a um nível, que nem mesmo o assalto 

se concretiza. Não se tem a medida do que atinge Porto Alegre ainda, mas já 

se sabe que “há tempos” já não havia motivação nem mesmo para planos de 

saqueá-la. O poema segue com suas assertivas, criando imagens de como 

está a cidade e os elementos que a compõe: 

 

CASA DE DETENÇÃO 
 

Há tempos que eu já desisti 
dos planos daquele assalto. 

      NEI LISBOA, Telhados de Paris 

 
Porto Alegre acabou: 
 
no abraço compulsório; no sonegado. No ponto  
morto dos dias, das festas de família. Na tosse com- 
partida, na asfixia. No óxido das grades. No copo  
azul, solitário, de boca larga (conforme à sede her- 
dada). No piano de teclas áfonas (atraente a cupins).  
Na enciclopédia de fomes vermelhas (agora cance- 
ladas). No embate adiado. No revólver sufocado. No  
inexprimido (embora exprimível). No guardado. 
 
Como escapar ao cárcere 
do nome? 
 
Todo retrato é autorretrato, e toda tatuagem. Todo  
escrito é registro de gasto, e é desgaste. Crime é  
silêncio. Fuga é sintaxe. Fogo fluente de uma cela  
a outra (de resto, incomunicáveis). Persiste a me- 
mória do desastre. A noite desova cadáveres neste  
quarto de outra cidade. Acolhe a ratazana, em vés- 
pera de crias. Presume clareza do espaço abando- 
nado. Acabou. No abraço encardido, acanhado. 
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Nasço velho deste abraço. 

 

O título carrega o paradoxo, presente em muitos momentos da obra. As 

palavras “casa” e “detenção” se afastam no significado literal. Casa deveria 

significar alento, proteção; no entanto, aliada a “detenção” sugere prisão, 

desassossego, sentimentos que permeiam aleijão em muitos poemas – a ideia 

do sem-lugar, da ausência do afeto nos lugares e instituições onde deveriam 

acontecer.  

O poema traz traços da memória do poeta, que tenta desconstruir: 

“Porto Alegre acabou”; ou mesmo reconstruir a imagem da cidade natal. A 

cidade “acaba” pelos elementos que deveria dar um certo alento, porém o 

abraço é “compulsório”, o copo é “solitário”, as teclas do piano não emitem 

nenhum som, até o embate é “adiado”. Nestes, como em outros elementos, a 

vida da cidade, que pode metaforizar o próprio poeta, se esvai. 

Pádua Fernandes, escritor, narra em seu blog a parte real da história do 

fim de Porto Alegra, o que pode se relacionar com o poema. Conta de um 

incêndio destruiu o Mercado Público de Porto Alegre; os detalhes desta 

tragédia colocada por Eduardo Sterzi são carregados de ironia: 

 
“O plano de combate ao incêndio do local estava vencido há seis 
anos, e os poderes públicos, em ilícita omissão, sabiam-no. Embora 
houvesse água para efeitos ornamentais da Coca-Copa, os hidrantes 
não tinham pressão suficiente para combater o fogo e as mangueiras 
estavam com furos que levaram a esta situação tragicômica. ” (2013).  

 

 

Neste caso, torna-se impossível não relacionar a realidade com a ficção 

do poema. Porto Alegre acaba para Sterzi por suas memórias afetivas ao lugar 

natal e para todos os moradores que presenciaram essa tragédia. “No 

inexprimido (embora exprimível). No “guardado”, o eu-poético traz a 

subjetividade do fazer poético. O sentimento de não se poder exprimir as 

ausências da casa, da família, do abraço, que, ao mesmo tempo já está 

exprimido nos versos quebrados, fragmentados como tais.  

No meio do poema, o questionamento: “Como escapar ao cárcere/ do 

nome? ”, que vem quebrado por estar em dois versos (recurso que o poeta 

utiliza em todo o poema), o primeiro seria “como escapar ao cárcere” diante de 
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todos os acontecimentos que a cidade passa. Mas o cárcere está na própria 

família, na herança “do ponto morto dos dias, / das festas de família”.  

O cárcere do nome, do peso de ser quem é relacionado ao personagem 

aleijão, é ser criado a partir do que é mutilado, disforme. Para Pádua 

Fernandes (2013) “Sterzi isola estes dois versos, que têm um recuo destacado 

(assim como os versos solitários que abrem e fecham o poema) entre dois 

parágrafos de prosa. ”. Essa pergunta é uma pausa entre os dois “parágrafos”, 

começando a apresentar a mescla na forma entre poesia e prosa, que se 

entremeiam em toda a obra. 

No segundo parágrafo, o eu-poético assinala a referência ao real quando 

diz que “todo retrato é autorretrato”, todo o texto carrega consigo marcas do 

poeta, de sua origem e seu olhar, mais uma marca da fragmentação na poesia. 

Em entrevista, Sterzi coloca que: 

 

“[...] a fragmentação que se dá a ver nos poemas é aquela subjacente 
ao modo como eu vejo as coisas – e sobretudo como eu vejo as 
coisas através da poesia. São coisas diferentes, aliás: ver o mundo 
ou as coisas (na apreensão costumeira, cotidiana) e ver o mundo ou 
as coisas através da poesia [...]. 

 

Esse “ver através da poesia” é o que se apresenta em “Casa de 

Detenção”, a visão poética de Sterzi sobre sua cidade natal. Nesta visão “Todo 

escrito é registro de gasto, e é desgaste”, o registro passa por suas vivências e 

marcas na escrita e deixa sua impressão em cada verso. Desgasta-se pelo fato 

de passar por suas impressões e vivências que incidem no registro, na escrita. 

Desgasta-se também por fragmentar-se ao passar ao olhar do poeta pelo viés 

da poesia. A fragmentação possibilita aqui a desconstrução do conceito “Porto 

Alegre acabou”, para construir a visão do eu-poético. 

Ao fragmentar-se “Presume clareza no espaço abandonado”. É o lançar 

luz ao escuro de que fala Agamben: 

 
“Perceber este escuro não é uma forma de inércia ou passividade, 
mas implica uma atividade e uma habilidade particular que, no nosso 
caso, equivalem a neutralizar as luzes que provém da época para 
descobrir as suas trevas, seu escuro especial, que não é, no entanto, 
separável daquelas luzes. ” (2009, p. 63). 
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Sterzi lança olhar a este escuro que é o desastre do “fim” de Porto 

Alegre, fim que vem das relações desgastadas, da cidade que metaforiza 

essas relações, “no abraço encardido, acanhado”. Este abraço representa as 

relações sociais (como a de família), citado no poema “no ponto morto dos 

dias, das festas de família” que “acolhe a ratazana, em vésperas de crias”. 

Essa é a “memória do desastre que gera filhos”, como a criação do aleijão 

(personagem) que, por ser disforme, mutilado, deve ter vindo também de um 

ser como ele. 

O poema encerra com mais um verso deslocado dos dois parágrafos, 

como num fim último do poema, da imagem das relações falidas. O eu-poético 

está de fato só, física e emocionalmente e “Nasce velho deste abraço”, do 

abraço que não alenta, que não denota proximidade e intimidade, antes a frieza 

das relações por ele mostradas em todo o poema.  

Nascer é mais uma vez, fruto de algo tosco, sequelado. Não mostra de 

fato uma vida plena, mas um resultado quase que indesejado, cuja constatação 

é inevitável. Para Pádua Fernandes (2013), “O poema termina com o verso 

“Nasço velho deste abraço. ”, dado no espaço pelo “espaço abandonado”. 

Vemos, então, que o cárcere não está apenas no “alegre”, e sim também neste 

“porto”, que inspira lições de partida. ”.  

“Casa de Detenção” abre a seção nos dando uma amostra dos 

elementos marcantes na segunda seção – “Coágulo”. Os poemas agora 

avançam e extensão e complexidade, é possível reconhecer as marcas da 

narratividade (parágrafos, diálogos que entremeiam os versos, etc). Sterzi 

coloca em entrevista Heitor Ferraz (2010): “Não há uma forma ou um gênero 

guia, para mim. Gosto mesmo quando um poema meu acaba colocando em 

questão determinadas conclusões a que cheguei num ensaio. ”.  

Depois de “Detenção”, “Prisão do paraíso” (p.20), outro poema 

significativo desta seção, que nos traz mais um paradoxo no título – paraíso 

carrega uma imagem de libertação, no entanto, aqui é a prisão e em algumas 

passagens como “vida e morte represado” e “o dito pelo não”. Essas 

expressões trazem a imagem das ambiguidades que permeiam a obra, a 

escrita em si e a própria vida:   
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PRISÃO DO PARAÍSO 
 
Ex- 
pele 
o coágulo, 
secreta o 
espesso 
cúmulo de 
vida- 
e-morte 
represado 
 
nunca 
suficientemente 
limpo, nunca 
ex- 
pugnado 
além da 
superfície 
fática 
 
conclave de 
xícaras, 
prisão 
do paraíso, 
crescer sob 
espécie 
de árvore: o dito 
pelo não 

 

Neste poema, o rompimento com a métrica dos versos, das palavras 

quebradas que se ressignificam (expele – expulsa, lança; ou ex- anterior, 

passado da pele; e expugnado – dominado; ou ex – anterior; e pugnado – 

combate) trazem uma marca que aparecerá em toda a seção e posteriormente 

nas demais seções – a fragmentação poética. Aqui a palavra “coágulo”, título 

da seção, está no sentido de processo pode ocasionar obstrução das artérias, 

é um problema para o organismo que passa a não funcionar corretamente. 

O toque do tradicional fica por conta do número de versos em cada 

estrofe. São 8 versos, no entanto, metricamente diferentes. Nos primeiros 

versos há um imperativo: “Expele o coágulo”, ordena que este problema deva 

ser lançado fora. O mal trazido pelo coágulo deve ser expelido, lançado fora, 

nua tentativa de cura, ou de refazimento do ser. Ou, pensando na dualidade 

que a separação da palavra (ex-pele) carrega, podemos direcionar a análise 

para o que antes era pele, corpo, matéria, se dissolve na separação do termo 

“ex”, o que poderia ser a morte, fim do corpo, ou a separação do corpo por uma 

forma violenta.  
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As duas possibilidades de análise caminham para o “cúmulo de vida e 

morte represado”, finalizando a estrofe num pedido que isso se “secrete”, se 

guarde. Aqui, acentua-se a dualidade em “vida e morte”. O coágulo, título da 

seção e primeiro elemento apresentado, carrega esta dualidade que aparece 

em vários momentos. Esse “cúmulo de vida e morte” nunca pode ser dominado 

(expugnado), o eu-poético compreende sua incapacidade em conter esse fluxo 

do “ser e não ser” que cada um de nós carrega, assim como a poesia pode ser 

e não ser poesia. As dualidades seguem pelo poema e por toda a obra, num 

reflexionar constante e incisivo. 

Nesta dualidade, cabe se pensar no tom de desalento que muitos 

poemas carregam na busca do reflexionar da poesia e sua criação. Muitos 

poemas mostram a mutilação dos seres, das instituições e da própria poesia, 

como no poema “Devastação” (p. 21), já analisado anteriormente e que mostra 

uma força imensa nas metáforas criadas a partir de expressões como “tronco 

arrancado”, “ferida ínsita, insígnia do mortal”, dentre outras. Estas, carregam 

tanto a violência do meio que aleijão é gerado, quanto a reflexão disso para o 

fazer poético.  

Os poemas nesta seção vão se adensando em tamanho, forma e 

temáticas, metaforizando o título “Coágulo”. Este adensamento é percebido 

também no poema “Para fora d’água”, onde as estrofes não são definidas, os 

versos são colocados “espalhados” na página, com tamanhos e formas 

diferentes. Algumas palavras são deslocadas, afastadas da margem e, lidas 

isoladamente podem inclusive sugerir uma nova leitura. Este aspecto remete 

às referências do concretismo na poesia de Eduardo Sterzi no livro Prosa.  

 
PARA FORA D’ÁGUA 
 
 
uma âncora (pois que 
faltam pés) 
                     desce 
do corpo à 
calçada: na infância, 
uma arraia 
                    dança 
 
no aquário; 
outra, jamanta, 
                   sangra 
 
arrancada 
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para fora d’água 
 
– trabalho de arpões 
improvisados, 
 
 
oco 
de palavras 
 
 
(escondem-se, 
sanguinárias, 
as 
mãos 
de meu pai) 

 

O título sugere algo que é arrancado para fora d’água – desambientado 

– o sem lugar – temática que aparece em outros poemas durante a obra. “Para 

fora d’água” não parece um termo natural, sugere um imperativo que se 

confirma nos versos adiante. A “âncora” no lugar dos pés assinala novamente o 

aleijo (Características– faltam pés, oco) e desambientação deste ser que está 

num lugar que o limita “aquário”. Esse ser “oco de palavras” traz o silêncio pela 

ausência da possibilidade da fala (ou escrita), da privação forçada da palavra.  

Nas mãos sanguinárias do pai, mais violência. O desalento vem do 

núcleo familiar, como foi explanado anteriormente. Para Marra (2014, p. 15):  

 

“A relação familiar encontrada neste poema é vazia, oca de palavras, 
de sentimentos fraternos. No momento em que retiram o eu-lírico do 
convívio familiar, as mãos do pai se escondem, omissas, mas não 
antes de terem as marcas do sangue inocente em si. Aqui as mãos 
se escondem depois de já terem oprimido e marcado com violência o 
eu-lírico. ”  

 

A expressão que finaliza o poema “escondem-se, sanguinárias, as mãos 

de meu pai” aparecem entre parênteses, como se num diálogo separado do 

poema ou numa fala final, isolada, comprometida, quase que impronunciável, 

como são os casos de violência no núcleo familiar. Essa a temática da família 

como lugar de violência segue nos poemas “Irmãos [, ou: Magma]” (p.24) e 

“Assovia” (p. 25). No primeiro, a relação com o título da seção – coágulo – 

aparece na expressão “magma”, por sugerir a massa mineral pastosa em 

estado de fusão, como o sangue coagulado, que obstrui a passagem do fluxo 
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sanguíneo. Magma também sugere uma mistura inextricável, como o grau de 

parentesco entre irmãos.  

Porém, esta imagem familiaridade, ou fraternidade é quebrada pelos 

versos: “Quanta distância na carne comum”, reiterando que no seio familiar, 

onde deveria se encontrar o alento, apenas a distância e o “embate dos 

abraços”, que é prenunciado no “abraço encardido e acanhado” do poema que 

abre esta seção – Casa de Detenção (p. 19) e ao final na expressão “Nasço 

velho deste abraço”, do afago que deveria ou poderia vir de um abraço, os 

sentimentos são de desalento, violência e solidão. O poema “Assovia” (p. 25) 

continua esta temática: 

 

ASSOVIA, 
                 afiador,                   
                             assovia: 
 
a lâmina 
da infância 
cravada 
na lembrança. 

 

A memória nestes versos traz apenas o desalento e a possibilidade de 

que este ciclo tenha sido extremamente violento. Da infância, de onde 

deveríamos guardar lembranças doces e ternas, há uma “lâmina cravada”, o 

que remete a algo imposto por outrem, uma imposição colocada por alguém e 

que não pode ser retirada com facilidade.  

Outro aspecto a ser analisado é a forma que os três primeiros versos 

são distribuídos na página, as palavras “ASSOVIA, afiador, assovia: ” descem 

como se lançados repentinamente à página. Mais um aspecto que pode ser 

considerado como uma fragmentação da estrutura dos versos que vinha 

apresentando até então. Sterzi muda a cada seção, a cada poema, esta 

estrutura. 

O “afiador” “assovia” ao trabalhar a lâmina que é “cravada na lembrança” 

do eu-poético. A tríade deste verso parece dita por alguém, talvez pela pessoa 

que afia o afiador antes do ato violento de cravar a lâmina. Os outros versos 

vêm em sequência como se comunicassem o ato, finalizando o ato. 

Na sequência, outro poema vem sem título e parece continuar o sentido 

de “Assovia”: “UIVO de folhas queimadas, meio-/fio cortante: esta nuvem-/luz 
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da infância/ levo na garganta. ” (p. 26). O poema inicia com o “uivo” – um grito 

de dor e reitera a ideia do corte feito pela lâmina da lembrança – “meio-fio 

cortante”. E a lembrança da infância é levada na garganta, porém não exposta, 

apenas guardada. 

A temática da falência da instituição familiar aparece em outros poemas 

como em “Enfant Phare” (p. 27): “ De um lado a família puída”, “Do outro, a 

noite corroída”, assim, com este contexto, não há um lugar seguro para o eu-

poético, nem a família, nem o “lá fora” – a noite. Não há fuga se a noite está 

corroída, repleta de “saliva ácida: ratos/ luminosos relâmpagos/ amestrados. ” 

Não há escapes ou soluções, a infância está comprometida pela violência que 

o cerca.  

Em “A barca” (p. 28), a família acaba de fato, material e fraternalmente. 

Durante o incêndio, enquanto todos dormiam “a família toda morreu”. Desde a 

primeira estrofe, anuncia-se o fim deste núcleo. O poema segue narrando a 

situação em que acontece: “no sono: tão entretidos, nem percebemos. ”, o 

estado de sono é comentado por Sterzi em entrevista: “há constantes 

fenomenologias do sono no livro, investigações de estados liminares, em que o 

corpo já não reconhece a si mesmo. ”.  

Essa fala do autor, sobre a questão do humano e do corpo em aleijão, 

reitera a imagem de sonambulismo presente neste poema. O estado em que se 

encontram de não se reconhecerem, faz a família padecer e nem mesmo 

serem notados: “Ninguém despertou/ com nossas vozes. ”. Há um estado de 

letargia que atinge a todos, faz que não notem nem sejam notados, uma total 

dispersão dos sentidos, da percepção.  

Aqui, aparece mais uma vez a imagem do sem-lugar, presente em toda 

a obra. Não só aleijão (personagem) padece por suas deformações, mas todos 

os personagens e histórias que aparecem no livro carregam essa deformidade. 

A família, por ser uma instituição social de onde se espera o alento e proteção, 

mutila-se no olhar que deixa de ser dado, na lembrança deteriorada da infância 

e no estado de letargia que se encontra. 

Mais uma saudação funesta no poema “Na marra” (p. 29) reitera essa 

ideia de infância, família e expectativa de alento descartadas. Nos versos 

“foram tantos/ que me mataram” todas as esferas sociais estão inseridas para 

reiterar a imagem de violência passada na obra. Em seguida: “Não tenho 
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bocas/ para agradecer”, a temática do silêncio é reforçada, mas não um 

silêncio voluntário, e sim provocado pela violência e pela morte dos anseios e, 

por consequência, da palavra.  

A estrutura do poema também reitera o silêncio. Apenas duas estrofes 

de dois versos cada, a página em branco e o título remetem à quietude 

forçada. Hugo Friedrich, em “Estrutura da Lírica Moderna” comenta que: 

 
“Este anseio do silêncio potencialmente rico permite explicar muitas 
vezes a escolha de composições poéticas breves. Em todo caso, seu 
laconismo e seu “falar estrangulado” (Krolow), correspondem muito 
bem àquele anseio. Assim, há poesias contemporâneas de apenas 
duas ou três linhas. (1978, p. 159). 

 

Na sequência, cinco poemas, em sua maioria curtos, mostram o corte 

das palavras. São poemas que sugerem a solidão: é quando se percebe inábil 

para lidar com as amarguras que a vida traz “respondo imprestável a estímulos 

vários” (p. 32); o vazio do espaço e dos versos: “Tenho meus apagamentos” (p. 

33), neste ponto o eu-poético encontra-se atordoado. Segundo Fernanda 

Marra: 

 
“A experiência da morte, portanto proporciona a conscientização de 
que a transcendência desse aleijão requer a atitude de encarar o aqui 
e agora do fim e permanecer ali: “Entenda: estou seco e ninguém me 
arranca deste pacto” (p. 32). Sabe-se que não se transcende sem 
morrer e só se morre em definitivo ao admitir essa morte olhando-a 
nos olhos. Assim, não é possível conceber no aleijão outra proposta 
que não a de entrega à morte como aposta de um reviver; morre-se 
para nascer outro, em outro lugar. ” (Marra, 2012). 

 

Sterzi confirma essa aporia, quando afirma que aleijão é o “habitante do 

fim do mundo que sobrevive ao seu próprio fim. ”. Segundo ele, é um “livro de 

descrença”, mas do fim é que novos poemas saem um a um, mesmo quando 

os espaços em branco parecem dominar o cenário, quando os silêncios 

comunicam mais que as palavras, quando dois versos falam mais que duas 

páginas. A poesia surge, “dá seu jeito”, encontra seu caminho na mutilação, da 

deformidade, no aleijo do mundo, do poeta e da palavra. 

Essa oscilação entre poemas curtíssimos, outros longos, quebram a 

possível expectativa de uma sequência linear na obra. Em “Retard em verre” 

(p. 35), pensa no fazer poético, porém desalentado “mas estou cansado” como 
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que numa busca que “ninguém percebe”; mais uma quebra nas expectativas do 

leitor. Para Zucolo: 

 

“Aleijão é o poeta que profana poesia com a vida, e não tem lugar no 
cânone beatífico, escrevendo com “porra, / ou água sanitária” (p. 35) 
os seus versos, mutilando a esperança do leitor de encontrar alento 
nos poemas, revelando-lhe, enfim, que nada mais somos que 
ocasionais espectadores do movimento da Terra, “no encalço do 
próprio rabo” (p.114), sem transcendência, metafísica ou esperança. 
Apenas, dura poesia. ”. (ZUCOLLO, 2011, p. 179,180). 

 

Nesta dura poesia, mais uma quebra também na estrutura do poema 

que agora se apresenta na página cheia e com versos irregulares, 

fragmentando a sequência do poema com frases entre parênteses, 

assemelhando-se a diálogos: 

 
RETARD EN VERRE 
 
“Meus poemas” (ele disse, como quem diz “estou cansado”) 
“talvez devesse escrevê-los com porra, 
ou água sanitária, 
deitando sob 
vossos pudicos narizes 
o rastro lúcido (não existe o invisível, disto estou seguro) 
do que rompe e queima e gera 
 
Mas estou cansado” (agora ele o disse de fato, como quem 
                                                                diz “estou morto, 
ninguém percebe, e andar por aí 
nestas vestes 
me mata de novo e de novo e”) “e 
mesmo quando tento pensar 
em algo excitante (aquela fuga na tarde, o assalto 
abortado) e finjo deixar para trás, sob alguma cama, 
o fardo, esquecido, 
que me legaram (guardião 
dos cacos) 
 
Entenda: estou seco, e nada (nem tente) me arranca  
                                                                            deste pacto” 

 

 

Há no poema, um caráter de confissão, diálogos reflexivos, que podem 

estar direcionados ao próprio poeta ou ao leitor. Numa primeira análise, a 

sugestão de que o poeta se indaga sobre seus próprios apontamentos parece 

mais adequada, como se tentasse compreender o todo de seus pensamentos. 

Entre parênteses, essas confissões ou diálogos se colocam dando pistas para 
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que compreendamos melhor o que parece ser um enredo, pois o poema narra 

como se sente um poeta diante do desafio do fazer poético.  

Dos elementos da narrativa podemos destacar o enredo, o narrador-

personagem e um outro personagem do qual se fala (“ele disse, como quem 

diz “estou cansado”). Neste enredo, o diálogo é marcado em vários momentos 

do poema: “ (agora ele o disse de fato, como quem/ diz “estou morto, ninguém 

percebe, e andar por aí/ nestas vestes/ me mata de novo e de novo e”); “não 

existe o invisível, disto estou seguro”; “(nem tente)”. 

O poema se relaciona com CASA DE DETENÇÃO (p. 19) quando cita “o 

assalto abortado”, como se o eu-poético fosse o personagem do livro que 

conhece e retoma os versos anteriores, recorda e reitera algumas ações já 

citadas. Noutro verso cita “o fardo” “que me legaram (guardião/ dos cacos) ” 

como uma herança do aleijo, da deformidade e mutilação que permeia a obra. 

Relaciona-se ainda, no último verso - “estou seco” - às expressões “vácuo” (p. 

22) e “oco de palavras” (p. 23), denotando que este personagem conhece tudo 

o que foi dito e pode assim fazer as relações entes os poemas. 

Até o final da seção “Coágulo” os poemas tornam a predominar curtos, 

boa parte deles com muito da página e branco e com quebras na sintaxe como 

nos versos de “Quanto mais quente” (p. 36): “o azedo pensado/ a termo – 

lembro/ do cheiro quando/ piolhos – desisto a / tempo – em flor”. Nestes versos 

e em todo este poema, não há uma sequência para se trilhar a análise. É como 

se o cansaço que o eu-poético denuncia no poema “Retard em verre” se 

presentificasse e viesse tomar o lugar dos versos.  

No poema “Átropo” dois versos já trazem uma possibilidade de leitura e 

análise: “a tesoura dos ponteiros/ agride o fio das horas”. O átropo é algo se 

retorno, como do cansaço retratado anteriormente. Esse cansaço, leva à 

“tesoura” que corta o fio da vida, do tempo, da poesia, e “agride” – violenta o 

tempo do verso e da vida. Na mitologia grega, era a deusa que regia o destino 

dos mortais e estava acima de qualquer poder terreno, como a fadiga do poeta 

está acima do desejo de fazer poesia. Este poema antecipa a reflexão presente 

na próxima seção “Escritório”, onde se intensifica a busca ou a luta pela/com a 

poesia.  
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3.3 Entre Escritório e a Treva – as angústias do eu-poético na busca da 
escritura 

 

Como dizia Drummond: a luta com a palavra é uma luta vã. Uma peleja 

da qual não se sai vivo ou morto, apenas poeta. Na seção “Escritório”, a 

referência ao gauche moderno é nítida e inevitável em alguns poemas, noutros, 

é velada ou traz uma nova leitura com o poeta Eduardo Sterzi. Dessa mescla, 

segue-se a seção “Na Treva”. Como o próprio título anuncia, é nesta escuridão 

que o pensar do e pelo fazer poético se assoma, toma corpo e segue em 

aleijão. Em entrevista a Heitor Ferraz, Sterzi comenta que:  

 

“Neste jogo em grande parte ficcional, mesmo a coisa-poema, para 
usar sua bela expressão, tem lugar: há toda uma seção, por exemplo, 
intitulada “Escritório” na qual meu tema é a própria escrita (e na qual 
Drummond é o grande fantasma, aparecendo aqui e ali nos poemas, 
por meio de alusões mais ou menos evidentes). Também há alguns 
em que a própria fabricação do poema aparece como metáfora de 
processos vitais; por exemplo, “Nascença”, no qual comparo o passar 
dos anos para a mulher amada à formação do poema. ” 

  

Em “O escrevente” (p. 47), a voz do poeta hesita diante do fazer poético 

“no dizer indeciso”, coloca-se como incapaz de escrever embora “se abrigue 

nas letras”. “A memória líquida” retoma as imagens da debilidade das 

memórias da infância, já retratada em alguns poemas como: “a lâmina/ da 

infância/ cravada/ na lembrança” (p. 25) e dos golpes “cravada”; cortes: “meio-

/fio cortante” (p.26), mutilações que o corpo sofre na violência do cotidiano. 

Tudo isso ocorre no “corpo inciso”, disforme, do aleijo que carrega em si. 

Laíssa Christina Lopes Campos comenta que: 

 
“O instrumento encontrado por Sterzi para denunciar este estado de 

violência e repressão, segundo Oliveira e Leão [entre 2009 e 2013], é 
o corpo. Mas não é o corpo em seu estado natural que é usado na 
obra Aleijão, é o corpo em estado de colapso, deformado e 
transformado em uma linguagem monstruosa. E este corpo é 
transformado por um movimento externo – da sociedade; se acumula 
dentro do indivíduo internamente e depois explode de dentro para 
fora: “Cuidado ao cão/ que morde dentro” (STERZI, 2009, p .11) 
(CAMPOS, 2014, p. 10). 

 

O processo de fragmentação que leva à desconstrução poética passa 

por essa transformação do “corpo em linguagem”. O corpo mutilado, aleijado, 
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passa a ser a linguagem também mutilada; este processo está na antissintaxe, 

na quebra das palavras. Nesta personificação do poema, e ainda neste aleijo, 

as palavras persistem – é o ofício do qual o poeta não pode abjurar. São a 

potência do eu-poético.  

Diante desse desafio, Drummond diz que é “impossível compor um 

poema a essa altura da evolução” (O sobrevivente, Alguma poesia), assim, 

pelo processo de fragmentação, o que Sterzi emprega é a desconstrução para 

construção. O aniquilamento para que a partir dele surja uma nova tradição 

(Paz), uma nova poesia. Fernanda Marra fala sobre esta desconstrução: 

 

“[...] é como verso e anverso do signo da morte que se constata o 
germe de um recomeço no término que lhe é imanente: a arte, prenhe 
da imagem da morte é, em si, uma proposta de salvação; o homem 
sonhando dominar o mundo pela técnica é engolido no processo e 
convertido em aleijão: eis o recomeço pressuposto no fim. ”.  (Marra, 
2012). 

 

No poema “Escritório” (p. 48, 49), esse signo da morte de que fala 

Marra, aparece em “cemitério ou/ semeadura” – a dubiedade que a poesia 

apresenta; “secura/ viva do cadáver, sua/ astúcia”, a secura que também é da 

palavra, dos versos; no paradoxo de “tâmara/ ou túmulo” – que presentifica o 

fruto ou o fim, a esperança em se colher, ou a consciência do eu-poético de 

que é mortal.  

O poema está sob este signo como algo inerente à sua condição e 

criação. E segue seu curso, independendo do querer do poeta. Em “Utrum 

Deus sit subiectum huius scientiae” (p. 50), o fazer poético traz o incômodo da 

criação – é algo intrínseco ao poeta e ao mesmo tempo o que o transtorna – 

“Uma voz não sei de Quê/ de Quando escondido e Onde pouco nítido/ pede-

me que esqueça/ que não é forma formada”. Essa liberdade ou libertinagem do 

poema acena para o “desuso” da poesia. Questiona e enfrenta os porquês de 

se fazer poesia. 

O poeta, absorto não cai “na lábia do poema”, também descrente do que 

se pode ter como poesia, já que esta impõe a ele “seu não ter/ De Quê nem 

Porquê”. É a poética da desconstrução para construção poética. Nela, cabe à 

linguagem-monstro de aleijão, a fala popular nos ditados reconstruídos: “seu 

não ter/ De Quê nem Porquê”, “Aqui se faz Aqui/ se prega”. 
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 O poema é também engodo, incômodo, chegando sem que se possa 

conter: “É antes uma íngua na fala/ uma pedra debaixo da língua”. A poesia é 

“ranhura” (p. 47), “cemitério ou semeadura” (p. 48), “forma não formada” (p. 50) 

– o que remete ao aleijo, “dá-se em forma de colapso” (p. 51), é “drástico 

estrume” (p. 52), “flor humana e medrosa” (p. 52). Para o poeta, resta a 

caracterização de “príncipe dos poetas desdentados” (p. 57), “poetas são todos 

uns merdas” (p. 62), sob este signo “não escreve uma linha” (p.69). 

 Em “Lição de escrita” (p. 51), este desalento em ser poeta se arrasta no 

cansaço de se fazer esta poesia que se dá “em forma/ de colapso”, como a 

“miséria” de quem a escreve. Os imperativos nas primeiras palavras de cada 

estrofe revelam que, de fato, não se pode fugir: “Não meça, Esqueça, Releve, 

Reserve”.  “Ou resista”, há uma dualidade no ato de escrever, visto que “não 

vale a escrita” como disse Drummond, num tempo em que é impossível 

escrever um poema. 

O diálogo com a poesia de Drummond nesta seção aparece, como 

afirma Sterzi, “em alusões mais ou menos evidentes”, em “Retratos” (p. 53) 

está bem direta a referência ao poema “A flor e a náusea”: “uma flor desponta/ 

em subsolo (humana/ medrosa): pétala, refém/ de sapatos”; “a noite/ - corrosiva 

-/ em mim:”; “mãos imundas/ melhor devastá-las”. Noutro momento a referência 

é ao “Poema de sete faces”: “mundo, mundo/ ou país/ bloqueado”.  

As características que afastam os dois poetas são a forma. Sterzi 

desloca palavras, como se desenhando o caos do fazer poético que retrata nas 

palavras. O poema   “Lição de escrita” é dividido em sete partes que são 

numeradas. O mundo em Sterzi já não é vasto, mas sim um “país bloqueado/ 

valsa de mortos,/ em curto/ circuito,/ vai (não/ vai)”. Se em Drummond há uma 

possibilidade de redenção pela poesia, em Sterzi, a flor é medrosa, o país é 

bloqueado pela violência: “depois/ do assalto -/ vigília/ ou velório,/ cabisbaixo, 

noite/ em falso”.  

A chave que se busca não é para acessar os poemas como em 

Drummond, mas para “fugir ao/ vasto (devastado) / coração”. O fim último para 

o poeta e para a poesia é “estrago de ossos,/ rumor de/ máquinas”, onde nada 

de humano sobrevive. Para Alexandre Pillati, em “O cão que morde por dentro”, 

aleijão tem “uma profundidade inquietante... com a violência que está 

irremediavelmente amarrada ao caminhar humano na atual etapa de nossa 
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história”. Cita Drummond nos versos de Claro Enigma: “Eu quero pintar um 

soneto escuro/, seco, abafado, difícil de ler” para aproximar as duas leituras. 

Poemas “abafados” permeiam aleijão, como “Plano 100” que, indaga “o 

quanto” deve ter poeta de “esguio”, “estilhaço”, “agulha”, “centelha”, “sufoco”, 

em cada questionamento, uma relação com a fuga, destroço, paralisia, do que 

pode queimar ou calar a voz do poeta depois do caos. Ao final do poema, um 

parêntese aberto sugere um espaço na fala, ou uma ideia aberta que pode ser 

completada pelo leitor. A data é acompanhada pela expressão “e depois”, 

remetendo à questão atemporal da poesia. 

É atemporal também o próprio poeta. No poema “Personagens”, um dos 

mais traduzidos (alemão, espanhol), segundo Eduardo Sterzi, o autor brinca 

com o próprio nome, dando algumas variações de Sterzi para Stenzi, Sterzi, 

Sperb, Strazzi, etc. A cada nome uma descrição para este personagem que se 

apresenta, apresentam-se os “Eduardos” – universalidade do autor e dos eus-

poéticos. Em entrevista a Heitor Ferraz, Sterzi comenta que: “[...] esboço 

pequenas fichas biográficas de vários Eduardos com sobrenomes parecidos 

com o meu; escondi ali vários elementos da minha própria experiência, mas 

sempre distorcidos pela ironia, pela hipérbole, por um autodistanciamento que 

me parece saudável – se não psicologicamente, poeticamente.”. 

Algumas descrições giram em torno da temática central da seção 

“Escritório” – o fazer poético: “o príncipe dos poetas desdentados”, “não 

escreve uma linha, cansado de ser um clichê”, “impossibilitado de não o ser”. 

Nestas, percebemos a ironia que fala Sterzi e a angústia retratada em outros 

poemas quando o assunto é a poesia. Essa angústia fica mais evidente nos 

poemas que encerram a seção: 

 

POETAS 
 
poetas são todos uns merdas 
só pensam em dinheiro 
matá-los seria perfeito 
não fossem a sujeira e os berros 
(STERZI, p. 62) 

  

(O DIA) 

então chegou o dia do nojo da poesia 

(STERZI, p. 62) 
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São poemas curtos e denunciadores do cansaço do fazer poético, onde 

se questiona a “utilidade” da poesia e dos poetas. É com um pessimismo 

arrebatador que se encerra a seção. O “dia do nojo da poesia” é o tempo em 

que se pensa se a poesia deve seguir ou se o poeta deve seguir com ela. Esse 

pessimismo é a chave de entrada para a próxima seção – Na treva, e define a 

condição perturbadora do eu-poético. É na TREVA que ele se encontra, na 

condição de questionar o fazer poético e suas sensações diante disto. 

Nesta seção, é como se passasse a existir uma condição total de 

solidão, de mergulho num sono inquietante (pode ser a poesia), alguns 

elementos como estrela e lua são colocados retratando essa solidão. Outros 

elementos que também remetem à noite: sono, travesseiro, sonâmbulo, 

reiteram a imagem da “treva”, que pode ter o sentido de escuridão, ou de 

ignorância. Nas duas formas, a obscuridade é o que predomina, remetendo ao 

estado de angústia e perturbação do poeta, retratado na seção “Escritório”. 

Ainda vale ressaltar que é a maior seção do livro, metaforizando a angústia e 

dificuldade de se passar por este vale de escuridão em que o eu-poético se 

encontra. 

 Sterzi comenta em entrevista a esta pesquisadora em 2016 que “há 

constantes fenomenologias do sono no livro, investigações de estados 

liminares, em que o corpo já não reconhece a si mesmo.”. Este estado de não-

reconhecimento atinge também o poeta, que, na busca do fazer poético, é 

atingido pela aridez e violência da vida cotidiana. Em “Treva”, o não 

pertencimento também é uma temática constante.  

Nos versos do poema “À vista”, há um imperativo para “renuncia à/ 

noção de refúgio” (p. 67), imagem recorrente nos versos de Sterzi do 

abandono, da ausência do que e/ou de quem possa acolher (o poeta, o eu-

poético, a própria poesia). Cobrem o poeta “a noite”, “a treva”, “o silêncio”, 

reforçando a imagem da angústia. O poema é todo entrecortado, não se tem ao 

certo os limites das estrofes, e sim recortes de silêncio aqui e ali, um símbolo 

apenas separa a última estrofe, que aparece em itálico com uma pergunta 

referente ao intervalo: “como incorporá-lo? ” Como incorporar este intervalo que 

metaforiza o silêncio? E é de silêncios que se fazem as pausas no poema, 

“parca, / a noite dura”, que embala os versos curtos do poema. 
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Nesta indagação, o poema segue para a próxima página e quebra a 

expectativa do leitor: “prova a maçã/ da treva” – o fruto proibido de acordo com 

o mito bíblico, que aqui se transfigura para o fruto da escuridão, do caos. Deste 

fruto, “a casca” “receosamente violada” metaforiza o caminho a se trilhar pela 

poesia, na violência do “ex-/ pulso feto”. O feto expulso denota um aborto, fato 

não natural, mais uma violência marcando o poema. 

 Dessa violência, o recurso de separar o prefixo “ex”, já utilizado no 

poema “Prisão do paraíso” (p. 20), traz novamente a dubiedade para o poema. 

Expulso – posto para fora à força, excluído; ou ex-cluído – apesar da palavra 

“cluído” não existir na língua portuguesa, o uso do prefixo “ex” remete a 

“anterior a”.  Essa fragmentação nas palavras aparece em vários momentos em 

aleijão. Fragmenta a ideia junto à palavra. Rompe o sentido usual da palavra, 

algo natural para o fazer poético. 

No poema “Rinha” (p. 70), assim como em outros, a luta com a palavra, 

surge alinhada ao questionamento do processo e à violência que este impõe ao 

poeta:  

 

RINHA 
 
a experiência resumida 
(janela, noite, livro) 
já não te convém? 
 
a palavra 
sem víscera 
não convence? 
 
que vença o melhor, 
e o melhor 
já tem sangue nos dentes 

 

Rinha é a luta entre galos ou o local onde as lutas ocorrem, de qualquer 

forma remetem a luta e aqui ela se estabelece com ou outra as palavras. O 

poema “O Lutador”, de Drummond, nos traz a mesma temática nos versos 

“Lutar com palavras/ é a luta mais vã”; a palavra “não tem carne nem sangue", 

“se me desafias, aceito o combate” – a luta parece digna e o poeta, preparado, 

pronto para encarar a luta. Em Sterzi “a experiência resumida/ já não te 

convém? ”; “a palavra/ sem víscera/ não convence? ”; “o melhor já tem sangue 

nos dentes” – o eu-poética dúvida das palavras, ao mesmo passo em que 
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admite que ela pode ser a vencedora deste embate. 

Para esta “rinha”, todas as armas servem, para a palavra e para o poeta. 

É o que se coloca no poema “A lua”, da página seguinte (71), como se 

completasse o poema anterior. A lua, “é só mais um canivete”, desfaz o mito de 

inspiração poética do nosso satélite. E sendo uma arma branca (referência à 

imagem da lua) pode ser usada por qualquer pessoa no cotidiano. 

Na luta com as palavras, o poeta está em estado de letargia “nas águas/ 

rasas/ do travesseiro/ proibido pescar” (p.72), neste estado, ignora “a língua 

flácida” (p. 102) já que, para ele “nenhuma palavra dissolve/ a expectativa do 

dilúvio” (p. 105), nenhuma palavra traria a redenção, num livro onde o 

desalento e a mutilação marcam as palavras, temáticas e formas. Neste 

contexto, a tentativa de se proteger é frustrada – “fundir-se/ – enfim-/ ao 

granito” (p. 74), nem mesmo a poesia prevalece: “Roma está farta de poemas/ 

Veneza também. ” (111).  

O poema, talvez seja insuficiente para tanta violência, vindo de todos os 

lados, desde a família, à própria palavra. Campos, sobre esta característica da 

obra, ressalta que: 

 
“Eduardo Sterzi parte de um tema que assola todos os cidadãos do 
mundo, desde o princípio dos tempos. Quintais (2010, p. 113) afirma 
que o livro Aleijão começa como “se algo ou alguém simulasse o 
início trágico do mundo”. Para Quintais (2010) a poesia é uma forma 
de demonstrar irregularidades, fragilidades, monstruosidades e a 
história evolutiva da humanidade. ” (CAMPOS, 2014, p. 8). 

 

O aspecto da violência está na temática e na linguagem. Nas 

expressões e palavras, seguem-se múltiplos termos: “a lua é canivete” (p. 71), 

“aquário de águas-vivas” (p. 73), “desviar-se dos mísseis” (p. 74), “manhã 

carnívora” (p. 75), “agulhas/ cadentes virão mais tarde” (p.76), “carapaça/ de 

asfalto e/ paralisia, lavra/ de cadáveres, vulcão/ dormido” (p. 77), “O sangue 

das cobertas/coagulado, não veda” (p. 80), “fujo aos dentes/ Garras a/ rasgar/ 

anzóis, canivetes” (p. 83), “numa curva/ violenta/ do ventre/ expelido/ 

Descartado/ Substituído” (p. 84), “coágulos de treva”, “recurvo”, “esmagado”, “o 

presépio desmorona” (p. 88), “mão morta”, “mão cadáver” (p. 92), “soluço de 

treva” (p. 93), “aneurisma”, “perdeu um olho” (p. 96), “É tempo de nascer da 

morte” (p. 97), todo o poema Jogo (p. 98), “a lei de um rosto desfeito/ a 

marteladas” (p. 101), “unhas novas, mais fortes, brotam do corpo” (p. 109), “a 
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um cão/ morte de cão” (p. 115), “ano é de merda” (p. 116). 

Os termos acima citados, todos fazem referência direta ou indiretamente 

à violência da cidade, da família, da palavra. Em algumas expressões, 

podemos relacionar ao aleijo, característica forte nesta seção. O ser deformado 

nasce “expelido/ descartado” (p. 84) e padece sob a “lei de um rosto desfeito/ a 

marteladas” (p. 101). Em alguns poemas, em especial, esta violência aparece 

mais forte e marcada:  

 
NA MARRA 
 
                                    Para Antonio, em Copacabana 

1 
 
o grito 
à queima- 
roupa, 
e 
nus, de 
cócoras, 
na esquina, 
concílio 
de covardes 
 
“¡fecha geral!” 
 
 
2 
 
túneis, funis; 
 
o mar 
combustível 
surrando 
a avenida; 
 
a mandíbula 
das cortinas 
metálicas 
mascando 
o diaa- 
dia 
 
(em baba 
e silêncio); 
 
agravo de 
sangue, 
 
bolhas de 
paralisia 
 
3 
 
“¡sai dessa pedra, 
marisco!” 



118 
 

 
– vivo ou 
morto; morto 
e vivo – 
 
“¡sai dessa 
pedra!” 
 
 
4 
 
“o crime é o 
crime” – “nossa noite é 
criminal” 
(STERZI, 2009, p. 78, 79) 

 

No poema “Na marra”, a violência é colocada de forma explícita. O título 

já sugere a opressão imposta, seguem os versos comprovando que há o 

opressor “o grito à queima-/roupa”, destilando ódio e agressividade: “fecha 

geral! ”. Esse opressor pode ser o progresso, a vida nas cidades grandes pelas 

características de modernidade que os versos apontam: “a mandíbula/ das 

cortinas/ metálicas/ mascando, o dia-/ a - dia”. Tantas quebras nos versos 

também sugerem a fragmentação provocada pela violência ou representativa 

dela.  

A violência se apresenta também na forma do poema, nas quebras de 

palavras e expressões, nos versos e estrofes mutiladas. O poema “Na Marra” é 

separado por partes-1, 2, 3... (p. 78 e 79), outros são marcados por símbolos, 

de versos irregulares e com versos destacados como se se propusesse a 

dialogar com um interlocutor: “ – Desdobrando-se: - no princípio, / o Ato. – “ 

(p.86, 89) 

Com os versos: “¡sai dessa pedra, marisco! ”, “vivo ou/ morto, morto/ e 

vivo” – é impossível se proteger diante desta provocação. A forma como Sterzi 

divide estes versos dá uma nova roupagem à imagem de vida e morte. “Vivo 

ou” denota a condição ou possibilidade em se conseguir continuar vivendo; no 

próximo verso, a palavra “morto” se repete, como condição inevitável - neste 

contexto de violência, só resta a morte. Depois a expressão “e vivo” isolada em 

outro verso, sugere a condição de vida e morte que atinge a que passa por 

toda essa violência. É, diante disso, estar “meio morto”, “meio vivo”, a cada dia. 

Fernanda Marra, fala sobre este signo da morte na obra: 
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“Assim, não é possível conceber no aleijão outra proposta que não a 
de entrega à morte como aposta de um reviver; morre-se para nascer 
outro, em outro lugar: “assim/ teu corpo, exausto/ e raro (sangue/ do 
sangue/ do poema, nasce/ de novo/ a cada aniversário” (p. 116); 
“desencaixotamos/ nossas roupas/ sujas de outra vida, de outra/ 
paisagem” (p. 103). A esperança, se sugerida em algum silêncio 
desta obra, está além; se há a possibilidade de salvação, é preciso 
sepultar a vida para encontrá-la. É, de fato, essa renúncia de 
perpetuar o ser vigente no lugar da violência reiterada a possibilidade 
encontrada na poesia de Sterzi como “movimento que gera 
movimento, ação que transmuta o mundo material”, para repetir as 
palavras de Paz (p. 98). ” (MARRA, 2012). 

 

O signo da morte volta a aparecer em vários poemas nesta seção, 

caracterizada como a mais violenta de aleijão. O poema “Na treva”, traz à obra 

a percepção de mundo e da palavra por este signo que cerca aleijão (livro e 

personagem) e se materializa nos versos de cada poema. É possível também 

reconhecer a mescla de poesia e prosa em alguns poemas, comprovando 

nossa teoria da fragmentação no processo de desconstrução poética. Sterzi, 

em entrevista, fala sobre este entrelaçar dos gêneros: 

 
“No primeiro livro, Prosa, a técnica do verso está extremamente 
presente. No aleijão, ainda está presente, mas já, acho eu, sobretudo 
em forma de dissolução. É como se a pulsação rítmica e métrica 
estivesse lá – mas para faltar, falhar. ” (STERZI, 2016). 

 

A falha de que fala Sterzi, para nós é o processo de fragmentação que 

ele utiliza para o fazer poético. Na quebra dos versos, no hibridismo na obra, 

na violência da linguagem, como no poema “Relâmpago” (p. 86, 87): 

 

RELÂMPAGO 
 
 
(1) 
Sigo imóvel – morto – neste táxi. 
 
Pressinto a arquitetura 
       de sigilos – de segredos – 
       desdobrados. 
 
                               – Desdobrando-se: – no princípio, 
                               o Ato. – 
 
Resisto, na cidade, apesar: – 
 
esquivo, passivo, cativo, 
alvo de tanta verruma – de tanta espuma –, 
o Enrabado das esquinas, o Enforcado 
no espelho, o Triste – o Triste –: o Triste 
definitivo – 
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Resisto – nesta cidade – apesar. 
 
 
(2) 
 
Esqueço o revólver, desisto 
de ir a Santos, despisto 
a polícia. Peço 200, 300, 600. 
Troco as pernas, escondo os braços. 
O tempo me perde, o tempo me deve. 
Meus olhos de saponáceo 
devolvem terror. 
Persigo o céu nas curvas 
do Copan: 
 
                   sequela e resto. 
 
No cemitério, espremo o medo 
geométrico, o espanto extremo. 
O mel difuso, a canivete. 
Irmão de cera, irmão de barro: 
irmão 
            decomposto. 
O invés do sol 
impresso no rosto. 
O que for 
me absolve. 
Pinocchio te quer 
morto. 

 

O poema “Relâmpago” traz uma relação de aproximação e repulsa entre 

o homem e a cidade. Ao seguir, “morto”, ele expressa a sua condição do que 

sofre “esquivo”, “passivo” diante dela. A cidade é metáfora da 

contemporaneidade, violência, subjugação a que o eu-poético é submetido, 

ainda que morto. Ele resiste ainda, apesar disso, no entanto, toma uma nova 

condição, é “O Enrabado”, “O Enforcado”, “O Triste”, é aquele que, convive a 

morte e passeia pela cidade, absorto, acompanhando as imagens que esta 

oferece.  

Ao chegar ao cemitério, espreme o medo, partilha dele com seus 

“irmãos de cera, de barro, decompostos”, únicos personagens do poema, como 

a cidade tivesse agora numa visão fantasmagórica, onde somente os mortos 

caminham e tudo o “absorve”. Outro personagem é colocado nesta narrativa de 

horrores, e outro não-vivo, Pinocchio, que, dos contos infantis, surge para 

desejar a morte de nosso personagem-defunto. É o signo da morte, reiterando 

a força da violência em “Na Treva”. Sterzi comenta em entrevista que “não há 
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inteireza corporal. Veja como é importante no livro, a experiência da febre, da 

dor, da ferida – de tudo que desmonta, de um modo ou de outro, o corpo”.  

Essa quebra aparece também na forma do poema que traz novamente 

os versos espaçados na página, lançadas, as palavras da primeira parte se 

colocam de fato como um relâmpago, lançadas assim, trazem a luz e depois 

dela a escuridão que Sterzi sempre reforça nos poemas em aleijão. Na 

segunda, a narratividade segue destacada pelo itálico e estrofes mais 

regulares, embora ainda os versos “sequela e resto”/ “decomposto” se afastem 

e se desloquem das estrofes. Mais um aspecto traz a imagem do choque 

presente na poesia em aleijão – o uso dos hifens no poema, demarcando as 

pausas bem marcadas. Para Danuza: 

 
“O uso deliberado, mas calculado, dos sinais (–) é um exemplo visível 
desta investidura. A organização formal do poema obedece não mais 
aos moldes pré-estabelecidos, mas à necessidade premente do poeta 
em virtualizar a linguagem a sua maneira de transfusão do mundo, do 
barro da vida em palavra. ” (Lima, 2016, p. 51). 

 

Outra quebra acontece nesta seção “Escritório”– o uso de outro idioma 

(italiano) em alguns títulos ou em poemas inteiros. Sterzi já havia empregado o 

latim, espanhol e italiano em epígrafes e títulos em seções anteriores. Essa 

quebra do idioma quebra a expectativa do leitor, mais uma vez na obra, 

provoca e desacomoda, fazendo-nos perceber em aleijão a inquietude da 

palavra em diversos prismas. Nos comentários sobre a obra na orelha do livro, 

fala-se sobre esta poesia que desacomoda: 

 

“[...] a radicalidade maior do Aleijão está em deixar esta salvação, ou 
síntese, para depois do poema, para depois do livro. Pois esta é uma 
poesia que, na sua severa tensão, quer, antes de mais nada, 
comover: isto é, fazer com que o leitor se mova consigo, para dentro 
e para fora do abismo. ”(2009). 

 

Mover-se: talvez este seja o verbo mais adequado para se definir, ou ao 

menos se tentar definir este livro. Ação contínua provocada por palavras e 

expressões que nos tiram do lugar de alento e provocam a ver esta cidade que 

deforma tudo a seu redor, cidade como metáfora universal de tudo o que o 

homem contemporâneo vive. Nesta cidade-circunstância tudo é desassossego. 
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Cada seção de aleijão nos traz aspectos que, tirados de seu contexto banal do 

cotidiano, nos coloca “dentro” e “fora” deste abismo que é viver. Para Friedrich: 

 
“A poesia quer ser uma criação autossuficiente, pluriforme na 
significação, constituindo em um entrelaçamento de tensões de 
forças absolutas, as quais agem sugestivamente e em estratos pré-
racionais, mas também deslocam em vibrações as zonas de mistérios 
dos conceitos” (FRIEDRICH, 1978, p. 16). 

 

Em aleijão, essa criação autossuficiente da palavra está exposta em 

cada seção através da fragmentação que incide na desconstrução e 

construção das imagens e da própria palavra. Esta, carregada de toda a força 

que Eduardo Sterzi atribui, nos leva a esta caminhada sofrível dos terrenos de 

aleijão. Nesta caminhada, nos deparamos com personagens que espelham 

nossas deformidades, diálogos truncados com a família, afetos cerrados, 

punho de ferro, cimento e vapor com e contra a cidade, espaço do homem 

mutilado.  

Para Friedrich, a poesia foge à “função normal de comunicação da 

linguagem” (FRIEDRICH, 1978, p. 178). E é esta fuga do “normal” que 

percebemos em aleijão. A deformidade da palavra e da imagem leva o leitor a 

esta zona de desconforto que a poesia na obra nos encaminha. Em “Carta a 

outro estrangeiro” (p.102), o eu-poético faz da palavra seu único caminho: 

“Tento me aferrar a umas poucas duras páginas. / Esqueço, no livro, a palavra/ 

aprendida: lezíria. ”. É para tentar sobreviver às agressões da vida que o poeta 

se aferra às páginas escritas, à palavra que também carrega toda a ferocidade, 

no entanto é ainda ela que o abriga, como “ranhura”, citada no poema 

“Escrevente” (p.47). 

O eu-poético chama a atenção para seu tempo e para como a poesia se 

caracteriza neste tempo. No poema “Cisma” (p. 108) convida-nos a olhar para 

este tempo, longe dos idealismos líricos, numa constatação de que o agora é 

que temos para olhar: 

 

CISMA 
 
Esqueça as palmeiras 
e a rua das Palmeiras 
 
É outro o tempo 
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O agora é a matéria da poesia de Eduardo Sterzi. Como Drummond, 

falava das coisas às quais, segundo a ideia de Agamben, lançava luz ao 

escuro de seu tempo, Sterzi lança luz na escuridão das deformidades do 

homem de hoje. Embora este homem, talvez não seja tão diferente do homem 

moderno de Drummond. Este homem traz as roupas “sujas de outra/ vida, de 

outra/ paisagem” (p. 110), carrega seus males na hereditariedade da vida e da 

palavra.  

Não mais “cisma” como Gonçalves Dias, “sozinho, à noite”, saudoso de 

sua terra. O homem-monstro, aleijão, padece do não-pertencimento que 

alcança a todos os homens, não almeja o prazer de retorno à sua terra natal, 

porque ela também o consome e devora nos dentes metálicos da vida 

contemporânea.  A terra (lugar de pertencimento) falada por Sterzi não tem os 

“primores” colocados na Canção do Exílio. O homem-monstro, não tem seu 

lugar, antes, é estrangeiro em sua própria pátria, sua cidade, família e de si 

mesmo. Num diálogo travado em um dos últimos poemas, um desabafo: 

 

MERDA, Sérgio, o ano é de merda, 
E o século todo não fede. 
(mal começa) a outra matéria. 
                          (STERZI, 2009, p. 116) 

 

Este ano (tempo presente), também foi matéria de Drummond nos 

versos: “O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. / O 

tempo pobre, o poeta pobre/ fundem-se no mesmo impasse. ” (2003, p. 27). O 

tempo do fazer poético é “de merda”, porque cada época carrega consigo seus 

males. Em Drummond, fundem-se tempo e poeta, como também em Sterzi, 

que já nem sente o mau cheiro do século, já que começa “outra matéria”. 

Assim, outro ano, outros tempos virão e a cada um cabe sentir seu próprio 

tempo. 

 

3.4 Dois e Território – do duo ao não-lugar    

 

Na seção “Dois”, o tempo presente continua sendo matéria de poesia. 

No poema “Vapor e cimento” (p. 121) são apresentados elementos “modernos” 
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da cidade que denotam o progresso, a violência, dentre outros aspectos. 

Imagens surreais são construídas mesclando elementos urbanos e 

campesinos. Há também a caraterística de diário (local e data ao final), 

ressaltando o papel da memória: 

VAPOR E CIMENTO 
 
Enquanto deslizo – serpente 
   metálica – ao longo do arroio, 
   a proa rasgando o 
   asfalto, temente apenas 
   a radares e outros 
   roedores, 
 
meus olhos se despregam 
   do fluxo apático 
   e, de repente, 
   descobrem, ao fundo, 
   formações efêmeras 
   de algodão e 
reboco, vapor e 
cimento – o assim 
chamado “horizonte” – 
morrendo em rosa e 
cinzento; 
 
poderia ser o fim do mundo, 
   mas aqueles óculos 
   mudaram a percepção 
   de tudo, e ela pôde, 
   ao meu lado, mesmo 
   assustada, sorrir, 
   embora sua fala, 
   no rapto do instante, 
 
cessasse abrupta, à espera 
   de alguém – tigre ou 
   anjo – que, munido 
   de ferramentas apropriadas, 
   nos arrancasse 
   do cerrado cipoal 
   das ferragens; 
 
poderia ser o fim 
   do mundo, mas, 
   hóspede perpétuo 
   da mais ímpia 
   masmorra 
   (onde o chão 
   morde o teto) 
   do palácio 
   gasoso 
   das lembranças, 
   fantasio-me liberto, 
   preso apenas a 
   um que outro 
   relâmpago: o prego, 
   áspero de cimento, 
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   cravado no pé esquerdo; 
   o primeiro golpe 
   da adaga (a vítima 
   sobre a pia, 
   ao lado de uma 
   privada); o lustre 
   de inúteis tentáculos 
   rebentando no ventre 
   da sala; tua última 
   palavra. 
 
                        Porto Alegre, 31 dezembro 2002 

 

 

O tempo presente é marcado no poema pela expressão “enquanto”. 

Esse termo relaciona todos os fatos que ocorrem, ao momento em que se 

realiza o fazer poético. “Enquanto” todos os acontecimentos se desenrolam, o 

poeta percorre a cidade, em meio às “formações efêmeras” que ela possui. A 

descrição da cidade é um tanto surreal, criada a partir de “algodão e reboco”, 

“vapor e cimento”, elementos que expressam a dualidade e paradoxo. Algodão 

presume-se a maciez e reboco, dureza; vapor, o efêmero e cimento a força na 

construção. Dessas nuances, o poeta, acompanhado por alguém que vê essas 

dualidades, porém, sorri “à espera/ de alguém – tigre/ ou anjo”.  

Nesta espera, a expressão repetida “poderia ser o fim/ do mundo”, cria 

imagens surreais “onde o chão morde o teto”, “preso apesar a/ um que outro 

relâmpago”. Ainda assim, a violência se achega “o primeiro golpe de adaga”, e 

depois, “tua última palavra” – diante do caos da cidade que devora o eu-

poético, da angústia revelada na possibilidade do fim, quem acaba de fato é a 

palavra. 

Em outros poemas como “Retângulos” (p. 124), mais um aspecto 

importante da obra é a presença do duo; ora são amantes - nos versos “os 

amantes – invertebrados - / confundem-se aos detritos”, ainda no afeto tortuoso 

“no atrito dos abraços”.   Nos poemas “Não é amor” (p. 134) e “Letes” (p.135) o 

duo aparece na relação entre amor e relação sexual. As relações se dão 

quebrando o aspecto romantizado do amor e trazendo o amor carnal, 

animalesco até: “Não é amor ainda/ enquanto um não cagar/ em cima do outro. 

” Essa naturalização do amor é também uma fragmentação do conceito de 

amor romântico.  
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No poema “Enquanto” (p. 130), a fragmentação está no conceito do 

duplo, que é o outro, ser ou objeto que transita entre um estado e outro – “Não 

sei o que é ser mulher/ o que é ser pedra/ nem peixe em fundas águas – neste 

processo de busca, como já citado em outros poemas, a possível resposta ou 

libertação vem apenas com a morte: “Saberei o que é ser homem/ talvez um 

dia no dia/ de nossa morte”. Sobre essa relação entre “eu e o outro”, Danuza 

Kryshna da Costa Lima, em Violência e Lirismo em Aleijão, de Eduardo Sterzi, 

fala que: 

 

“Sterzi constrói uma obra fundada nos extremos da inquietude e da 
dissonância, primeiro entre as figuras do Eu e do Outro que se 
bifurcam, depois no campo da palavra que para explodir esta 
bifurcação reconstrói-se deliberadamente” (LIMA, 2016, p. 46). 
 

 
O duplo também aparece em “Jardim de pedras” (p.131) na oposição 

das imagens colocadas entre as palavras “vidro e vergonha”, “distância e 

desejo”. O vidro exprime o sentido de transparência, enquanto a vergonha 

deseja ficar oculta. A distância é o mal para aquele que deseja, necessitando 

da proximidade do ser ou objeto desejado. Neste poema, a questão da 

fragmentação na forma também é presente: 

 

JARDIM DE PEDRAS 
 
1 
 
o corpo extenso 
de vidro e vergonha 
oferto à janela 
 
somente binóculos 
cogitam sequestrá-lo 
 
(o aspecto amnésia 
de um jardim de pedras) 
 
 
como conciliar 
distância e desejo 
? 
 
 
2 
 
o amor vegetal 
retalhando o baldio 
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desistente memória 
do entulho 
 
calar o nome: 
queda 
 
d’água 
tornada fio 
 
gás ausente 
da luz 
 
 
3 
o corpo numeroso 
precariamente 
recomposto 
 
à beira 
do sono 
 
(o alarme 
dos cães) 
 
varado pela noite 
como estancar 
a dispersão? 
 
           (STERZI, 2009) 

 
 

A quebra de expectativa aqui vem como em outros poemas de aleijão 

desde o título – um “jardim de pedras” rompe o que temos de conceito em 

relação a um jardim. Se é pedra, nada há de florescer. “O aspecto amnésia” 

toma o lugar da memória seja visual ou olfativa de um jardim - metáfora da 

poesia e da palavra em si. O eu-poético se questiona ao final “como estancar a 

dispersão” da palavra, das coisas que o cerca (a memória falida, o corpo 

“Precariamente recomposto”). A fragmentação na forma está novamente na 

divisão dos poemas em partes numeradas, nos versos irregulares, neste 

poema até o sinal de interrogação se coloca num verso isolado, separado das 

palavras como se sozinho já pudesse expressar o que vem questionar. 

 Tal fragmentação na forma também é muito evidente em “Nascença” (p. 

125). Neste poema, os versos se deslocam na página, numa assertiva de que a 

forma é “produto do desgaste”, do trabalho incessante com a palavra e traz o 

corpo como metáfora do próprio poeta que “exausto e raro” nasce “a cada 

aniversário” (como a forma nasce a cada poema). Datado em forma de diário, 
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recurso já empregado por Sterzi em outros poemas, como dissemos, trazendo 

um caráter memorialista. 

Assim, o poema é a nascença do próprio poema que é apresentado 

como “resto”, “escória cumulada” deste desgaste pelo qual a palavra passa. E 

esse desgaste passa também pela visão que se começa a ter do outro. Para 

Fernanda Marra, 2012: Em “Dois”, o aleijão compartilha sua vida íntima e está 

a perceber o outro fora de seus contornos: “Não sei o que é ser mulher/ (...)/ 

Nem o que ela quer” (p.122); “ o outro/ o desejo cão que late” (p.125).  

No poema “Outra serpente” (p. 127), Sterzi emprega o mesmo recurso 

do poema “Jardim de pedras”, onde a pontuação se desloca do verso. Aqui, ao 

invés do sinal de interrogação, são os dois pontos que estão isolados, 

sugerindo que, por si, já estabelecem uma comunicação com ou outros versos. 

Na primeira parte, os dois pontos são empregados para dar uma sequência na 

enumeração frenética dos versos: “neve, carícia, / higiênico sublime o/ corpo 

re-/ marcado”; e depois: “ (canyon/ de papelão/ e sacos) ”. Essa sequência 

finda trazendo como o eu-poético se vê - “náufrago” - neste cenário surreal 

pintado por ele. 

Desta visão do eu-poético como náufrago, estrangeiro, como aparece na 

seção “Dois”, chegamos a última seção do livro – “Território”. Nela, desde a 

epígrafe, é possível perceber a temática do “não-lugar” da palavra, do eu-

poético e do personagem aleijão em relação à obra: “[...] il arrive qu’on se 

fatigue de son propre langage” – Roland Barthes, em entrevista (1977). Numa 

tradução literal – “Ás vezes você se cansa da própria língua” – este cansaço da 

própria língua pode vir da busca que se empreende com e pela poesia durante 

a obra. Cansar-se da língua pode ser também sentir-se estrangeiro de seu 

próprio lugar, sentir ser estranho numa terra permeada pela violência como é o 

território pelo qual aleijão passa. Fernanda Marra afirma que: 

 
“Território é onde habita, o interno ou o externo, a intimidade ou o 
espaço público, tudo é desabrigo, tudo é permeado, invadido de 
mundo: “Podes vagar tranquilo/ pelo território inimigo:/ tua casa. ” (p. 
129); “nenhum pouso ou/ repouso/ em vasto inimigo céu” (p.132) 
(MARRA, 2012). 

 
 

Esse desabrigo de que fala Marra aparece no primeiro poema da seção 

e que, por ênfase na temática do não-lugar, repete o título:  
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TERRITÓRIO 
 
Mesmo o pó dorme, a esta hora, 
  desprezado 
pelo sol. Podes 
vagar tranquilo 
pelo território inimigo: 
  tua casa. 
Nenhum perigo que as coisas te assaltem 
ou te abracem. Os 
  braços 
das cadeiras, como de praxe, 
calados. Mal percebes 
(êxtase ou cansaço) 
   a oclusa 
cerimônia de coisas 
a que não foste 
convidado e que, 
   intruso, 
   profanas. 
 
(STERZI, 2009, p. 139) 

 

Para o personagem, o território se apresenta inóspito, “Mesmo o pó 

dorme, ” (...) “desprezado” – nenhum ser convive neste espaço que é “território 

inimigo”, mesmo sendo “casa”. Essa imagem reitera que a cidade, a casa e a 

família estão deslocadas de sua “função” comum e de vida, que seria de lugar 

de alento e proteção. Em muitos poemas, nas seções anteriores vimos que 

esta função em aleijão nunca surge. Até mesmo o lar é o lugar da violência e 

desamparo.  

O território agora é neutro, reforçando a imagem do não-lugar: “Nenhum 

perigo que as coisas te assaltem ou te abracem”. Não que o abraço seja 

colocado como alento em outros momentos, no poema “Irmãos” o abraço é 

exatamente o local do confronto, é o “embate dos abraços” (p. 24), contudo, 

ainda assim, nem o abraço, será agora recebido. Esse personagem que 

percorre um território inabitado e mais seco de afetos que antes, pode ser 

aleijão – personagem-monstro do livro, o eu-poético, ou o próprio leitor. 

Podemos até dizer que este desalento alcança a todos na obra. Para Friedrich, 

esse desalento surge como categorias narrativas e faz parte da criação 

poética: 

 
Insistimos no fato de que elas sempre foram empregadas 
descritivamente e não com a finalidade de depreciar. Ou seja, 
desorientação, dissolução do que é quase corrente, ordem 
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sacrificada, incoerência, fragmentação, reversibilidade, estilo de 
alinhavo, poesia despoetizada, lampejos destrutivos, imagens 
cortantes, repentinidade brutal, deslocamento, modo de ver 
astigmático, estranhamento (FRIEDRICH, 1978, p. 22). 

 

Essas características explanadas por Friedrich são encontradas na 

poesia de Eduardo Sterzi, sobretudo em aleijão, onde a poesia se apresenta 

neste processo de desconstrução para construção. No poema “Território”, elas 

se revelam personificando esta poesia fragmentada e sem-lugar numa 

“cerimônia das coisas/ a que não fostes/ convidado e que, / intruso, / profanas.” 

A poesia profana os lugares a que chega, principalmente como no caso da 

obra em análise, um “livro-monstro” nas palavras de Sterzi, carregando toda 

sua deformidade por onde passa: casa, cidade, país (“Mas esse país/ não 

existe. Esse país/ não presta. ” (p.106).  

“Território” (seção) desconstrói toda a ideia de conforto ou segurança 

que o eu-poético poderia encontrar. Noutros poemas, vemos a memória 

retalhada, distorcida, deformada, como a obra. Em “Alto-relevo”, a memória é a 

das coisas menos relevantes. Nenhum tom de presença do afeto ou de alguém 

que faça companhia: “contemplo a/ gordura/ na fôrma”, “manta de onça à 

sombra/ da geladeira. ” 

No poema seguinte “Outro cisne, de louça”, a lembrança traz mais um 

personagem deslocado na casa e mais um inumano, como se o humano não 

figurasse nas memórias do poeta. Ainda assim, o cisne personifica o eu-poético 

– é “triste”, como no poema “Relâmpago” (p. 86), tem o “voo rasurado”, 

reiterando a imagem “sigo - imóvel – morto – neste táxi” ainda no poema 

“Relâmpago”. Por isso suas asas são “inúteis”, como ele, o cisne é uma 

figuração no lar, não partilha de um contexto familiar. É “o oco à espera de 

vida”, de algo que o preencha, assim como se espera o alento por onde anda.  

Todos os personagens que figuram nesta seção estão fora de seu lugar. 

Experimentam do exílio e do deslocamento que se coloca desde o primeiro 

poema. O “Abutre” (p.143) impregnado “de treva”, é um personagem fúnebre 

que não figura já que “nada – nem as asas” o impede de colocar-se como 

sombra sobre a carne “e nela emprenha quanto impregna”, como a palavra 

“emprenha” o poema. Em “Muriqui”, outro animal sugere a personificação da 
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palavra: “uma quase palavra”, disforme, como a poesia se apresenta em 

aleijão, move-se mostrando “(...) as fibras /sombrias/ da fala”. 

Em “L’elefante di torino che poi mori pazzo” (p. 147), o animal é “de 

vidro, / quebradiço”, não mostra a força e resistência de um elefante, mas a 

fragilidade e o perigo que o vidro oferece. Como em outros poemas, é 

impossível não relacionar a poesia de Eduardo Sterzi à de Drummond. Em 

Drummond, o poema “O Elefante”, do livro A rosa do povo (1945), do poeta 

modernista Carlos Drummond de Andrade, o personagem elefante é uma 

metáfora do homem e de sua condição na sociedade. Segundo Douglas 

Rodrigues De Sousa: 

 
Texto em que a construção literária, nos encaminha ao entendimento 
do fazer poético consubstanciado pela revelação de um mundo 
reificado e tornado opaco em suas relações, do “mundo enfastiado 
que já não crê em bichos e duvida das coisas” (ANDRADE, 2000, p. 
105). (Sousa, 2015, p. 58). 

 

Já em Sterzi, pouco se sabe sobre o elefante, somente que ele é feito de 

vidro, frágil, quebradiço, suscetível a qualquer perigo. Ele metaforiza a 

fragilidade do homem e da palavra, que pode ser fragmentada facilmente, 

embora, mesmo fragmentada não deixe de ser palavra, como o vidro não deixa 

de ser vidro. O verso também é quebradiço, isolando a conjunção, “mas” 

revelando depois a condição de contrariedade da imagem do elefante.  

Cisne de louça, abutre, muriqui, elefante, cada animal citado nos 

poemas anteriores tem um “habitat” diferente, embora estejam nele e 

deslocados dele. E todos os “territórios” o desalento se achega, atingindo a 

todos, agora na água, mais um animal deslocado de seu contexto - é o 

personagem do poema “Água-viva”: 

 

ÁGUA-VIVA 
 
 
Foste ao mar: 
não surpreendeste? 
 
Não te assaltou 
na carícia de queimar? 
 
Não te aviltou, em trapos, 
transparente? 
 
Não te cobrou refúgio 
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na cova das virilhas, 
no cume dos ombros? 
 
Não te alcançou 
sorrateira, em golpe 
de luz e areia? 
 
Lápis de sol 
semeando pegadas. 
 
Mergulho – constante – 
de pedra em pedra. 
 
A tarefa 
é sem fruto. 
(STERZI, 2009, p. 148) 

 
 
 

O personagem aqui não queimou, não “te aviltou”, nem tampouco “te 

cobrou refúgio/ na cova das virilhas”, “Não te alcançou/ sorrateira, em golpe/ de 

luz e areia”, também não cumpre uma função tida como notória e natural deste 

ser. Cada personagem, assim como a água-viva, mesmo estando em seu lugar 

de origem, não se insere nele e não consegue executar sua “função”. Todos 

são, como o poeta, estrangeiros em seu próprio lugar.  

Este lugar, o território, é inóspito para todos, no poema seguinte 

“Terreno” é o lugar onde a vida finda: “o pequeno esqueleto/ já sem/ o gato”, 

somente o esqueleto, símbolo da morte, assim como o “cisne de louça” 

metaforiza a ausência de vida. Neste terreno “baldio”, “a pequena morte 

campeava desavisada”, além do aspecto do inumano presente nos primeiros 

poemas, aqui é a morte de fato o personagem. A morte segue sendo o ponto 

chave dos poemas. Em “fede-fede” (p. 150), a morte não é a solução somente 

se trouxer um incômodo maior que ela mesma: “Não mata/ que fede” – não por 

valorar a vida, mas para evitar o mau cheiro. 

A ausência de vida se apresenta em mais um ser inumano, agora “O 

animal pedra” (p. 151), “ – tímido que só - / não respira/ repousa – dia sim – na 

treva”. O paradoxo vida x morte mais uma vez nesta seção traz a imagem do 

vazio, da falta do aspecto de vida, até o respirar, lhe é tirado. O animal tem seu 

único descanso “na treva”, reiterando o título de uma das seções e encerrando 

a obra. Em “Território”, há repetidamente a imagem da treva no emprego de 

algumas palavras como: “turvo, sombra, noturno, escuro, treva, etc.”, 

denotando o lugar de ausência, o não-lugar em que o eu-poético se encontra. 
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Encerrado o livro, mais um poema – “Mais embaixo” – que, como Sterzi 

inicia a obra com um poema deslocado – “Bem-vindo – agora finda com outro 

trazendo a imagem do não-pertencimento que permeia aleijão: 

 

MAIS EMBAIXO 
 
 
de onde vim não vim. sou filho 
de outro buraco. entrei 
aqui 
desavisado. saí 
pelo outro lado. 
 
(STERZI, 2009, p. 155) 

 

Sterzi inicia a obra dizendo ao aleijão, personagem deste livro-monstro, 

como ele mesmo define – “Bem-vindo”; agora, aleijão, depois de todo o 

percurso e de ter passado pela cidade que não o acolhe, pela família que o 

violenta e repele, nota que não vem mesmo de onde lhe afirmaram que vem. 

Percebe-se “(...) filho/ de outro buraco”, entra “desavisado” neste mundo que o 

agride, não o recebe de fato. Sai então “pelo outro lado”, continuando sua 

peregrinação, seguindo agora sem o peso da hereditariedade. A cidade, a 

violência, nada o define de todo. Aleijão é o personagem metáfora da vida e da 

palavra, que segue sem amarras, e por si mesmo. 
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CONCLUSÃO 

 

O primeiro intuito desta pesquisa era o de investigar a poesia em aleijão, 

de Eduardo Sterzi, pelo viés das relações entre o eu-poético e o mundo. 

Intrigava-nos pensar em como essas relações incidiam no olhar do poeta e de 

que forma esta poesia com tamanha força, chegando à agressividade, se fazia. 

Seguindo esta primeira e primitiva temática, o projeto foi se delineando, até 

chegar ao ponto onde estamos – é pela linguagem, não menos forte e 

agressiva – que Sterzi constrói as imagens dos poemas. 

Assim, o primeiro passo foi delinear como o poeta, nesta obra, construía 

sua linguagem no fazer poético. Das leituras realizadas em todo o percurso, da 

entrevista concedida por ele, nossa análise foi tomando forma. Ao longo do 

processo de pesquisa, leituras e análise surgiu a primeira teoria: a linguagem 

em aleijão é desconstruída para que novamente seja construída.  

A partir desta hipótese, ainda em estado inicial, buscamos percorrer o 

livro aleijão para buscar subsídios para os referenciais teóricos. Por se tratar de 

uma obra nova (2009), poucos trabalhos foram encontrados relacionados a ele. 

Nos que encontramos, menos ainda se baseavam especificamente na 

linguagem, porém, foram de grande valia para nos auxiliar nas pesquisas.  

Depois de pensar na desconstrução poética, ainda era necessário 

analisar que recurso Sterzi utiliza nesta obra para realizar este processo. A 

partir disso, chegamos à fragmentação, pensando a palavra, nas temáticas 

abordadas, nos silêncios propositalmente colocados nas páginas 

(principalmente na primeira seção).  O recurso da fragmentação poética é, de 

certo, muito abordado por diversos autores, que se debruçam acerca da 

Modernidade em poesia; mas no presente trabalho privilegiamos, por exemplo, 

aquele de Friedrich, de 1954, Estrutura da Lírica Moderna.  

O próprio Sterzi, com seus textos teóricos, contribuiu para nossa 

pesquisa pois, a partir dos ensaios “Drummond e a poética da interrupção” e 

“Terra Devastada: persistências de uma imagem”, foi possível perceber como 

Sterzi analisa a poesia de outros autores e o que isso tem a ver com a poesia 

dele em aleijão. 
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Outro aspecto importante para nossa análise foi a característica 

particular de cada seção que compõe a obra. Nas seis seções (Em germe, 

Coágulo, Escritório, Na treva, Dois e Território) encontramos poemas que se 

assemelham quanto à fragmentação, mesmo carregando suas particularidades. 

Há no livro um percurso poético que foi analisado, pensado em cada 

composição por semelhança ou afastamento.  

Foi possível observar e analisar também, algumas referências diretas e 

indiretas que Eduardo Sterzi traz na poesia de aleijão. O poeta Carlos 

Drummond de Andrade, segundo Sterzi, é o que mais traz elementos para sua 

obra, deixando toda uma seção, se não dedicada, pelo menos referenciada a 

ele - Escritório. O ponto convergente entre Drummond e Sterzi foi o da poética 

da interrupção, que em Sterzi aparece sob a forma da fragmentação. As 

referências diretas aparecem em poemas como “Retratos” (p. 52):  

 

“mundo mundo 
ou país  
            bloqueado 
 de onde a poesia 
 drástico estrume, 
 escapa – 
 recolhe o  
                 tentáculo:  
o tempo é  
               de fezes” 
 
      (STERZI, 2009) 

 

Outro ponto importante que relacionamos com a obra de Drummond é o 

questionamento sobre o fazer poético. Sterzi, em alguns poemas de aleijão, 

principalmente na seção “Escritório”, trabalha este questionamento onde a voz 

o poeta hesita diante do fazer poético. Em “O Escrevente” (p. 47) “no dizer 

indeciso”, coloca-se como incapaz de escrever embora “se abrigue nas letras”. 

Drummond já havia escrito sobre “a luta vã com as palavras”, nesta luta, Sterzi 

se coloca como “devedor” dos poetas que referencia e sua obra, como 

Drummond. 

Neste percurso, o eu-poético “renuncia à/ noção de refúgio” (p. 67), em 

todo o livro é muito presente a noção de abandono, de ausência do que e/ou 

de quem possa acolher (o poeta, o eu-poético, a própria poesia). Esse não-

lugar, onde o eu-poético se encontra, traz a imagem do homem contemporâneo 
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fragmentado, da cidade - metáfora da sociedade em todos seus âmbitos e isso 

incide diretamente na poesia. A linguagem, matéria desta poesia, também se 

fragmenta, como foi mostrado nas análises dos poemas e essa fragmentação, 

se torna o processo pelo qual a desconstrução poética se realiza. 

Quando pensamos em desconstrução, em nosso trabalho, falamos da 

quebra dos moldes clássicos da poesia, dos processos de fragmentação da 

palavra, dos versos, da estrutura e das temáticas abordadas nos poemas de 

aleijão e do hibridismo, outro ponto importante na obra, que, no entanto, não foi 

possível adentrar nos detalhes, visto que o foco do trabalho se tornou o da 

fragmentação. No entanto, esse aspecto dos traços narrativos é algo que abre 

oportunidades para futuros estudos.  

Após todo esse percurso realizado, pode-se arriscar que aleijão 

configura uma mostra da poesia contemporânea em relação à desconstrução 

poética. O processo criativo na obra revela-nos como a poesia do nosso tempo, 

o tempo presente vai criando uma “nova tradição”, como diria Paz, em Os filhos 

do Barro. Isto ajuda-nos a pensar, sobretudo em traços constitutivos desta 

poesia e abre as seguintes questões a serem estudadas acerca da poesia no 

contemporâneo. Sterzi, em aleijão, não fecha um conceito ou molde, mas 

revela as referências da poesia moderna, como Drummond e Eliot, trazendo 

para sua poesia uma roupagem particular. 

A imagem que talvez mais tenha ficado marcada para nosso trabalho é a 

de que o fazer poético, diante das questões do poeta com o mundo, não é algo 

fechado, que possa se analisar apenas por um prisma, mas necessita de todos 

os elementos possíveis para que possamos tentar compreendê-la e analisá-la. 

Quando Sterzi nos fala em entrevista: “faço porque não sei”, abre um universo 

inteiro de possibilidades da e para a escritura. Não é possível medir a poesia 

do tempo presente, porque este homem presente também não o é, em suas 

infinitas angústias do mundo contemporâneo. Este trabalho encerra-se, ciente 

de que para tanto quanto foi abordado, haverá o que ser investigado 

posteriormente – é o “Cuidado ao cão/ que morde dentro” (p. 11).  
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ANEXOS 

 

Entrevista concedida pelo autor Eduardo Sterzi em agosto de 2016. 

Samanta - Como aparece as referências do humanismo em aleijão? 

- No humanismo, a percepção do corpo costuma ser inteiriça, e não 

fragmentária (veja-se o célebre homem vitruviano). Imagino que esteja em 

questão, aí, uma comparação com a visão do ser humano e/ou do corpo 

subjacente ao Aleijão. Neste, sim, ao contrário de qualquer tendência 

humanista, não há inteireza corporal. Veja como é importante, no livro, a 

experiência da febre, da dor, da ferida – de tudo que desmonta, de um modo 

ou de outro, o corpo. Veja como há constantes fenomenologias do sono no 

livro, investigações de estados liminares, em que o corpo já não reconhece a si 

mesmo. 

Samanta - Nos poemas como você acha que foi colocada a fragmentação do 

homem contemporâneo? 

 - Acho “homem contemporâneo” algo tão abrangente que pode significar 

qualquer coisa. E não sei se o que escrevo tem ou quer ter valor de diagnóstico 

geral. Digamos, pois, que a fragmentação que se dá a ver nos poemas é 

aquela subjacente ao modo como eu vejo as coisas – e sobretudo como eu 

vejo as coisas através da poesia. São coisas diferentes, aliás: ver o mundo ou 

as coisas (na apreensão costumeira, cotidiana) e ver o mundo ou as coisas 

através da poesia (isto é, através de uma certa experiência da linguagem, que 

passa por uma série de procedimentos mais ou menos tradicionais ou 

convencionais e, por isso mesmo, não apenas passíveis de reinvenção, mas 

que exigem reinvenção). 

Samanta -  A Fragmentação na modernidade poética – Terra devastada – é 

uma marca de sua poesia? 

- Sim, é uma marca da minha poesia. Mas é também uma marca da imensa 

maioria das poéticas desde a modernidade. E fragmentação e terra devastada 

não são a mesma coisa, friso. A terra devastada é um tópos medieval 

retomado na modernidade e que continua a ser reproposto por poetas 

contemporâneos porque dá conta de uma determinada experiência do mundo 

sob o signo da devastação. Cf. meu ensaio sobre a terra devastada. 

Samanta - Qual a função da violência na poesia em aleijão? 
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- Não diria que a violência tem uma função, mas que ela é o pano de fundo de 

tudo que acontece neste livro. Em todos os planos, aliás: do social ao 

propriamente poético. 

Samanta - Existe um percurso na obra? As partes do livro conversam entre si? 

Se existe, uma organização, ela foi pensada? 

- Sim, a organização foi pensada como uma espécie de encadeamento 

romanesco, como se uma narrativa algo descontínua – mas não de todo 

descontínua – fosse se montando ali. Mas justamente não fiz questão de fechar 

as lacunas, e cabe a cada leitor tentar compreender como as coisas se 

encadeiam. Note, porém, que quase sempre os poemas aparecem em duplas, 

um poema sendo “complementado” (o que significa também, por vezes, 

contrariado) por outro normalmente situado em seguida a ele. 

Samanta - A narrativa é importante na poesia de Eduardo Sterzi? Existe o 

hibridismo na obra? 

 - Sim, existe hibridismo – por exemplo, num poema quase em prosa, mas com 

alguns versos, como “Casa de detenção”. Mas acho que minha poesia é, no 

geral, menos híbrida do que poderia ser. No primeiro livro, Prosa, a técnica do 

verso está extremamente presente. No Aleijão, ainda está presente, mas já, 

acho eu, sobretudo em forma de dissolução. É como se a pulsação rítmica e 

métrica estivesse lá – mas para faltar, falhar. 

Samanta - Há fragmentos de outros autores (citações) em aleijão, como esses 

autores participam do nascimento do poema? Os trechos disparam os poemas 

ou é ao contrário? 

- Sim, há muitos trechos de outros autores, alguns citados literalmente, outros 

de forma transfigurada. Há formas variadas de trabalhar essas citações. Por 

vezes, uma passagem de outro autor serve de mote para o desenvolvimento de 

um poema próprio – é o caso de “Atressi con l’orifanz”, cujo título é o incipit de 

uma canção do trovador provençal Rigaut de Berbezilh. Eu retomo a ideia do 

poema de Rigaut, a de alguém que é como um elefante que quando cai não 

consegue se levantar, mas proponho uma figura de nosso tempo como esse 

novo elefante. Neste poema mesmo, note-se que há também uma referência 

óbvia ao poema “O elefante” de Drummond. Muitas vezes, essas citações se 

acumulam, e novos sentidos se criam justamente no atrito entre textos de 

fontes diferentes e também na transformação desses textos na minha própria 

escrita. Outras vezes, a citação pode ser só ocasional, uma expressão que se 

insere no meu texto sem desempenhar aí um papel gerador, determinante, 

como se dá em “Atressi...”.  
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Samanta - Como funciona, para Sterzi, o fazer poético? 

- Escrevo novos poemas justamente para ver como pode funcionar ainda. 

Porque a ideia é não repetir. Ou seja, faço porque não sei. 

Samanta - Qual aspectos da poesia de Drummond aparecem em sua poesia? 

Isto caberia a um crítico responder, e não ao próprio escritor, acho eu. O Fabio 

Weintraub escreveu sobre isso. Eu muito provavelmente vou achar que meu 

débito com Drummond esteja num ponto diferente do que aquele em que talvez 

eu realmente deva... Coisa de devedor, como somos todos com relação a 

quem escreveu antes de nós. Mas, se eu fosse arriscar ser intérprete de mim 

mesmo, diria que um dos principais débitos está na tentativa de praticar a 

poesia como forma de resistência política, equilibrando-se no impossível fio de 

que separa participação na sociedade e isolamento na linguagem (que, de 

resto, é também social, talvez o bem social por excelência; embora a poesia só 

comece quando alguém encontre na linguagem comum um espaço só para si; 

uma toca, para lembrar a metáfora de Kafka). 

Samanta - Que outros poetas trazem a experiência de choque? (poesia que 

rompe o que se esperaria de “zona d conforto”? 

- Todos os que interessam da modernidade para cá. A começar, claro, por 

Baudelaire, de justamente em quem Baudelaire identificou a experiência ou 

vivência do choque. E a questão não é a “zona de conforto” (essa expressão é 

um clichê contemporâneo que, a meu ver, não significa nada). É o capitalismo. 

Viver no capitalismo é estar exposto o tempo todo à vivência do choque. O 

poema incorpora criticamente esta vivência. 

Samanta - O poema que abre a obra “BEM-VINDO, aleijão...” tem alguma 

referência a Dante, no portal do inferno há uma inscrição parecida)? 

- “Deixai toda esperança, ó vós que entrais”? Pode ser. Mas não é uma 

referência consciente. Até porque, no caso do poema inicial do Aleijão, a voz 

não se dirige ao leitor ou a qualquer personagem que penetre no livro e no seu 

cenário (como ocorre no Inferno). Dirige-se, isto sim, ao próprio livro, que é 

também uma espécie de personagem de si mesmo, livro-monstro, livro-aleijão. 

De resto, a questão da esperança, acho eu, não se coloca. O mundo do Aleijão 

é um mundo em que a esperança fica de fora. Não é questão. 

Samanta - Qual a relação de aleijão com Terra Devastada? 

- Finalizei o livro enquanto começava minhas pesquisas sobre a terra 

devastada. Certamente algo da pesquisa acabou influenciando a sua escrita. 

Mas não sei se aparece de forma muito evidente, para além da influência 

difusa do tópos da terra devastada que se confunde com a própria poesia 

moderna e contemporânea quase como um todo (ou seja, não há poeta 
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moderno ou contemporâneo que, em alguma medida, não esteja lidando com o 

horizonte descortinado pela terra devastada, sobretudo tal como esta se 

apresenta a partir de T. S. Eliot). Mas acho que é tarefa da leitura crítica 

mostrar como isso aparece de forma singular, se aparece, em cada autor. 

Samanta - O rompimento da forma que se inicia em Prosa, definiu os poemas 

em aleijão? 

- Vejo mais rupturas do que continuidades entre um livro e outro. Decerto, 

porém, há também continuidades. Não sei se de fato há ruptura da forma no 

Prosa. É um livro de muita crença na forma ainda, um livro de juventude, cheio 

de ilusões, como todo livro juvenil. Mesmo quando a forma se rompe ali, é para 

dar lugar a outra forma, o que significa dizer, a outro ideal de forma. Acho que 

no Aleijão a coisa muda de figura: não há mais ideal de forma, ou se há é muito 

residual. É um livro de descrença. Em alguma medida, um livro de adeus – à 

própria poesia, também. Meu esforço nele foi o de aprofundar o máximo que eu 

pudesse a negatividade. Não há redenção ali – nem no conteúdo, nem na 

forma. Talvez seja um livro sobre como viver depois do fim do mundo. O aleijão 

é o habitante do fim do mundo, aquele que sobreviveu ao seu próprio fim. 
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Capa do livro Aleijão 




