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RESUMO 

 
O presente trabalho analisa como o discurso filosófico configura o discurso literário 

na última obra publicada em vida do poeta Herberto Helder, A morte sem mestre, e 

nela centra o foco em dois temas principais, a linguagem e a morte, numa 

perspectiva fenomenológica a partir dos estudos filosóficos de Giorgio Agamben. 

Evidenciaremos os momentos em que ora a linguagem poética parece ser a solução 

para uma possível compreensão da existência humana, ora essa linguagem se 

mostra ineficiente, inconclusa, incapaz de expressar a verdade sensível, fazendo-

nos pensar que o processo criativo do poeta é tão penoso quanto o enfrentamento 

da morte. Para nortear a pesquisa, buscamos o diálogo entre a filosofia e a poesia e 

levantamos duas hipóteses: a primeira, a morte é comparada ao processo de 

criação da linguagem poética e, por este motivo, será verdadeira apenas se o 

Dasein poético estiver ciente da sua finitude e a segunda, constata que a escrita 

poética sensível é falha e incapaz de expressar a essência da linguagem, porque 

somente a morte pode conter toda a verdade que está dentro do Dasein. 

Destacaremos, nos quatro capítulos, os elementos da linguagem do universo do 

poeta, situando-os numa leitura mítica/sagrada/profana e exploraremos o sentido da 

morte trazendo concepções da filosofia para o estudo dos textos, relacionando-os ao 

processo árduo de criação do poeta português que se descobre no silêncio e na 

escrita impossível. 

“O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.” 

 

Palavras-chave: Discurso Filosófico. Discurso Poético. Dasein. Linguagem. Morte. 

  



ABSTRACT 

 
This study analyses how the philosophical discourse configures literary discourse in 

the poems of the last work published in life of the poet Herberto Helder, A morte sem 

mestre, focusing on two main themes, language and death, in a phenomenological 

perspective from the philosophical studies of Giorgio Agamben. We will show up the 

moments the poetic language sometimes seems to be the solution of the human 

existence, sometimes this language proves inefficent, inconclusive, incapable of 

expressing the sensible truth, making us to think that the creative process of the poet 

is as arduous as that of facing death. In order to guide the research, we seek the 

dialogue between philosophy and poetry and we investigate two hypotheses: first, 

the death is compared to the process of the creation of the poetic language and for 

this reason it will be true only if the poetic Dasein will be aware of your finitude and 

second one, it shows up that the sensitive poetic writing is unable to express the 

essence of language, because only death can contain all the truth that is within 

Dasein. We will stand out in the four chapters the language elements of the poet’s 

universe, placing them in a mythical/sacred/profane reading and we will explore the 

meaning of death bringing philosophy conceptions for the study of texts, relating 

them with the arduous process of Portuguese poet’s creation which is discovered in 

the silence and in the impossible writing.  

“This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Finance Code 001.” 

 

Keywords: Philosophical Discourse. Poetic Discourse. Dasein. Language. Death.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Queria ver se chegava por extenso ao 
contrário: 

força e pulsação e graça, 
isto é: a luz, de dentro, despedaçando tudo, 

e concentrada: 
estrela/estela (Herberto Helder) 

 

 

Herberto Helder é um poeta de escrita peculiar, livre e inovadora. Seus 

poemas suscitam no leitor reflexões que ultrapassam o deleite dos seus versos. Em 

sua obra é recorrente a dúvida em torno da questão da morte e, ao analisá-la, 

enveredamos pelo pensamento filosófico contemporâneo. O topos da morte se 

impõe necessariamente ao estudo da obra do poeta e em alguns poemas, o tema é 

tratado de forma direta e explícita, enquanto em outros aparece veladamente o tema 

da finitude. 

A morte é um fenômeno da vida, em sentido mais amplo. Deve-se entender 

a vida como espécie de ser ao qual pertencemos e o findar a vida não significa estar 

no fim, mas ter consciência da vida finita. A relação tão inerente do homem com a 

morte não faz dele um profundo conhecedor do tema, porque este é dele muito 

desconhecido. O homem somente conhece e reconhece o que é morrer aos outros e 

não a ele mesmo, o que faz com que o tema seja para ele tão desconhecido e, ao 

mesmo tempo, fascinante e terrífico justamente porque é certo e infalível. Por conta 

do desconhecimento dessa experiência própria, o ser humano lança mão da reflexão 

– um caminho possível para a compreensão, aceitação ou questionamento – sobre 

esse fenômeno. 

A partir de Martin Heidegger, década de 1920, há o acesso inovador em que 

o homem é pensado como um ser finito, o que influenciou decisivamente a filosofia 

posterior, como acontece com as teorias desenvolvidas por Giorgio Agamben, 

motivos principais da nossa escolha teórica.  
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O Dasein1 representa, aos olhos desses filósofos, o vocábulo que possibilita 

a melhor compreensão do que é o ser e as relações que tem consigo e com o 

mundo, sendo possível, dessa forma, a comparação com o eu poético de Herberto 

Helder, como teremos a oportunidade de verificar com os avanços da pesquisa. 

Na literatura – poesia e prosa – há ícones dessa preocupação. Para citar 

apenas alguns brasileiros, Álvares de Azevedo em que alguns dos mais belos 

versos falam da morte; Augusto dos Anjos, cuja postura nos versos apresenta uma 

angústia profunda, cantando a putrefação da carne; Manuel Bandeira, dado o 

estreito convívio do poeta com a morte, da adolescência até o fim da vida, poetiza a 

sua biografia, coloca suas vivências na poética e traduz seus sentimentos em 

relação à morte iminente como forma de embate entre o sentimento e seu estado 

físico, saindo vitorioso por meio da arte. Dentre os portugueses, alguns notáveis 

como Fernando Pessoa em A morte chega cedo; outros poemas dos heterônimos: 

de Álvaro de Campos, Os mortos! Que prodigiosamente; de Ricardo Reis, a ode  

Felizes, cujos corpos sob as árvores; do mestre Alberto Caeiro, Quando vier a 

primavera; do semi-heterônimo Bernardo Soares, “Marcha fúnebre”, do seu Livro do 

desassossego; também José Saramago com a irreverente As intermitências da 

morte, fazendo-nos pensar sobre a importância de se discutir o tema e não afastá-lo 

e Ruy Belo com poemas que procuram dar sentido à vida por meio dos mistérios da 

morte. 

Pretendemos, à luz dos estudos filosóficos de Giorgio Agamben, aprofundar 

as leituras sobre Herberto Helder, este poeta português – leitor também de alguns 

dos autores citados acima – com o propósito de responder a problematização acerca 

da relação em torno do tema a linguagem e a morte que surge constantemente 

entremeado na lírica de Herberto Helder. Evidenciaremos os momentos em que ora 

a linguagem poética parece ser a solução para uma possível compreensão da 

existência humana, ora essa linguagem se mostra ineficiente, inconclusa, incapaz de 

                                                           
1
 Dasein: Esse termo alemão começa a ser usado no século XVIII. [...] Ele significa, na origem, 

existência real, tanto das coisas finitas quanto a de Deus. [...] Em palavras mais simples, o Dasein é o 
ser com determinado caráter ou qualidade, aquilo que se chama em geral de “alguma coisa. [...] Mas, 
no uso filosófico contemporâneo, essa palavra ingressou com o sentido atribuído pelo 
existencialismo, sobretudo por Heidegger, que a usou para designar a existência própria do homem. 
“Esse ente, que nós mesmos sempre somos e que, entre as possibilidades de ser, possui a de 
questionar, designamos o termo Dasein”. [...] Com significação semelhante, foi usado por Husserl, 
que com ele designa a existência da consciência, considerada privilegiada porque necessária. 
(ABBAGNANO, 2007, p. 268). 
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expressar a verdade da certeza sensível e desvela a criação poética como um 

processo tão árduo quanto o do enfrentamento da morte. 

O corpus da pesquisa é A morte sem mestre, publicado em 2013, último livro 

do autor, falecido em março de 2015. O livro retoma, de forma mais contundente2, 

questões tratadas nas duas obras anteriores, A faca não corta o fogo (2008) e 

Servidões (2012). Há o efeito de estranheza, possivelmente consequência da 

“obscuridade” que o próprio poeta menciona na obra em prosa Os passos em volta3 

e que se aproxima do que é mais sensível na poesia a ponto de criar no leitor 

impressão de aprimoramento no que se refere à questão recorrente em toda a sua 

obra, ou seja, a criação da linguagem poética e a morte. Estes dois temas estão 

ligados, pois o conhecimento do primeiro leva-nos ao segundo, como teremos a 

oportunidade de apresentar adiante. 

Há de se ressaltar que este último livro não conclui a poética de Helder. 

Antes, dá continuidade a toda a temática dos anteriores, conforme ele mesmo 

revelou no livro Ou o poema contínuo que abarca, inclusive, a sua obra até 1994. 

Portanto, não seria prudente analisar apenas A morte sem mestre desprezando 

todos os poemas que foram publicados anteriormente.  

A pesquisa proporciona momentos de reflexão sobre o verdadeiro lugar da 

poesia herbertiana, pois o tema proposto, a linguagem e a morte, permeia os 

inúmeros poemas do autor e a cada leitura ou avanço nos textos, surgem mais 

descobertas em torno da questão filosófica do Dasein enquanto ser de linguagem e 

ser finito, sem o esquecimento, obviamente, do caráter literário e criativo da poesia, 

essencial para os estudos da área de letras. 

O problema da relação entre a linguagem e a morte a ser examinado no 

estudo de A morte sem mestre suscita várias questões: o poema, ao ser escrito, 

expressa exatamente o que eu lírico sente ou essa linguagem da escrita é negativa 

e impotente, porque não consegue dar vazão ao pensamento poético na sua 

plenitude? A recorrência do tema da morte, tal qual é revelada nos versos por 

Herberto Helder, seria a única solução da linguagem, na poesia, para o encontro da 

                                                           
2
 Alguns críticos da obra de Herberto Helder apresentam opiniões semelhantes no que se refere ao 

último livro de Herberto Helder, corpus da nossa pesquisa, expondo que a obra apresenta “falhas” e 
“falta de profundidade” se comparada com as anteriores. No ítem 1.1 “O lugar da linguagem poética 
em Herberto Helder” discutiremos mais a questão.  
3
 “Meu Deus, faz com que eu seja sempre um poeta obscuro.” (HELDER, 2015b, p. 163). O tema 

“obscuridade” permeia a obra poética de Helder e, no decorrer da nossa pesquisa, será introduzido e 
amplamente discutido.  
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verdade sensível do Dasein, porque a morte é zona desconhecida do ser e, por isso 

difícil de compreender e de explicar? É necessário morrer (metaforicamente a 

palavra) para que haja a criação poética em sua inteireza?  

Levantamos duas hipóteses: a primeira é a de que a morte é comparada ao 

processo de criação da linguagem poética, ou seja, há de se chegar profundamente 

ao mais íntimo de todo o ser para se buscar a essência da palavra, enquanto poesia, 

pois só assim será verdadeira e isso só será possível quando o ser estiver ciente da 

sua finitude. Se a verdadeira palavra está no ser que se encontra próximo ao fim, a 

criação poética desse momento seria a mais perfeita das linguagens para se buscar 

essa verdade, e a morte, nesse sentido, poderia iluminar o Dasein. 

A segunda hipótese seria que a constatação de que a escrita do sensível é 

frágil, que não se apreende em sua inteireza e completude, leva o eu lírico a concluir 

que só a morte poderá conter toda a verdade que está dentro dele e, portanto, a 

linguagem escrita do poema seria sempre inacabada, inconclusa, falha e incapaz de 

expressar a essência da palavra. Este é o sentido negativo. Em “nota para não 

escrever” da obra autobiográfica Photomaton & vox, Herberto Helder (2013, p. 78) 

comenta “mas se apesar de tudo se escrever, escreva-se então para estar só. A 

escrita afasta concretamente o mundo” e “a escrita – inferior na ordem dos actos 

simbólicos – concilia-se mal com a metamorfose interior”.   

  Nesta perspectiva, propomos o estudo sobre o tema da linguagem e da 

morte na lírica do autor de O bebedor noturno pelo caminho da fenomenologia a fim 

de que os conceitos a serem explorados possam servir ao propósito de significação 

e compreensão da experiência poética. 

Para nortear teoricamente a pesquisa privilegiamos Giorgio Agamben para os 

estudos da linguagem e da morte, escolha que se justifica pelo fato de esse filósofo 

ter ampla produção sobre a linguagem do ser, contrapondo à considerada 

iluminação dessa linguagem que torna possível a abertura para a compreensão da 

existência humana, por meio da poesia e a possibilidade de fracasso dessa escrita, 

como significado de incapacidade de a linguagem proferir o que se quer dizer.  

O trabalho apresenta quatro capítulos. O primeiro traz o tema da linguagem 

sob a ótica fenomenológica acerca do universo do poeta, a fim de proporcionar a 

reflexão em torno do fenômeno e do sentido. Ao situarmos a linguagem de Herberto 

Helder e a fortuna crítica, propomos a definição do homem como ser de linguagem 

de acordo com os conceitos de Giorgio Agamben seguidos dos elementos que 
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transformam negativa ou positivamente a linguagem poética, com o intento de 

explorar a conexão da voz com o tema de acordo com o corpus da pesquisa. 

O segundo capítulo explora o sentido da morte na poesia de Helder trazendo 

concepções culturais sobre o tema desde a Antiguidade até os tempos atuais, bem 

como examina o percurso do modelo fenomenológico tomando o conceito de ser de 

acordo com a concepção de Martin Heidegger, retomada por Giorgio Agamben e de 

outros filósofos da fenomenologia. O último item deste capítulo versará sobre a 

origem da negatividade que se revela constitutiva do Dasein relacionando-o com a 

poética herbertiana. 

O terceiro capítulo trabalha a relação da morte da linguagem na concepção 

da história e da crítica do instante e do contínuo, relacionando-o com a linguagem 

falha e inconclusa do poeta que está a serviço da poesia e que, no processo árduo 

de criação, se descobre no silêncio e na escrita impossível. 

Por fim, o quarto capítulo versa, brevemente, sobre a proximidade de diálogo 

entre filosofia e poesia na poética herbertiana mostrando as possibilidades do 

Dasein poético e do seu habitar na experiência da finitude. 

As considerações finais reúnem as reflexões mais relevantes desenvolvidas 

nos capítulos, retomando a problemática inicial e as hipóteses no intuito de verificar 

as relações entre a linguagem e a morte na produção poética de Herberto Helder. 
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1   A LINGUAGEM  

 

 

Um poema cresce inseguramente 
na confusão da carne. 

Sobe ainda sem palavras, só ferocidade e 
gosto, talvez como sangue ou sombra de 

sangue pelos canais do ser. (Herberto Helder) 
  

  

A linguagem humana é plural, não tem limite de significados sejam eles nas 

dimensões da razão ou da emoção. Com ela, o homem nomeia as diferentes 

realidades quer sensoriais ou não, gera a ideia sem ter a necessidade do alcance 

físico e é esse o fato que distancia o humano de uma inteligência animal. Segundo o 

pensamento de Platão (1988b, p. 104) “é possível dizer por meio da palavra o que é 

e o que não é.” Na discussão de Crátilo, ao nomear, o homem consegue sair do 

mundo natural e penetrar no mundo simbólico, trazendo as qualidades, estados e 

ações para o pensamento, ultrapassando o tempo do existir. As proposições podem 

ser ou não verdadeiras, mas são elas que nos proporcionam a discussão e a 

reflexão sobre tudo. Por meio da linguagem o ser transcende o passado, o presente 

ou o futuro, modificando, criando, transmitindo conhecimento sem limites. 

 Um desses conhecimentos de que trataremos é o de que a linguagem, nas 

palavras de Agamben (2016, p. 117) é o “quarto escuro que pressupõe a luz”, porém 

o mesmo quarto revela que “a luz é apenas a chegada do escuro”. Tendo em vista 

esta premissa, indagamos se a linguagem pode realmente chegar à essência da 

verdade do ser – sua iluminação – ou se ela apenas carrega pressupostos e 

condições para esse objetivo e permanece obscura. 

Nesta linha de pensamento, a linguagem poética parece assumir uma 

infinidade de eventos que ocorrem em diversas direções. Como não podemos 

percorrer todos ao mesmo tempo, mencionamos alguns a título de introdução da 

questão. Por meio do tempo, a poesia transmite o presente, o passado ou o futuro;  

pelo espaço, chega-se ao infinito; pela forma, obtém-se a repetição, o refrão, o 

paralelismo, a aliteração, a assonância, a rima (e seus encadeamentos) e o ritmo 

que é transformado (ou não) em magia musical; pela quantidade dos versos 

compõem as estrofes: dísticos, tercetos, quadras, sonetos, versos livres e/ou 
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brancos; pela métrica, definida pelo acento rítmico, transforma os sentidos dos 

vocábulos proporcionando-lhe novos significados; pela metáfora, a metonímia e 

todas as outras figuras de linguagem4 criam e recriam o caráter universal e de 

memória na literatura modificando, transformando e renascendo os pensamentos 

dos poetas e dos leitores. 

Com todos esses atributos, a linguagem poética seria um dos instrumentos 

mais adequados para transmitir as ideias do mundo da literatura, pois tende a 

explorar as possibilidades da palavra até o seu limite máximo (se entender que haja 

um limite). Contudo, pode-se questionar essa afirmação. Se a linguagem da poesia 

revela o mundo existente, então há a possibilidade de pensamento para além da 

linguagem, em estado embrionário, antes de se tornar verbo. Por outro ângulo, se a 

linguagem for completamente livre, por se descobrir em diversas condições 

possíveis, por experimentar, analisar e evocar no ser muitos sentimentos tem um 

poder revelador que só é alcançado através dela. 

Em vários momentos da sua obra, Herberto Helder propõe o questionamento 

sobre a poesia que é inerente ao poeta, mas que ainda não se transformou em 

linguagem. Conforme observaremos nos estudos do autor e sua obra, a criação da 

escrita poética é semelhante à proposição de que o pensamento vai além do puro 

acontecer da linguagem e causa a angústia, o sofrimento, o “tormento” que antecede 

a linguagem. A revelação da escrita poética passará por esse estágio inicial de 

criação. 

 
 
Procurando investigar os sentidos desta saída de um primeiro 
episódio do tormento que eu imaginava ser a revelação do próprio 
significado desse tormento, supus, para uso meu, um acesso a 
revelações maiores. Era a escrita – a escrita exercida como caligrafia 
extrema do mundo, um texto apocalipticamente corporal. (HELDER, 
2013, p. 10). 
 
 

Com base nesse fundamento, isto é, na medida em que a linguagem escrita 

surge em meio ao suplício e que difere do que realmente é, o eu poético parte em 

busca de algo maior e que possa dar conta do seu pensamento. A linguagem traz 

inscrita em si a estrutura dessa pressuposição, porém o confronto 

pensamento/linguagem pode trair o ser. O pensamento pode tornar-se 

                                                           
4
 Segundo Monteiro (2009, p. 83) “a metáfora e a metonímia resumem todos os desvios semânticos.” 
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imediatamente linguagem poética ou, nas palavras do poeta, tornar-se um “corpo 

apocalíptico”  

Em nossa percepção, a ideia da linguagem de Helder e o seu processo de 

criação poética possuem relações com os estudos de Giorgio Agamben. A potência 

da linguagem do poeta se funde no pensamento teórico da totalidade do não dito do 

filósofo e abre caminhos para reflexões frente ao mundo contemporâneo deixando 

transparecer os limites da linguagem, tornando possível a nossa interpretação sobre 

a força que a poesia tem para o ser. 

Feitas essas considerações preliminares, passemos a examinar a linguagem 

poética desse escritor português e seus significados fenomenológicos, a fim de 

buscarmos o que ainda está velado, ou nas palavras do poeta, “obscuro”, para 

constituirmos o sentido, partindo da reflexão sobre o lugar da sua obra e, 

consequentemente, o evento do processo de criação da sua linguagem literária. 

 

1.1  O lugar da linguagem poética em Herberto Helder. 

 

O poeta Herberto Helder (1930-2015) ocupa um lugar de destaque na atual 

literatura portuguesa tanto pelos densos poemas quanto pela engenhosidade da 

prosa. Os poemas foram reunidos pela editora Tinta da China, do Rio de Janeiro em 

2016, igualmente à edição portuguesa (Porto) de 2014, intitulada Poemas 

completos. Inclui-se nesta publicação a poesia de 1953 a 2013: A colher na boca, 

Poemacto, Lugar, Comunicação acadêmica, A máquina lírica, a máquina de 

emaranhar paisagens, Cinco canções lacunares, Os brancos arquipélagos, 

Antropofagias etc., Exemplos, O corpo o luxo a obra, Dedicatória, Flash, A cabeça 

entre as mãos, Última ciência, Os selos, Os selos, outros, últimos, Do mundo5, A 

faca não corta o fogo, Servidões e A morte sem mestre. Não está incluído o livro O 

bebedor nocturno, porém está reeditado pelas mesmas editoras. Ainda citamos a 

mais recente Letra aberta (Porto, 2016), organizada pela viúva do poeta, que inclui 

cópias dos manuscritos originais. 

                                                           
5
 Até aqui se compõe Ou o poema contínuo” (2001). Após esse, veio Poemas completos acrescido de 

A faca não corta o fogo, Servidões e A morte sem mestre (2014). 
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A prosa também foi reeditada recentemente, após o falecimento do autor. 

Destacamos Photomaton & Vox (2013) e Os passos em volta (2014)6.  

Herberto Helder é comumente classificado como obscuro por estudiosos da 

sua obra, em parte devido às próprias palavras confessadas nos seus textos: “Meu 

Deus, faz com que eu seja sempre um poeta obscuro.” (2015b, p. 163). Essa mesma 

lírica considerada difícil, busca a verdade e a realidade com originalidade instigante 

que rompe radicalmente as estruturas formais da poesia tornando-o um poeta 

singular e provocativo.   

Contudo, sua poética é também estudada pelas características do movimento 

surrealista português. Massaud Moisés situa a poesia herbertiana nas tendências 

contemporâneas, embora localize nela elementos do Surrealismo: 

 
 

Herberto Helder [...]  
Em ritmos largos, sinfônicos, de (anti)ode, e de uma eloquência 
secreta, temerosa dos gestos de comoção – armam-se sobre 
“imagens expansivas”, de nítido recorte surrealista, mas sem quebra 
dos liames tradicionais da sintaxe [...] 
[...] O mesmo tom de espontâneo, instintivo, surrealismo, peculiar a 
sua poesia [...] (MOISÉS, 2013, p. 470). 
 
 

Ao citar o poeta como profundo e seminal dentro das últimas décadas da 

literatura portuguesa, Moisés (2012, p. 685) ainda o define dentro de uma “equação 

surrealista”, inato ao ato de criação poética.  

No estudo sobre o Surrealismo português, Maria de Fátima Marinho classifica 

a poesia de Helder como marcada por “imagens caracteristicamente surrealistas”, 

igualando-se a “autores surrealistas consagrados”, conforme ela expõe: 

 
 

O poema O Amor em Visita possui imagens caracteristicamente 
surrealistas: 
“Dai-me uma jovem mulher, com sua harpa de sombra 
e seu arbusto de sangue.” 
[...] 
“Meu desejo devora 
a flor do vinho, envolve tuas ancas com uma espuma 
de crepúsculos e crateras”. (MARINHO, 1987, p. 284). 
 
 

                                                           
6
 Nosso objetivo ao citar apenas essas obras de Herberto Helder é situar o corpus da pesquisa como 

se verá no decorrer deste item. 
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A poética surrealista explora a fantasia, a loucura, os impulsos e o potencial 

do subconsciente a fim de que as imagens que vêm à mente sejam utilizadas para a 

composição dos poemas, sem a preocupação da lógica. A assimilação de traços 

mais díspares como o sonho e a realidade é feita por analogias. Deste modo, a 

linguagem criadora é incontrolada, combinando-se consciência e transgressão de 

limites. 

O Manifesto do Surrealismo, de André Breton, propunha uma visão de mundo 

em que o “eu profundo” prevalecia sobre as questões sociais. O onírico, o fantástico 

e o inconsciente individual, que a psicanálise freudiana vinha sondando, deveriam 

fazer com que a arte tomasse a proporção de “além da realidade”. Esta proposta de 

constituição estética é encontrada em algumas imagens dos poemas de Helder 

enformadas no tom instintivo e indagador do seu mistério interior, peculiar à criação 

poética, aproximando-a de um labirinto íntimo a ser desvendado que resgata certos 

traços estéticos fundantes da estética surrealista:  

 
 
[...] automatismo psíquico puro, através do qual se procura 
expressar, tanto verbalmente como por escrito, ou de qualquer outro 
modo, o funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, 
com exclusão de todo controle exercido pela razão e à margem de 
qualquer preocupação estética moral. [...] O Surrealismo repousa 
sobre a crença na realidade superior de certas formas de associação 
que haviam sido subestimadas, na onipotência do sonho, na 
atividade desinteressada do pensamento. (BRETON, 1924, p. 12). 
 
 

Para Maria Lúcia Dal Farra, o Surrealismo nasceu com a “escritura 

automática” e é por meio dela que a linguagem poética avançou e amadureceu sem 

a opressão acadêmica e sem a intervenção de outros movimentos literários. A 

prática dessa escritura sem freio, segundo a autora de A alquimia da linguagem, ao 

se destituir da plena realidade,  

 
 

[...] colocou em jogo os limites da sua [da poesia portuguesa] própria 
linguagem. Libertando a imaginação para uma busca sem fronteiras, 
veio conturbar aquele equilíbrio entre o que as palavras geram na 
desenvoltura com que constroem os seus múltiplos liames e a 
disponibilidade permitida para a leitura. (FARRA, 1986, p. 89-90). 
 
 

 Por outro lado, a ensaísta Maria Estela Guedes (2010, p. 146-151), replica 

veementemente que Herberto Helder “não é um poeta surrealista” e percorre os 
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caminhos literários e biográficos do autor mostrando o porquê do equívoco de 

alguns estudiosos em situá-lo nesse movimento. A autora de A obra ao rubro de 

Herberto Helder afirma que em vários autores há marcas de movimentos literários os 

quais não vivenciaram, mas que estão presentes nas obras. Compartilhamos deste 

entendimento, pois o poeta madeirense colaborou em revistas ligadas ao movimento 

surrealista português, com o texto “Poema”, na Pirâmide7 e uma pequena 

participação na Antologia surrealista do cadáver esquisito (1961). A estudiosa relata 

que, embora haja evidências surrealistas “não-escolares” nos textos Os Passos em 

volta e Photomaton & vox, Helder “não é surrealista”, pois nunca se sentiu preso a 

esse movimento, antes comunga com a “poesia experimental” e o movimento “beat 

generation”, ambos de tendências contemporâneas. A primeira consistiu no 

questionamento da tradição literária, discutindo-se a inovação advinda da poesia 

visual e concreta, opondo-se à rigidez da métrica, da rima e do automatismo 

surrealista; propôs o objetivismo e a aproximação ao cientificismo; em Helder, este 

movimento equivaleu a renovar a comunicação literária, indo contra a corrente dos 

padrões literários estabelecidos, assumindo posicionamento anti-lírico e anti-

saudosista, adotando uma postura mais autônoma8. O segundo, um pouco menos 

perceptível em Herberto Helder, foi um movimento proposto por intelectuais norte-

americanos da década de 1940/50 que apresentou como características a contra-

cultura americana como a transgressão, a subversão e a marginalidade dentro da 

literatura e muito influenciou, inclusive, a poesia marginal brasileira como Paulo 

Leminski e Ana Cristina César. 

Em outro estudo, Eunice Ribeiro (2009, p. 23-34) encontra traços barrocos, 

como o uso de contrastes, conflitos, temática profana e religiosa em alguns poemas 

e, principalmente a imagem da “mesa posta”, porém não deixa de conceituar o poeta  

dentro do período contemporâneo: “o modo da imagem contemporaneamente mais 

chegado à imagem barroca quer enquanto proposta perceptiva quer enquanto lugar 

interpelativo e litúrgico.” (p. 31). Comentário bem semelhante ao de Moisés (2013, p. 

470): “Barroquizante por vezes”. 

                                                           
7
 Em 1959, no número 2 da revista Pirâmide, tida como afeta ao movimento, ao lado de Luiz 

Pacheco, Ernesto Sampaio, Máximo Lisboa, José Carlos González, Manuel de Castro, António José 
Forte. 
8
 Herberto Helder organizou com António Aragão a Revista de poesia experimental, com apenas 2 

volumes editados, o primeiro em 1964 e o segundo em 1966.  



21 
 

Tais críticas nos impulsionam a procurar mais vestígios “obscuros” da obra, 

mas parece-nos mais viável concordarmos com Maria Estela Guedes, pois as 

evidências dos movimentos literários anteriores realmente são encontradas nos 

autores contemporâneos e Herberto Helder não poderia ficar à margem desses 

veios estéticos. Em toda a sua obra há traços barrocos, realistas, neorrealistas, 

surrealistas, órficos, o que só aclara ainda mais a nossa opinião de que o escritor 

português, como nunca se admitiu filiado a grupo estético literário nenhum, deixou-

se contagiar por tendências em voga como as que observamos. 

Embora em seus poemas haja traços de várias estéticas literárias, o lugar da 

sua linguagem poética expande-se e rompe barreiras de qualquer um desses 

movimentos. Há certa abertura desinibida na criação da sua obra verificável ao leitor 

atento. As temáticas presentes nos seus poemas podem ser facilmente comparáveis 

às produções contemporâneas das literaturas de língua portuguesa, como se 

encontram nos autores Agualusa, Mia Couto ou Antônio Lobo Antunes, tais como o 

erotismo, o escatológico, o mitológico, a cosmogonia, o sagrado e o profano, ao lado 

de algumas marcas de marginalidade.  

Nesse horizonte, convém situarmos a obra A morte sem mestre (2013). 

Produziu elogiosas críticas e algumas depreciativas. Em cotejo com a qualidade das 

obras antecedentes, alguns consideram esse livro falho, sem profundidade, como 

defendem os críticos António Guerreiro e Pedro Mexia, do blog Folha de poesia, que 

comparam a linguagem da A morte sem mestre imperfeita, pouco estruturada e 

muito curta em relação à totalidade da produção de Herberto Helder. Entretanto, 

para Rosa Maria Martelo, o livro decepciona certos críticos, porque estes esperavam 

que os poemas tivessem a mesma aceitação dos outros publicados anteriormente. 

Segundo a ensaísta, há algo novo que poucos perceberam, a “impuração”: 

 
 
nunca estive numa só linha a tão vertiginosa altura,  
oh Anjo Príapo, oh Nossa Senhora Côna9! 
quando nos vimos nus um em frente do outro, 
na nossa primeira noite nos começos do mundo, 
numa pensão rasca de um bairro de quinta ordem, 
o putedo sai que entra pelos quartos à volta 

– peço por isso que um qualquer erro de ortografia ou sentido 

seja um grão de sal aberto na boca do bom leitor impuro. (Grifo 
nosso).  (HELDER, 2015, p. 713). 

 

                                                           
9
 Optamos pela grafia original da obra. 
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Esse neologismo leva-nos a pensar que os poemas dessa obra estão repletos 

de imagens “impuras”, valoração que implica a presença da ideia de rebaixamento   

daquilo que se situa no plano do elevado. Este último conceito parece ajustar-se à 

lírica tradicional, enquanto que a lírica de Herberto Helder vai na contramão do que 

se sacralizou na tradição. A experimentação da linguagem que, entre as muitas 

escolhas, privilegia trabalhar com pressupostos subentendidos, exige um leitor 

atento aos jogos da linguagem, compreendidos da mesma forma em A paixão 

segundo G. H. de Clarice Lispector (1998, p. 7), que busca os leitores “de alma já 

formada”, isto é, o eu poético é mais exigente nesse tipo de texto, reclama por 

leitores que sejam mais sensíveis e que percebam o que está nas entrelinhas dos 

versos. Assim, a crítica e os leitores herbertianos habituados à linguagem sublime e 

menos “impura” das obras anteriores lamentaram os “altos e baixos” de A morte sem 

mestre. 

A associação “altos e baixos” remete-nos ao estudo de Junito de Souza 

Brandão (2008, p. 200) e a sua referência à Tábula de Esmeralda”10 cujo texto 

miticamente foi escrito por Hermes Trismegisto11, consistindo no fundamento 

simbólico da separação e reunião dos sexos, ou a união dos contrários, com o 

objetivo de equilibrar os princípios do universo. Esta oposição e equilíbrio, postos em 

linguagem metaforizada, favorece-nos a não nos esquecer de que o que está no alto 

é igual ao que está no baixo. Os “baixos” não são apenas os termos “impuros” 

relacionados à sexualidade ou promiscuidade, também são os relacionados à 

religiosidade, tais como “Anjo” e “Nossa Senhora”, os quais estão unidos às 

divindades mitológicas e ao erotismo, “Príapo” e “Côna” 12.  

Logo no primeiro verso que abre a obra A morte sem mestre, há a primeira 

referência ao alto como a sugerir a grandiosidade do poema que está sendo 

formado. A “vertiginosa altura” é o lugar de destaque da linguagem poética e é onde 

ocorre o princípio da “Tábula de Esmeralda”, união do alto com o baixo, isto é, a re-

                                                           
10

 A tradução da Tabula Smaragdina, “Tábula de Esmeralda”, data do século XII, cujo texto teria sido 
escrito pelo deus grego Hermes. (BRANDÃO, 2008, p. 200). 
11

 Filho do deus grego Zeus com Maia, a mais nova das Plêiades. Desde cedo demonstrou o seu 
poder na união dos contrários, ao se “desligar” das faixas que o “ligavam” à mãe. Hermes se uniu à 
Afrodite e dessa união nasceu Hermafrodito, aquele que possui os dois sexos, masculino e feminino, 
unidos. (BRANDÃO, 2008, p. 191).  
12

 Na mitologia grega, Príapo é um ser divino, fruto da união do deus Dionísio com Afrodite, que 
possui um falo enorme e disforme. Côna é o mesmo que vulva. 
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união do sagrado como sendo aquilo que está nas alturas, ao profano, aquilo que 

está no plano terreno. 

 O “Anjo”, símbolo medieval da teologia cristã, tem a função de intermediar o 

Deus cristão e as criaturas terrenas, com o objetivo de dar continuidade aos seres 

(ABBAGNANO, 2007, p. 65) e no poema é grafado com letra maiúscula. Esse ser 

incorpóreo divino está unido ao deus grego mitológico Príapo, símbolo da 

fecundidade e da sexualidade, representado sob a forma de uma figura com falo 

disforme e que tem o atributo de cuidar das colheitas, mas também um apetite voraz 

por violar asnos e burros (GRIMAL, 2005, p. 395). 

De forma análoga, o segundo vocativo desse segundo verso coloca-nos 

perante a divindade sagrada católica “Nossa Senhora” unida ao vocábulo profano 

“Côna”, também grafado com letra maiúscula. A união dos dois termos, “Anjo Príapo” 

e “Nossa Senhora Côna” remete à ordem da união do “alto” e do “baixo”, pois um ser 

divino ao estar associado a um profano e o fato de estarem ambos grafados com 

letras maiúsculas nos faz justamente buscar os princípios da “Tábula de Esmeralda”, 

isto é, igualdade dos seres de “cima” com os de “baixo”. Ainda o verso resgata a 

ideia de união do masculino, representado na figura do deus Príapo (falo) com o 

feminino, Côna, oposições que equilibram os princípios do universo. Esta complexio 

oppositorum (BRANDÃO, 2008, p. 201), união dos contrários, é responsável pela 

energia vital do cosmo que proporciona a criação da vida. 

Nos versos seguintes, obtemos as imagens míticas dessa união, reportando-

nos à cosmogonia cristã nas figuras dos dois seres nus que se encontram no plano 

terreno da “pensão rasca” e do “bairro de quinta”, demostrando que não há 

diferenças entre o sagrado e o profano, tudo ou todos os que entram e saem dos 

“quartos” são indiferentes a essa união. No livro bíblico hebraico do Gênesis 2,25 

temos “Ora, os dois estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam”. 

Não é relevante saber de quem seria essa apreciação moral; o que importa é 

apreender nesse enunciado a ideia de que o início, ou o princípio, foi criado a partir 

da união alto-baixo, sagrado-profano, masculino-feminino, homem-mulher. 

Considerando sob este enfoque a linguagem poética de forma “impura”, 

segundo a crítica Rosa Maria Martelo, o poeta convida o leitor, nos últimos versos, a 

participar com ele dos sentidos do poema, pressupondo que a linguagem não tem 

fim, mas tem intenções expressas na ideia de que “qualquer erro de ortografia e 
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sentido” compreende a visão da própria linguagem, sem que haja limites, podendo-

se começar apenas com um pequeno “grão de sal” de conhecimento.  

Este sal é simbólico, histórico e mítico ao mesmo tempo, presente nas 

culturas ocidental e oriental, utilizado na Idade Antiga como moeda de troca e como 

pagamento de trabalho aos soldados do Império Romano, o salarium (PINSKY, 

2011; HUBERMAN, 1986). Além do valor histórico e econômico, é símbolo cristão 

com várias passagens na bíblia hebraica como pureza, incorruptibilidade, fidelidade 

e união entre Deus e os homens. Em uma dessas passagens, Levítico 2,13, há a 

imagem da relação da palavra divina com a sua criação: “Salgarás toda a oblação 

que ofereceres e não deixarás de pôr na tua oblação o sal da aliança do teu Deus; a 

toda oferenda juntarás uma oferenda de sal a teu Deus.” Também, no Novo 

Testamento cristão, há algumas passagens que ilustram a busca do homem pelo 

criador. Citamos a Epístola aos Colossenses, 4,6 como exemplo: “A vossa palavra 

seja sempre agradável, temperada com sal, de modo que saibais como convém 

responder a cada um.” 

Essa regressão aos significados do grão de sal leva-nos a pensar nas 

relações possíveis com a imagem do “leitor impuro” disposta pelo poeta madeirense 

no seu último verso, como chamamento ou convite ao leitor para que este partilhe da 

natureza poética pelo sentido. Ao leitor ou ao crítico, resta escolher qual é a ideia da 

linguagem e o seu limite: um grão de sal de valor monetário, um grão de sal divino 

que liga o ser ao criador, um grão de sal que serve para agradar e conhecer ou um 

grão de sal que o afasta da verdade? 

Giorgio Agamben afirma que o pensamento contemporâneo se aproximou do 

limite que tem a palavra. O homem é lançado à linguagem, completamente 

abandonado, sem ter qualquer garantia de que ela significará a verdade para ele 

próprio. Segundo ele:  

 
 

O niilismo faz essa mesma experiência de uma palavra abandonada 
por Deus: mas interpreta a revelação extrema da linguagem no 
sentido de que não existe nada a revelar, de que a verdade da 
linguagem consiste em desvelar o nada de toda coisa. (AGAMBEN, 
2015a, p. 30). 
 
 

Expor a linguagem aos seus limites pressupõe que ela tenha um fim. Esta 

assertiva não pode ser verdadeira, pois a qualquer palavra humana presume-se 
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outra, isto é, não tem a verdade final. Não poderia haver nenhuma experiência dos 

limites da linguagem, porque não há perfeição e não há apenas um único 

significado. Para o homem é mais apropriado pensar que a linguagem é mediação 

de sentidos e possibilidades de pensamento para além dos significados.  

O lugar da linguagem poética de Herberto Helder, a nosso ver, é o evento da 

palavra, da criação da poesia, é o lugar da memória, do futuro, do passado e do 

infinito. Em um poema de Antropofagias, o poeta nomeia a linguagem como 

“moldagem” (molde) à desordem decorrente de um pensamento. 

 
 
[...] será que se pretende ainda identificar “linguagem” e “vida”? 
uma vez se designou mão para que a mão fosse 
uma vez o discurso sugeriu a mão para que a mão fosse 
uma vez o discurso foi a mão 
partia-se sempre de um entusiasmo arbitrário 
era esse o “espírito”, o “destino” da linguagem 
agora estamos a ver as palavras como possibilidades 
de respiração digestão dilatação movimentação 
experimentarmos a pequena possibilidade de uma inflexão quente 
“elas estão andando por si próprias!” exclama alguém 
estão a falar umas com as outras 
[...] (HELDER, 2015a, p. 274).  

 
 

Não existe modelo e nem receita de um pensamento, os versos propiciam 

possibilidades de sentidos ao leitor. Tal como se encontra em A linguagem e a 

morte, de Giorgio Agamben, o poeta da Morte sem mestre também busca a tentativa 

de um tópos, um “ter-lugar da linguagem” (2006, p. 102), de acordo com a 

experimentação da própria criação poética. 

Ao longo desta exposição, e dentro de um pensamento contemporâneo, 

retomamos que os traços das várias estéticas literárias encontradas na linguagem 

do poeta madeirense, ajudam-nos a refletir sobre o lugar da sua poesia “impura” que 

é, ao mesmo tempo, reveladora e de possibilidades sem limites atreladas sempre ao 

processo de criação. E, torna-se mais claro após essas reflexões, que a sua última 

obra A morte sem mestre é continuidade à temática desenvolvida nas anteriores. 

    

1.2  O homem como ser de linguagem 

 

A linguagem na poesia de Herberto Helder é observada na sua relação com a 

essência da palavra escrita tal e qual surgiu no instante em que o ser do Dasein a 
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concebeu. Sobre a possibilidade ou não da ocorrência desse evento, ou seja, como 

o pensamento pode se tornar imediatamente escrita, selecionamos alguns poemas 

do corpus da pesquisa e refletiremos sobre eles segundo os estudos de Giorgio 

Agamben e de outros teóricos para apoio, como Olga de Sá e Junito de Souza 

Brandão. 

Antes de prosseguirmos, convém esclarecer que a palavra Dasein não é 

passível de tradução. Conforme Heidegger (2007, p 17), “traduzir só é possível 

enquanto um conduzir-se para aquilo a partir de onde fala a palavra”. O termo exige 

que o leitor saia da dimensão de palavra e adquira a dimensão do pensamento, no 

sentido específico da existência, isto é, do modo de ser com o seu próprio ser. O 

Dasein permite ao homem a possibilidade de abrir-se, de tentar conhecer-se e de 

compreender-se no mundo. Este mundo é o caminho que o ser do Dasein procura 

instintivamente: o “ter-lugar” pela manifestação da linguagem. 

A essa perspectiva, relacionamos a ideia de manifestação da linguagem com 

revelação, no sentido epifânico. O termo epifania, segundo Olga de Sá (1979, p. 

163-211) vem do grego epi = sobre e phaino = aparecer, brilhar. Epipháneia significa 

manifestação, aparição. Epifania também tem o sentido de aparecimento ou 

manifestação reveladora de Deus ou de uma divindade. Segundo o Dicionário de 

Teologia Bíblica de Johannes Bauer, epifania é um conceito que traz algumas 

semelhanças com o mundo pagão. 

 
 
Por epifania se entende a irrupção de Deus no mundo, que se 
verifica diante dos olhos dos homens, em formas humanas ou não 
humanas, com características naturais ou misteriosas que se 
manifestam repentinamente, e desaparecem rapidamente. (BAUER, 
2000, p. 142). 
 
 

No Antigo Testamento, esse conceito está ligado aos fenômenos que se 

manifestaram ao povo hebreu como o nascimento de Moisés, por exemplo, pois é a 

própria manifestação divina que revela o primeiro passo para a libertação do povo 

de Deus.  

 O conceito de epifania acima citado refere-se a uma realidade perceptível 

aos sentidos, um modo de ver o mundo por meio de uma experiência emocional que 

consiste no aparecimento ou manifestação reveladora de Deus ou de uma divindade 

por meio das percepções humanas – visão (aparições), ouvidos (sons, vozes) e tato 
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(transformações no corpo) – e é convertida em palavra poética para rememorar uma 

experiência de iluminação. O ser da linguagem poética de Herberto Helder, no 

entanto, traz elementos epifânicos no poema, que se estendem além dos limites do 

divino, como o deslumbramento da beleza mortal e a explosão de alegria profana, 

que são marcas de uma epifania “corrosiva e crítica”, como bem classificou a teórica 

Olga de Sá ao descrever o conceito de epifania e seus elementos tanto em James 

Joyce quanto em Clarice Lispector: 

 
 
[...] como a epifania, extrapolando a linguagem bíblica, será 
transformada por Joyce, em técnica literária, contribuindo, desta 
forma, para matizar os acontecimentos cotidianos e transfigurá-los 
em efetiva descoberta do real. (SÁ, 1979, p. 164). 
[...] constitui, portanto, uma realidade complexa, perceptível aos 
sentidos, sobretudo aos olhos, ouvidos e até ao tato[...]. (SÁ, 1979, p. 
168). 
Essenciais elementos epifânicos estão aí presentes: a visão 
transfigurada, o deslumbramento da beleza mortal, a contemplação, 
o silêncio sagrado, o som dos signos do sono, a explosão de alegria 
profana, a revelação da vida, o arroubo, a aparição do anjo, a glória.  
(SÁ, 1979, p. 194). 
 
 

Sobre James Joyce na obra Stephen Hero, Umberto Eco (1974, p. 53), 

também mostra a epifania como momento de aparição, isto é, quando a realidade se 

revela em imagem poética e pode ocorrer tanto em um discurso ordinário ou um 

gesto, quanto na situação mais intelectual que possa existir. 

O homem vê o mundo por meio da linguagem, porém ele não consegue se 

revelar inteiramente por meio dela. Para que essa possibilidade seja possível é 

necessário a revelação, a palavra do princípio absoluto da verdade e o 

reconhecimento da própria existência – o ser do Dasein.  

Segundo Giorgio Agamben (2015a, p. 25), “a linguagem é o que deve 

necessariamente pressupor-se a si mesmo”, no sentido que a revelação por meio da 

palavra, seja divina ou não, é um acontecimento com significado peculiar para além 

ou aquém da compreensão do ser. O homem é lançado à linguagem sem ter a 

certeza de que a verdade a ser proferida é garantia de pleno significado a ele 

mesmo e a outrem. Os significados têm que ser escolhidos antes de a linguagem se 

revelar. 

Olhar a linguagem sem a sombra do Verbo Divino leva o poeta (ser do 

Dasein) a buscar um meio não cristão de revelação: a musa, que põe o homem em 
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harmonia com a poesia e o pensamento. É a experiência original de contato com o 

que ainda não se desvelou inteiramente, mas que proporciona uma (re)ligação com 

a palavra abandonada de Deus ou de qualquer ser divino, cósmico ou mítico.  

Junito de Souza Brandão (2007a, p. 202-203) descreve as musas13 como 

divindades que cantavam alegremente a vitória de Zeus sobre os Titãs e que 

surgiram após o grande deus do Olimpo unir-se a Mnemósina, a personificação da 

memória. Além de cantar hinos e coros, as musas tinham a principal função de guiar 

todas as formas do pensamento. Na Teogonia, de Hesíodo (1995, p. 80-103) as 

musas forneciam ideias aos reis por meio da persuasão e assim estavam aptas a 

apaziguar desavenças entre os homens. 

Em algumas repercussões do mito das musas desde a cultura clássica até os 

dias atuais, observa-se que a percepção mítica não se apresenta com a mesma 

valoração da Antiguidade. Durante a Idade Média e o Renascimento essa crença se 

dissipa, de modo que os poetas cristãos empregam o mito só como recurso literário. 

Com o Romantismo se consolida a não existência da ideia original do mito e a musa 

passa a ter apenas o significado de inspiração. Este mesmo significado é 

reconhecido por Agamben (2016, p. 49), “é isso a inspiração, o transporte suscitado 

pela musa, que põe o homem em harmonia com a palavra e o pensamento”. 

Segundo Agamben (2015a, p. 31), parafraseando Sartre14, o homem sempre 

irá procurar se entender por meio da linguagem, porque ele é feito dela, se 

reconhece nela e se não houver nada mais a se apegar – divindade ou musa – 

ainda assim, “os homens estão condenados a se entender na linguagem”, não há 

outra saída: 

 
 
Sem véus, olhamos agora a linguagem, que expulsou de si todo 
divino, todo indizível: inteiramente revelada, absolutamente no 

                                                           
13

 À mesma família etimológica de musa pertencem música (que é favorecida pelas musas) e museu 
(local em moravam e aprendiam todas as formas artísticas). Eram nove as musas, frutos dos nove 
dias de união de Mnemósina com Zeus e cada uma apresentava a função de guiar e/ou de inspirar, a 
criação nos vários campos do conhecimento: Calíope, na poesia épica; Clio, na história; Polímnia, na 
retórica; Euterpe, na música; Terpsícore, na dança; Érato, na lírica coral; Melpômene, na tragédia; 
Tália, na comédia; Urânia, na astronomia. Há algumas variantes do mito, como as musas sendo filhas 
de Harmonia. (BRANDÃO, 2007a, p. 202-203). 
14

 Jean-Paul Sartre definiu o termo “existencialismo” e seguindo Husserl e Heidegger usou o método 
fenomenológico para sustentar a sua tese central de que o homem está condenado a ser livre. In: 
SARTRE, Jean Paul e FERREIRA, Vergílio. O existencialismo é um humanismo. Trad. Vergílio 
Ferreira. Lisboa: Editorial Presença, s/d. 
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princípio. Tal como um poeta que vê finalmente o rosto de sua musa, 
também a filosofia olha face a face a linguagem (por isso – uma vez 
que a musa nomeia a experiência da linguagem mais original – 
Platão pode dizer que a filosofia é a “música suprema”). (AGAMBEN, 
2015a, p. 30). 
 
 

Segundo o filósofo da Potência do pensamento, não há limite e nem 

univocidade para a linguagem, porque toda palavra humana nunca é privada 

absolutamente de ideias. Contudo, deve-se entender que a ideia não é o mesmo 

que linguagem, mas é “visão da própria linguagem”. A linguagem é a mediação de 

todo o conhecimento e a união (ou o limite) dos homens entre si, dependendo, 

entretanto, de como é usada e observada. O próprio Agamben (2016, p. 117) em 

Ideia da prosa, ilustra esse pensamento relacionando-o com a imagem de um quarto 

escuro em que o indivíduo, ao acender a luz, percebe que é o mesmo quarto agora 

iluminado. É uma metáfora para explicar a revelação do ser por meio da linguagem: 

o escuro é a linguagem e a luz é a ideia. Ao acender a luz, percebe exatamente o 

quarto escuro (revelação), pois sem ela não haveria o conteúdo do quarto, “aquilo 

que a luz me dá é o mesmo quarto, o escuro não hipotético”. (anexo 1) 

 Herberto Helder, no trecho a seguir do poema iniciado pelo verso “Um leão 

atrás da porta”, transporta-nos à analogia dessa reflexão sobre o homem como ser 

inerente à linguagem: 

 
 
[...] a deusa, 
a mais simples rapariga que vai parir, 
a segunda rapariga rapariga a cantar a contar da outra, 
abra, que dou logo com a boca na primeira palavra 
onde já o sangue coze todo, 
eu que em verdade não sei nada senão que me pareceu um 
momento que estava pronto para ver, 
e afinal só quero cair a um canto, fechar os olhos e, em havendo 
algum calor, chegar-me a ele, e quem sabe se pegar fogo, 
ir embora numa labareda grande de meia dúzia de palmos de 
iluminura: 
purificação de esterco, oh glória que nunca ninguém me prometera 
nunca nunca: 
uma espécie de musa ou de puta (HELDER, 2015a, p. 721). 

 
 

O poeta colocou o termo “deusa” num único verso com o artigo definido 

ressaltando a especificidade do divino. A pontuação, logo após o termo, leva o leitor 

a enfatizar e ao mesmo tempo “invocar” a própria divindade para compartilhar o 
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poema. Embora não haja nenhum acento gráfico, a sílaba tônica parece se 

prolongar durante a leitura: a /deeeeusa/.  

No segundo verso, como um aposto, esclarece quem e qual é essa divindade. 

É um ser superior e desprovido de qualquer paramento, é a musa, a inspiração que 

vai “parir” a palavra, isto é, dar à luz ao poema. A função original do mito aparece no 

poema de forma muito clara. 

A duplicidade da palavra “rapariga”, no terceiro verso, remete-nos ao mito das 

musas fixado na época clássica. Dentre as nove musas15, a primeira é Calíope a 

qual preside à poesia épica e a segunda é Clio, que governa a história. Se 

associarmos o verso em questão com o sagrado mítico, “a segunda rapariga” está 

cantando e contando da outra, ou seja, por ser musa ela “canta”, característica 

própria dessa divindade, e “conta” sobre a “outra”, isto é, o verbo contar é intrínseco 

à história e também a Clio. 

O eu poético invoca a musa a se manifestar por meio do imperativo, “abra”, 

seguido de vírgula, fazendo o leitor parar e prolongar as sílabas. Em seguida dispara 

o restante do verso em velocidade maior. A metáfora do verso seguinte expressa a 

força que pulsa na palavra poética, ferve e manifesta-se no eu lírico “onde já o 

sangue coze todo” e está pronto para expandir em poesia verbal. 

A revelação da linguagem, no sentido epifânico, surge nos versos seguintes, 

no momento em que “estava pronto para ver” (epifania da visão) e sentindo o “calor” 

(epifania do tato) poderia incendiar-se numa grande chama de iluminação de palavra 

poética e alcançar a grande “glória” reservada apenas a quem estava na lama ou na 

enorme sujeira do mundo e dela conseguiu sair: “purificação do esterco”. Este 

sentido de sujo nos faz pensar em quão insignificante é o ser humano, que vale 

menos que a lama em que ele mesmo pisa, porém, o poeta resgata a sua 

purificação com a criação do poema. 

O surgimento dessa poesia de Helder é possível por meio da manifestação 

divina – a musa, a deusa – revelada num instante sublime do poeta e transformada 

em palavra. Esta revelação torna o ser poético em ser de linguagem, comprovada 

pelos elementos epifânicos presentes: a visão da grande labareda, a sensação do 

calor do fogo e, em seguida, a metáfora da transformação da pessoa vil (esterco) em 

imensa glória (a linguagem revelada).  

                                                           
15

 Em Hesíodo aparecem sempre nove musas, contudo esse número podia variar em outras versões. 
À época clássica fixaram-se número, nomes e suas funções. (BRANDÃO, 2007a, p. 203). 
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Helder privilegia a metáfora do fogo como símbolo do elemento vivificante, 

que explica o mundo, assim como nas palavras de Heráclito de Éfeso16 (apud 

SOUZA, 1996, p. 28): “Este mundo, que é o mesmo para todos, nenhum dos deuses 

ou dos homens o fez; mas foi sempre, é e será um fogo eternamente vivo, que se 

acende na medida e se apaga na medida.” Semelhantemente ao atributo dado ao 

poeta madeirense, Heráclito foi conhecido na Antiguidade como um filósofo 

“obscuro”, pois sua linguagem aforística continha chaves para decifrar alguns 

pensamentos dessa época, mas dependiam muito de interpretações. 

Heráclito observa o devir das coisas e mostra um mundo, que se iniciou com 

o fogo, a fluir constantemente e afirma que qualquer mudança é decorrente desse 

fluxo, pois ele é comparado a um motor a regenerar-se constantemente. De acordo 

com o Dicionário de imagens, símbolos, mitos, termos e conceitos Bachelardianos 

de Agripina Encarnación Alvarez Ferreira, o fogo é um elemento que comanda 

paixões, crenças e dita um ideal de existência no ser humano: 

 
 
Se tudo que se modifica lentamente se explica através da vida, o que 
se modifica depressa é explicado pelo fogo. O fogo é ultravivo. O 
fogo é íntimo e universal. Vive no nosso coração. Vive no céu. Sobe 
das profundezas da substância e oferece-se como um amor. Volta a 
tornar-se matéria e oculta-se, latente, contido, como o ódio e a 
vingança. Entre todos os fenômenos, é ele realmente o único que 
pode aceitar as duas valorações opostas: o bem e o mal. Brilha no 
Paraíso. Arde no Inferno. É doçura e tortura [...] (FERREIRA, 2013, 
p. 94). 
 

 

Esse fogo vivificante é também símbolo de iluminação, de revelação e de 

purificação, porque significa luz, verdade e transformação do que está impuro17. No 

poema em questão, o ser poético deseja que o fogo se intensifique, porque é o seu 

ser que também quer essa intensidade, sentir o calor irromper o alumbramento que 

nunca existiu, porque não foi revelado por ninguém, mas está latente nas palavras 

“calor” e “fogo”, pois ambas são elementos sensíveis e epifânicos que levarão o eu-

lírico à “glória”. 

                                                           
16

 Filósofo pré-socrático (540-570 a.C.). 
17

 Em alguns rituais iniciáticos de morte e renascimento, o fogo é associado ao seu princípio 
antagônico, que é a água. A purificação pelo fogo é complementar à purificação pela água, que 
também é regeneradora. Mas o fogo distingue-se dela por simbolizar a purificação através da 
compreensão até a sua forma mais espiritual, pela luz e pela verdade. (FERREIRA, 2013, P. 96). 
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Outro pensamento análogo de Heráclito com a poética herbertiana é a 

“unidade dos opostos”. Conforme explicitamos no início do capítulo, o alto e o baixo 

de todas as coisas “são um e o mesmo” (apud SOUZA, 1996, p. 32). Em outras 

palavras, a união do sagrado com o profano se faz presente na linguagem do 

poema, assim como no pensamento do filósofo grego, no que se refere à 

comparação das divindades citadas no último verso: “uma espécie de musa ou de 

puta”. A referência a elas está intimamente ligada a todo o simbolismo descrito do 

fogo, ou seja, da mesma forma que o fogo pode ter duas significâncias contrárias de 

valores como brilhar/arder, purificar/condenar ou surgir/desaparecer, as divindades 

também podem pertencer ao sagrado ou ao profano, sendo que estão igualadas em 

valores conforme a “Tábula de Esmeralda”. Assim, o fogo pode ser a representação 

das emoções que marcam os estados negativos do ser ou a sua iluminação 

reveladora proporcionada pela divindade, seja ela qual for, “musa ou puta” que aos 

olhos do ser poético está em igualdade de valor, sagrado ou profano. 

Vislumbrando outra análise, os versos lidos no todo também transmitem certa 

musicalidade, própria da palavra poética e originalmente próprio à musiké techne 

(arte das musas), facilmente percebida na alternância de sons abertos e fechados e 

entremeados por breves períodos de silêncio manifestados na escrita por meio dos 

dois pontos após as palavras “iluminura” e “nunca”. Esse recurso estilístico, a 

princípio, facilita uma leitura mais reflexiva em torno do ser poético, pois a escolha 

dessas palavras parece-nos que tem a finalidade de demonstrar a obscuridade que 

envolve o ser da palavra no poema antes da epifania. Segundo Alfredo Bosi (2000, 

p. 56), as palavras que incluem a vogal /u/ na sílaba tônica e são lidas de forma 

relevante e a ressaltar o som dessa letra, de acordo com o desenvolvimento do 

poema, traduzem-se com significados obscuros, mais fechados. 

As palavras “iluminura”, “nunca”, “musa” e “puta” ecoam-se no poema, como 

elementos epifânicos de repetição métrico-musical e que nos mostra o lugar da 

memória em que a linguagem se faz em Herberto Helder. 

A palavra “iluminura”, antecedida da expressão “meia dúzia de palmos”, indica 

a revelação da linguagem que surgiu de onde estava escuro, sem forma e é 

precedida pelo elemento sensível do calor do fogo, conforme nossas observações 

no início desta exposição. A palavra em destaque nessa expressão, reflete a 

intensidade em que a iluminação está surgindo para a criação da linguagem. A 

epifania experimenta, então a “glória” que o ser poético “nunca nunca” havia sentido 
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e só foi possível porque se manifestou por meio da divindade, também obscura no 

início, porém revelada como a causa da formação da linguagem poética.  

Outro trecho de A morte sem mestre que descreve o homem como ser de 

linguagem: 

 
 
estava o rei em suas câmaras, mandou que lhe trouxesse as fêmeas, 
disse: 
entre os sete e os setenta, ineptas hábeis, 
de ao pé das águas, 
e lhes permitem o movimento, 
ou ásperas, ou raparigas que se desfaçam quase 
de serem súbito tocadas, 
inacessíveis no sentido mais recôndito, 
fúlgidas, frígidas, 
femeazinhas de cândido repouso carnal, 
e então o demônio as possua e elas subam acima de qualquer linha, 
que em eu, rei, as tocando, logo soçobrem, 
logo tremam, gritem, se desfaçam e refaçam e subam 
como se Deus as tocasse entre o cu e a côna, 
oh fêmeas ininterruptas, 
quero-as de todas as raças, longilíneas, espessas, sedosas, árduas, 
amaras, 
bravas debaixo das minhas unhas, 
ou humílimas como cadelas domésticas domadas pelas palavras, 
ou subtis movidas lunaticamente pela forma poética 
[...] (HELDER, 2015a, p. 733).  

  
 

Os versos voltam a nos mostrar que o tema musa é muito presente na poesia 

helderiana, principalmente nessa obra, corpus da nossa pesquisa. Contudo, o tema 

aparece em outras obras, como no poema “As musas cegas” da coletânea A colher 

na boca. São imagens descritas poeticamente de oito musas concretas que são os 

lugares de início e de término da linguagem poética18. Vamos acrescentar, às 

definições do mito, que os antigos gregos nomeavam de musa a inspiração para a 

poesia e a música e somente aqueles a quem as musas possuíam eram os que 

conseguiam proferir o caráter essencial da poesia e de todas as outras formas de 

arte19 (PLATÃO, 1988a, p. 61). Quem não estivesse possuído pela imagem mítica 

teria a plena razão, sem qualquer êxtase, seria um verdadeiro cidadão importante 

para a pólis, porque não seria desviado dessa função. Por outro lado, as pessoas 

que se dedicavam às artes entravam num outro mundo, movidas pelo desejo de 

                                                           
18

  Sobre o poema “As musas cegas”, há o estudo de GUEDES, Maria Estela. Herberto Helder: poeta 
obscuro. Lisboa: Moraes Editores, 1979. Edição on-line: agosto 2002. p. 23-26. 
19

 Conforme descrevemos no início do capítulo, as nove musas regiam todas as formas de arte.  
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contato com os seres superiores, o divino, o cosmo, o outro ou o que não tinha 

explicação. O poeta era um ser diferenciado, porque era capaz de ouvir a linguagem 

dos deuses, reproduzindo-a nos poemas e era comparado, dessa forma, a um 

médium, com função profética. 

Giorgio Agamben (2006, p. 107) cita esse pensamento de Platão afirmando 

que a transmissão da palavra poética funciona como uma cadeia magnética que 

pende das musas mantendo o efeito de exaltação mística comum aos poetas e aos 

músicos. Em outras palavras, o filósofo italiano, dialogando com os escritos do 

filósofo grego, concorda que a musa é o espírito do sujeito, do ser e da verdadeira 

palavra humana. A filosofia, da mesma forma que a poesia20, faz da experiência da 

linguagem a música suprema.  

Essa ideia da musa para Herberto Helder evidencia-se na maioria dos seus 

poemas. Seja mítica-grega ou ocidental, sagrada ou profana ela está apontada e 

invocada nos versos. O poeta utiliza-se frequentemente das figuras femininas 

conhecidas do meio artístico, literário ou do seu universo de convivência para 

trabalhar essa função na linguagem das suas obras. Assim, verificamos somente ao 

longo de A morte sem mestre: Nossa Senhora, rapariga, mãe, mulher, Lady Godiva, 

puta, Emília David (padeira), Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, Mahalia Jackson, 

virgens, religiosas e profanas, todas descritas em forma de invocação. 

No poema em destaque, a imagem de moças inocentes será o fator de início 

da criação das musas, consequentemente dará origem à criação da linguagem. 

Metaforicamente, a figura do rei é o próprio poeta que ordena (invoca) a presença 

dessas mulheres das diversas idades, “entre os sete e os setenta”. Os adjetivos 

atribuídos a elas nos trazem imagens de pessoas simples, desprovidas de sentido, 

puras, mexendo nas águas, sem maiores preocupações até que o “demônio as 

possua”. 

Na antiga cultura grega, essa figura mítica religiosa, demônio, representa um 

deus de categoria inferior aos deuses olímpicos, uma voz que pode falar aos 

homens, porém não tem semelhança condizente com o diabo ou o mal da Bíblia 

cristã. Essa divindade é plural, ou seja, há diversos tipos e diversas categorias de 

demônios dependendo do mito genealógico das idades da decadência da 

                                                           
20

 O último capítulo da nossa pesquisa irá tratar justamente das relações entre poesia e filosofia.  
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humanidade21. Há demônio erótico (Eros), terrível e que causa destruição (Áclio e 

Esmárago), vingador (Alastor e Eutimo), seguidor de outros deuses (Dáctile), que 

domina o pesadelo (Efialtes), feminino (Estringe, Queres e as Sereias), devorador de 

cadáveres (Eurínome), protetor da saúde (Telésforo), da tempestade (Tifeu) etc. Na 

idade do ouro e da prata, as almas das raças transformam-se em daímones, os 

demônios intermediários benéficos entre os deuses e os homens e são objetos de 

culto pelos mortais (BRANDÃO, 2007a, 187). 

Contrariamente à cultura grega, na história bíblica cristã, o demônio é 

representado somente pelo mal da humanidade, ou seja, é associado ao lado 

negativo, que simboliza as trevas, dor, totalmente oposto a Deus, que não pode de 

forma alguma ser cultuado ou adorado como divindade. No Antigo Testamento da 

Bíblia Hebraica, o mal é a ruptura entre Deus e o homem e há diversas passagens 

que ilustram essa representação, como vemos nos exemplos de Gênesis 1-11, em 

Deuteronônio 28 e em Isaías 53,3-10. Também é associado à prática da idolatria 

como em 1Reis 14,9 e em Jeremias 25,6. A palavra Satanás, como significado de 

demônio ou diabo aparece apenas no Novo Testamento Cristão exemplificado em 

Mateus 4,10. Conforme Luiz Sayão (2012, p. 55-68), o conceito “satã” designa 

termos hebraicos sobre o mal e dá origem ao adjetivo “satânico” e outras 

derivações. 

No poema de Helder, no entanto, o demônio não é associado ao mal da Bíblia 

Cristã, e sim está mais próximo à divindade digna de culto para que exerça grande 

poder sobre as musas, as “raparigas fêmeas”, com o objetivo de que elas assumam 

o poder criador da palavra poética. Observamos que a figura cristã de Deus está no 

mesmo patamar que a figura do demônio, ou seja, mais uma vez Helder coloca o 

princípio da “Tábula Esmeraldina” do alto e do baixo, do sagrado e do profano no 

poema. 

Em consonância com essa análise, observamos que o poeta se utiliza desse 

recurso em outro poema da A morte sem mestre: 

 
 

lá está o cabrão do velho deserto, último piso esquerdo, 
que nem o Diabo ousa 

                                                           
21

 Hesíodo elaborou um relato mítico das idades da decadência do homem de acordo com o 
simbolismo dos metais e a falta grave de Prometeu e Pandora, a saber: ouro, prata, bronze, heróis e 
ferro. Cada uma dessas idades apresenta uma raça de humanos e de divindades com um aspecto 
positivo e outro negativo. (BRANDÃO, 2007a, p. 170). 
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ouvi-lo 
quanto mais os anjos do Senhor, os pintainhos! (HELDER, 2015a, p. 
739). 
 
  

As palavras que representam divindades “Diabo” e “Deus” estão grafadas 

com letras maiúsculas, significando que estão no mesmo patamar profano e/ou 

sagrado.  

Em continuidade à figura da divindade sagrada, há a associação aos termos 

profanos “cu e a côna”, denotando que a criação poética é análoga ao fervor erótico, 

isto é, nasce como um rompante, algo fervoroso, em pleno êxtase. 

O eu poético invoca essas musas com ardor, para que elas dominem o poder 

criador da palavra e o transmitam a ele, como observamos nos três últimos versos 

do trecho apresentado.  

A relação de oposição entre as culturas pagã e cristã faz-nos refletir sobre o 

mundo da pluralidade de sentidos inscrita na poesia, mas não se trata unicamente 

de apenas descrever os deuses gregos ou as figuras sagradas cristãs, mas de rever 

a possibilidade de distância ou de aproximação que há entre os universos míticos, 

cristãos e literários e como a linguagem desses universos fazem parte do sujeito 

poético.  

 

1.3  A linguagem como elemento negativo 

 

Um exame mais atento à poética de Herberto Helder nos faz refletir sobre a 

obscuridade, qualidade que o próprio poeta se atribuiu, “meu Deus, faz com que eu 

seja sempre um poeta obscuro” (2015b, p. 163) e a consequente negatividade 

observada na linguagem dos poemas de A morte sem mestre. 

O conceito de “poeta obscuro” na poesia de Herberto Helder parece ter 

adquirido certa força na crítica literária portuguesa por conta da narrativa que leva o 

título homônimo, dentro da obra em prosa Os passos em volta e também pela sua 

poesia conter palavras cujo conteúdo semântico remete ao tema da obscuridade. 

Convém ilustrarmos com um trecho do texto para refletirmos sobre o tema: 

 
 
Acerca da frase – “Meu Deus, faz com que eu seja sempre um poeta 
obscuro.” – julgo haver alguma coisa a explicar. Para já não sei onde 
a li, se a li, pois bem pode ser que ma tenham referido e uma frase 
referida, não lida, torna-se menos de seu autor. Tracei-a a lápis na 
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parede em frente da cama. Estava sempre a vê-la. (HELDER, 2015b, 
p. 163). 
 
 

 Dialogando com a obscuridade manifestada pelo poeta no citado texto, o fato 

de remeter a frase a outrem para não significar que seja da sua autoria, leva a 

refletir que a poesia deve-se manter longe dos padrões comuns, sejam eles 

linguísticos ou culturais. Em outras palavras, o poeta reforça a ideia de uma escrita 

com respaldo na construção da obscuridade, pois não consolida a própria afirmação, 

submetendo tanto o autor quanto o leitor a um processo contínuo de modificação de 

sentidos, ou seja, de transmutação. 

 Em outro trecho, o poeta coloca a obscuridade no intuito de que as 

percepções para ambos, autor e leitor, adquiram novos sentidos: 

  
 

[...] Mas quando Deus está defronte, na parede, e nos concede a 
obscuridade para a utilizarmos contra a sua magnificência, como 
uma insólita e enigmática, clandestina – quem pode ainda recomeçar 
seja o que for? O poema se escreve – longo texto fluindo, denso e 
venenoso, a imitar a substância ao mesmo tempo vivificante e 
corruptora do sangue – não é sequer uma oferta dirigida a Deus. É a 
ironia, onde desliza a arma da nossa obscuridade. (HELDER, 2015b, 
p. 165). 
 
 

 Provavelmente, Helder utiliza a frase “substância ao mesmo tempo vivificante 

e corruptora” para demonstrar um paradoxo: de um lado, a escrita poética lida com a 

obscuridade, é questionadora e problematizadora, porque não responde nem ao 

leitor e nem ao autor. Por outro lado, a escrita poética vivifica, porque concede 

entendimento ao autor e ao leitor nas próprias contradições, na própria obscuridade, 

equiparando-se a uma experiência de revelação e, também, a uma lógica racional. 

A obscuridade herbertiana pode parecer negativa, porque não cabe no limite 

da palavra poética, sendo necessário vivenciar mais do que apenas decifrar o 

poema, isto é, não deve ser uma experiência facilitadora, mas significante e 

provocadora, deslocando o convencional e trazendo à tona a criatividade artística.

 Vamos verificar essas reflexões no poema a seguir: 

 
 
queria fechar-se inteiro num poema 
lavrado em língua ao mesmo tempo plana e plena 
poema enfim onde coubessem os dez dedos 
desde a roca ao fuso 
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para lá dentro ficar escrito direito e esquerdo 
quero dizer: todo 
vivo moribundo morto 
a sombra dos elementos por cima (HELDER, 2015a, p. 730). 
 
 

O Dasein é o ser-aí sujeito poético que se relaciona com o mundo por meio 

dos elementos próprios da escrita literária, tendo consciência da sua finitude, ou 

seja, de que tem uma condição universal “indeterminantemente certa”, a morte22 

(AGAMBEN, 2006, p. 16), que poderá limitar o seu poder de fazer-se revelar por 

meio da linguagem. Para que seja possível essa tentativa de transmissão da 

mensagem poética, é necessário que a linguagem se manifeste de forma que o 

poeta vá ao encontro do leitor ultrapassando as convenções morais e sociais 

tradicionais e o atinja profundamente, seja de forma clara ou “obscura”. No caso de 

Herberto Helder, a forma obscura é a região mais profunda da linguagem que 

alimenta o poeta para alcançar o leitor, isto é, o equivalente à própria poesia. Sua 

linguagem exprime profundidade e tentativa de religar-se à própria existência, ou 

seja, o poeta trabalha a linguagem dos poemas com temas filosóficos tais como a 

existência funesta, o lugar da memória e o poder da linguagem que podem parecer, 

em um primeiro momento, obstáculos para certos leitores, pois ele se utiliza da 

linguagem “obscura” para exprimir o que é mais simples: a criação poética pura e 

essencial à vida. 

Este paradoxo, escrever de modo obscuro para descrever o simples da 

linguagem, é o que nos faz pensar na função poética, ou seja, a linguagem da 

poesia não se assimila sem pensar na sua essência simbólica e polissêmica, além 

das sequências fonológicas dos versos que modificam, esclarecem ou perturbam o 

leitor. Roman Jackobson definiu essa essência da poesia “onde a similaridade se 

superpõe à contiguidade, toda a metonímia é ligeiramente metafórica e toda 

metáfora tem um matiz metonímico” (JAKOBSON, 1988, p. 149), demonstrando que 

tanto os signos poéticos podem transferir significados quanto gerar sentidos 

compostos ou diferentes do sentido “literal” e essa é característica intrínseca à 

poesia.  

Assim, a carga de significado das palavras que constituem um poema pode 

ter vários conceitos definidos pelo sujeito poético podendo ser transparentes ou 

                                                           
22

 No próximo capítulo, analisaremos mais detalhadamente o tema “morte”. Por ora, tentamos fazer a 
ligação da linguagem com a “obscuridade” do poeta. 
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“obscuros” do ponto de vista do leitor. Alguns críticos e leitores de Herberto Helder 

consideram-no um poeta “obscuro”, como citamos no início deste capítulo e outros 

podem considerá-lo apenas “diferente”, pouco estudado. Maria Estela Guedes é 

uma das estudiosas da poesia herbertiana que tem essa segunda opinião, da qual 

também compartilhamos: 

 
 
A posição de HH na literatura portuguesa atual manifesta algum 
paradoxo; do ponto de vista oficial, ou acadêmico, trata-se de um 
poeta obscuro, insuficientemente estudado pela crítica, e ausente de 
quaisquer manifestações culturais de natureza oficial. (GUEDES, 
2002, p. 18). 
[...] sendo por isso diferente, a linguagem poética não se assimila 
direta e passivamente sem pensar. Ela obriga a pensar, pondo em 
movimento a dinâmica corporal em termos de liberdade de 
imaginação. (GUEDES, 2002, p. 165). 
 
 

A perspectiva que surge da lírica de Herberto Helder é a obscuridade que 

fascina e ao mesmo tempo desconcerta, mexe com o “imaginário”, conforme Guedes 

bem definiu acima. O mistério da sua linguagem age profundamente no leitor, 

embora permaneça inefável. A poesia pode se comunicar, mesmo quando se 

interpõem alguns “ruídos” no processo. Estas interdições à fluidez da leitura obrigam 

aquele que lê a parar, refletir, obstruir a tensão que surge, ativando os 

plurissignificados entremeados em imagens portadoras de densidade. Em “poema 

enfim onde coubessem os dez dedos/ desde a roca ao fuso”, encontra-se um 

cruzamento de imagens que evoca a ideia de que a tessitura do poema envolve uma 

amálgama de esforços: daquele que cria e das palavras que são convocadas no 

processo criador, assim como o ato de fiar também conta com o labor daquele que 

tece, metonimicamente representado pelos “dez dedos”, e com a ação de todos os 

elementos da máquina “desde a roca ao fuso”. Ressalte-se que essas imagens não 

se postam contíguas, ao contrário, hibridizam-se. Note-se que no primeiro verso: 

“poema enfim onde coubessem os dez dedos”, as imagens da criação poética e da 

tessitura na roca se fundem nesse verso: o verbo “coubessem” responde pelo 

agenciamento da fusão entre o “poema” que requer labor mental e os “dez dedos”, 

imprescindíveis da “techné” no trabalho manual. 

O poema supracitado singulariza-se por essa densidade condensada em 

metáforas que criam um constelado de significados a serem ativados pelo leitor. No 

primeiro verso o sujeito poético anuncia a sua proposta de criação, “queria fechar-se 
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inteiro num poema”. Esta volição, que encerra uma imagem hermética, vai ser 

reconfigurada ao longo do poema com outras imagens que convidam o leitor a 

decifrá-las. Assim, o elemento de composição da palavra “plana”, plan- do latim 

planus,  significa “de duas dimensões e, também, “evidente”. “Pleno”, plen- do latim 

plenus tem o significado de cheio. Este experimento poético da língua permeado 

pela representação mental de algo concreto e pela aliteração, /plana/ e /plena/, gera 

o efeito obscuro, porém pleno e perfeito. 

O terceiro verso continua a afirmar esse desejo do poema claro e cheio, 

“poema enfim onde coubessem os dez dedos”, em que o eu poético desejaria ser 

capaz de escrever com todos os dedos das duas mãos para obter a “plana” e “plena” 

linguagem. Porém, logo no verso seguinte, o afã da obscuridade surge novamente, 

“desde a roca ao fuso”, fazendo o leitor ativar a memória do objeto antigo, citado em 

contos de fada23, não para confundir, mas para definir o propósito da criação 

poética. 

O conto da Bela Adormecida, recolhido pelos irmãos Grimm (1812), traz o 

objeto em questão que causa a “quase morte” da heroína, vitimada por uma fada 

ressentida por não ter sido convidada à festa do batizado da menina. Foi salva da 

morte, não pelo príncipe, mas por outra fada que vaticinou: “mas não será uma 

morte de fato, ela apenas cairá em sono profundo e assim permanecerá por cem 

anos.” (GRIMM, 2012, p. 237). 

Essa pequena digressão serve para associarmos os versos seguintes: 

 
 

para lá dentro ficar escrito direito e esquerdo 
quero dizer: todo 
vivo moribundo morto (HELDER, 2015a, p. 730). 
 
 

A imagem destes versos é semelhante à do conto, à medida que ficar por 

inteiro “dentro” do poema – com todos os lados, “direito e esquerdo” – na 

experiência de quase morte “vivo moribundo morto” alude ao fato de que “não será 

uma morte de fato”, mas será um sono profundo para que a criação do poema possa 

gestar, independentemente do tempo necessário para o seu surgimento, como os 

“cem anos” do sono de espera para ressurgir à vida, referidos no conto de fada.  

                                                           
23

A Bela Adormecida fura o dedo numa roca de fiar e cai em sono profundo ao completar quinze 
anos, vítima do feitiço de uma fada não convidada para a festa do seu batizado. (GRIMM, Jacob e 
Wilhelm, 1812, p. 236).  
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A satisfação ao desvendar o poema está longe, porque no último verso 

novamente a obscuridade evidencia-se na palavra “sombra”, suscitando ao leitor, de 

acordo com as suas experiências, que a criação do poema está obscura ao eu 

poético, apesar de possuir “elementos” que estão presentes rondando esse poema 

e, implicitamente, estariam com seu criador, afirmação verificável na expressão “por 

cima”. A sequência das palavras do campo semântico remete a fechamento24, 

escuridão e enfim, negatividade, respectivamente: /fechar-se/, /dentro/, /vivo/, 

/moribundo/, /morto/, /sombra/. Os sons destes signos avivam as potências de 

significação do sujeito para o outro, o Dasein, o ser-aí25, isto é, a sensação ou 

mesmo sentimento. 

Especificamente neste verso – “vivo moribundo morto” – a sensação que o 

leitor experimenta quando articula a vogal fechada e velar /u/ em “moribundo”, 

subjetivamente parece um estado intermediário entre estar vivo e morto, ilustrada na 

pronúncia da própria palavra que se prolonga na leitura do verso: “vivo 

morib/unnn/do morto”. A leitura expressiva do verso ressalta a conotação e dá ao 

leitor a sensação de negatividade que é garantida não só pela vogal, mas também 

pelo significado global que integra o ser. 

O conceito heideggeriano de que “a linguagem é a morada do ser” 

(HEIDEGGER, 2005, p. 8) também nos auxilia no entendimento do verso “vivo 

moribundo morto” a partir do pensamento de que a poesia, por ser a linguagem 

inaugural das formas literárias do ser humano26, dá nomes às coisas, aos sentidos e 

aos sentimentos e funda o ser e o seu dom, a criação. Na linguagem poética não é o 

autor que fala, mas a própria linguagem e dentro dela está o ser da poesia. A 

poesia, forma mais autêntica de manifestação da linguagem, segundo Heidegger, é 

uma forma de interpretar o Dasein no mundo, pois, ao mesmo tempo que nos 

distancia da expressão do eu, também nos aproxima porque se organiza em torno 

do outro. O outro não é um terceiro, mas um outro-eu, que se exprime por meio da 

linguagem metafórica, algumas vezes mostra-se ao indivíduo com sentido genérico, 

outras revela-se como essência de todas as coisas do ser.  

 

                                                           
24

 A teoria de Alfredo Bosi (2006, p. 48-76), citada no item anterior, também foi aplicada nesta 
exposição. 
25

 Expressão de Martin Heidegger. 
26

 Pelo sentido de “inaugural”, estamos nos referindo aos três grandes gêneros literários - a épica, a 
lírica e o drama (tragédia e comédia) – citados na A república (PLATÃO, 2006, p. 85), dos quais 
advém todos os outros gêneros que conhecemos.  
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A poesia é a nominação fundadora do ser e da essência de todas as 
coisas; não é um simples dizer qualquer, mas é dizer pelo qual é 
revelado inicialmente tudo o que nós debatemos e tratamos depois 
da linguagem de todos os dias. Por conseguinte, a poesia nunca 
recebe a linguagem como matéria por ser manipulada, pressuposta, 
mas, ao contrário, é a poesia que começa a possibilitar a linguagem. 
A poesia é a linguagem primitiva de um povo, e a essência da 
linguagem deve ser compreendida a partir a essência da poesia. 
(HEIDEGGER, apud ABBAGNANO, 2007, p. 897). 
 
 

Ao explorar o que permeia na linguagem do poema desvendamos a 

manifestação autêntica do ser e as suas potencialidades se entendermos que na 

linguagem dele está o próprio ser que quer “fechar-se inteiro num poema. É a 

experiência do seu ser-no-mundo27, é perceber-se com total liberdade no caminho 

mais sublime para a criação poética, mesmo que esse caminho implique algo 

negativo, “vivo moribundo morto”, sem vírgulas, fundindo-se em um único 

significado: morrendo.   

Vamos ao próximo poema para sinalizar a tarefa de Herberto Helder de 

expressar e, ao mesmo tempo, encobrir significados. 

 
 
o teu nome novo, comecei eu a tirá-lo com uma navalha da madeira 
grossa, 
e nunca mais saía a única letra até dentro, 
a primeira, e já toda a mão me sangrava 
com o talho à volta dos dedos, 
e a letra e o melhor do meu sangue e a seiva 
metiam-se pela ferida como se ela mesma fosse 
o meu trabalho apenas, 
sangue que escorria pulso abaixo e me escoava: 
a própria lavra da escrita - 
¿oh quando arranjarei mão que alcance em sangue e força 
o fundo final desse começo de ti, 
nome terreno, 
isso: coisa amada tanto quanto o alvoroço mortal deste fim de idade: 
será que nenhum poder me devasta ainda? (HELDER, 2015a, p. 
714). 
 
 

A busca pelo obscuro transformou-se em mote no poetar de Herberto Helder, 

aguça o conhecimento do leitor e leva-o a transitar entre dois mundos: o 

compreensível e o incompreensível. As afirmações são interrompidas e, muitas 

vezes, o conteúdo dos seus poemas consiste em variados movimentos de 

linguagem que deslizam ora apressadamente, ora suavemente e os acontecimentos 
                                                           
27

 Expressão de Martin Heidegger. 
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sucedem-se sem que haja um sentido decifrável. A primeira parte do poema acima 

desvela o quão difícil e pungente é o processo criador.  Mesmo ao final dos versos, 

apesar do duro embate entre o poeta e a matéria poética, um futuro incerto se 

sobrepõe, perfazendo imagens inquietas e sem nitidez e o final, que poderia trazer 

algum alento, questiona o inefável. 

Com a perspectiva que estamos evidenciando sobre a criação poética de 

Helder, a obscuridade do poema fascina na mesma medida que desconcerta e a 

compreensão é possível somente após algumas leituras. Não há versos que trazem 

serenidade, ao contrário, a inquietude aumenta com o desenvolvimento da leitura, 

mas parece-nos que o mérito do poema está em não ser compreensível no primeiro 

encontro com a poesia, não ser claro, não convencer a ninguém e, ainda assim, ser 

belo. Vamos a nossa tentativa de compreensão, apoiando-nos na teoria de Hugo 

Friedrich, em Estrutura da lírica moderna: 

 
 
A lírica moderna impõe à linguagem a tarefa paradoxal de expressar 
e, ao mesmo tempo, encobrir um significado. A obscuridade 
converteu-se em princípio estético dominante, afastando demais a 
poesia da função normal de comunicação da linguagem, para mantê-
la flutuando numa esfera da qual pode mais afastar-se que se 
aproximar de nós. (FRIEDRICH, 1978, p. 178). 
 

 
A princípio, o estudo tem o recorte sobre a poesia da metade do século XIX 

aos meados do século XX, contudo, na poesia de Helder transparece algumas 

características desse período, conforme tratamos no item 1.1, a sua obra tem traços 

de várias estéticas literárias e, podemos perceber na citação do teórico alemão que 

a obscuridade é um desses traços estéticos. 

A poesia não tem a função de informar ou de esclarecer, antes possui 

plurissignificações e tensões que levam o leitor à zona de mistério ou ao sublime 

encantamento. Há uma “dramaticidade agressiva” (FRIEDRICH, 1978, p. 17) que 

impressiona por causa das palavras que soam fortes ao leitor principalmente na 

assonância da vogal /a/: “lavra”, “amada”, “idade” e outras que carregam a mesma 

força da assonância mencionada e são portadoras de carga semântica de violência 

– “navalha”, “sangrava”, “talho”, “abaixo”, “escoava”, “mortal” – no entanto, todas 

produzem o mesmo efeito de significação da última, “devasta”. 
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A tensão gerada por essas palavras causa perturbação e certo incômodo ao 

leitor, pois este não consegue encontrar a zona de tranquilidade que é compreender 

o poema, tirar uma conclusão, definir o sentido. Porém, o sofrimento provocado na 

lavra das palavras é compartilhado pelo leitor, porque mesmo contendo significados 

negativos, o poema aspira à salvação no surgimento da palavra poética, sem 

finalidade de depreciar ou desorientar. De fato, as palavras que soam mais 

negativas do que positivas nos afastam do significado do poema, conforme a citação 

de Friedrich, mas não deixam de trazer possibilidades de entendimento.  

O primeiro verso ilustra o primeiro momento de escrita de um novo poema, “o 

teu nome novo” entranhado na “madeira grossa”, ou seja, não está pronto, mas sim 

surgindo. A etimologia da palavra “madeira” vem do latim materia, ae, singularmente 

tem o mesmo significado também no poema, a matéria da poesia. A “madeira” é 

matéria-prima para a produção de vários objetos e a simbologia de algumas culturas 

traz os significados dessa palavra associados à criação, divindade e sabedoria. 

Alguns exemplos: na China a madeira é um dos cinco elementos da medicina 

oriental28 associada à estação da primavera e possui ação criadora de energia; na 

tradição nórdica29, a madeira da árvore do mundo está ligada à criação do homem e 

da mulher; na cultura grega30, as madeiras das árvores dos bosques eram 

consagradas à deusa Ártemis, que era a “senhora da árvore” e praticava-se o culto 

em honra à deusa da substância sagrada da árvore; para os hebreus (Êxodo, 37), a 

arca da aliança onde foram guardados os mais valiosos objetos de culto, inclusive as 

tábuas das leis de Moisés, foi feita de madeira; na filosofia31, a palavra matéria tem a 

definição ora de sujeito e ora de potência, que acolhe para si todas as coisas, é a 

“pura possibilidade de ser”. 

Percebemos que a “madeira” é a metáfora para a criação do poema de 

Helder, pois as palavras estão enraizadas e esperam o eu poético tirá-las do estado 

amorfo para se transformarem em energia, em forma poética. A “navalha” 

proporciona escavar essas palavras para criar o poema, em um trabalho árduo, 

doloroso do poeta, fazendo a mão sangrar com o esforço que faz. No mais profundo 

                                                           
28

 Conforme Joseph Campbell (2004, p. 285-351) os outros elementos são fogo, terra, metal e água.  
29

 Conforme Neil Gaiman (2017, p. 20), é da madeira da árvore olmo que Odin soprou a vida nos 
troncos e criou o homem e a mulher. Também a árvore do mundo, Iggdrasil, simboliza a morada dos 
deuses. 
30

 Conforme Junito de Souza Brandão (2008, p. 68-69), Ártemis era a deusa da vegetação, “senhora 
da árvore”, “senhora do cedro”, “senhora da nogueira”. 
31

 Conforme Abbagnano (2007, p. 744), o verbete matéria, dentre muitas definições, é o material 
bruto, amorfo, passivo e receptivo, do qual as coisas naturais são compostas.  
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dessa matéria bruta, a madeira, metáfora da palavra, estão os objetos mais 

sagrados para a poesia, assim como estavam guardados tudo o que era mais 

valioso para o povo hebreu na arca da aliança. O “sangue” do poeta e a substância 

do tronco da madeira, a “seiva”, misturam-se como em ritos sagrados de profissão 

de fé. O “sangue” e a “seiva” imbricam-se na imagem da energia que se dispende na 

busca da poesia, causando as “feridas”, comparando o árduo trabalho da criação 

poética com o culto à arvore. As palavras a serem descobertas são matérias, 

potências, possibilidades de ser poesia, assim como na filosofia, a busca ontológica 

orienta-se também para as possibilidades de o homem ser. 

O “sangue” que escorre do pulso é o poema tomando forma, com intensa 

força física e intelectual para que esse projeto se realize. A “lavra” é o conceber a 

escrita, o eu lírico procura-a infinitamente para se transformar em “nome terreno”, 

isto é, tornar-se palavra escrita, verdadeira matéria.   

A criação da poesia é ato que causa dor e sofrimento, contudo é tão febril e 

extraordinária que é impossível não a levar adiante; por ser necessidade do poeta, 

por ser muito amada não pode ser deixada de lado. O poeta dá-se conta do pouco 

tempo que lhe resta, sendo absolutamente necessário dedicar-se com todas as 

forças ao “trabalho” da carpintaria dos versos. A velhice surge como a 

inexorabilidade do final do ser, traduzida nas palavras finais do penúltimo verso: “o 

alvoroço mortal deste fim de idade”. 

 É natural pensar a lírica de Herberto Helder expressa nessas manifestações 

negativas sobre si próprio. Seu processo de escrita, como elementar ou humano  

parece ter surgido de um processo de obscurecimento decorrente das suas 

experiências ou pelo menos produzindo esse efeito. O destino final possível para 

essa criação é um futuro incerto, há aspiração ao elevado e divino, a um “poder” que 

seja devastador, porque o sujeito poético não encontra mais forças físicas que o 

levem a terminar o poema. 

O sentido geral do poema é abrir-se para o mundo interior, livrar-se dos 

tumultos da vida efêmera, ausentar-se da realidade externa para pensar somente na 

matéria de poesia, a “madeira grossa”, pois é o que mais importa ao ser poético. 

Esta irrealidade é o que faz muitas vezes a poesia de Helder parecer obscura. 

Conforme Friedrich (1978, p. 179), “apenas na irrealidade que obriga a poesia ser 

obscura, tem êxito a perfeição da criação poética”. 
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Há outro poema de Herberto Helder, publicado em 1965, intitulado Estúdio, 

onde o poeta fala de si dialogando com o marceneiro. O sujeito poético observa o 

objeto abstrato (memória) e transforma-o em objeto físico de conhecimento 

(madeira). É interessante notar a semelhança com o poema de 2015 de A morte 

sem mestre, principalmente no que se refere à madeira: 

 
 
Memória, madeira obscura que a fria seiva atravessa, ó leveza 
oblíqua 
minada pelo doce correr da demência. O sono embriaga-o junto às  
cadeiras sem perfume. E senta-se a loucura como quem faz o seu 
artesanato. 
Aparelha, aparelha as tábuas cândidas. 
A sua vida é cada vez mais lenta. (HELDER, apud GUEDES, 1979, p 
41). 
 
 

Giorgio Agamben, no texto “Ideia da matéria” (anexo 2), conduz o significado 

da palavra matéria igualmente à apresentada na “madeira” do poeta madeirense, ou 

seja, é a palavra que está para surgir e transformar-se em poética: 

 
 
[...] Aquele que, nesse sentido, toca a sua matéria, encontra 
facilmente as palavras para dizê-lo. Onde acaba a linguagem, 
começa não o indizível, mas a matéria da palavra. Quem nunca 
alcançou, como num sonho, essa substância lenhosa da língua, a 
que os antigos chamavam silva (floresta), ainda que se cale, está 

prisioneiro das representações. (AGAMBEN, 2016, p. 27). 
 

 

O trabalho do filósofo italiano constantemente move-se em direção à questão 

ontológica da potência em cuidadosa leitura aristotélica32. Vamos tratar, agora, do 

significado filosófico da potência como matéria, lembrando, porém, que há duas 

formas de pensar essa potência: possibilidade e impossibilidade, segundo Agamben: 

a primeira, trata do poder de dizer, isto é, o sujeito poético produz a partir do que 

estava inoperante e passou a ser puramente dizível. A segunda, é o que não se fez, 

mas em que há a essência da potência, da palavra (matéria) que se fará poesia. 

Convém esclarecer que o termo aristotélico para potência é dynamis e tem o 

significado de possibilidade, se associarmos ao poema de Helder teremos a 

possibilidade de nova experiência da palavra, que guarda em si potencial de criação. 

                                                           
32

 Vamos nos ater somente à definição aristotélica de matéria como sujeito e matéria como potência 
conforme o estudo de Agamben, A potência do pensamento. 
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A linguagem e a escrita seriam, assim, interpretações de espaços obscuros e 

codificados do sujeito poético. 

Ao dizermos que o poeta tem a possibilidade natural de criar os versos, de 

extrair a palavra da “madeira grossa” afirmamos que ele tem a faculdade de uma 

práxis vital e estamos nos movendo em direção a sua potência. Agamben afirma que 

a potência é um pensamento que contém a “arqueologia da subjetividade” 

(AGAMBEN, 2015a, p. 245), ou seja, o problema anuncia-se ao sujeito poético e 

este sabe que lhe falta algo e, por este motivo, busca a criação. Assim, ter potência 

significa privação. 

Há distinção entre a potência genérica, ao dizermos que o ser tem um 

potencial a desenvolver, da potência intrínseca ao ser que a possui, correspondente 

a certa habilidade. Exemplificando, um aluno apresenta capacidade (potência) e, 

conforme há as aprendizagens sofrerá mudanças passando a ser ato. O professor 

possui certa técnica, portanto é potente e, se não puder atuar como professor, será 

um não ser em ato. Assim, a potência é definida sempre como possibilidade e 

depende da “disponibilidade de uma privação” (AGAMBEN, 2015a, p. 246). 

Ao poeta cabe a relação entre a potência (a palavra, a matéria) e o ato (a 

criação da palavra poética) e Agamben chama a atenção para essa teoria 

aristotélica que considera que a potência só se realizará se houver ato, como é o 

caso do poema de Helder, o modo de ser da potência do sujeito poético depende da 

sua privação, ou seja, do que lhe falta. A obscuridade, pois, de A morte sem mestre 

é a possibilidade de vir a ser. 

Outro momento que devemos refletir é sobre a impotência. Segundo 

Agamben (2015a, p. 249), toda potência é também impotência na transição entre ser 

ato ou não o ser, isto é, de fazer ou não fazer. Quando o ser poético se encontra em 

potência, há a sensação de inércia, de inoperosidade, porque ainda não se formou a 

palavra, portanto é também impotência.  

A impotência é certamente potência de não ser, não fazer, não passar ao ato, 

portanto ambas têm igual significado, ou seja, “é potente aquilo para o qual, se 

acontece o ato de que se diz ter a potência, não haverá nada de impotente”, 

(ARISTÓTELES, apud AGAMBEN, 2015a, p. 252). No plano da potência, a negação 

e a afirmação não se excluem “uma vez que o que é potente não é sempre em ato”. 
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A relação entre potência e impotência também é definida por “poder” e “poder 

não”, segundo o filósofo italiano, levando-nos a definir o último verso do poema, 

“será que nenhum poder me devasta ainda?”, como potência e impotência.  

Embora possam parecer contraditórias, ambas as definições não surgem ao 

mesmo tempo, mas uma resulta da outra. Neste ponto, a palavra “poder”, destacada 

do último verso, transmite o significado tanto de possibilidade quanto de 

inoperosidade, conforme a teoria de Agamben. Não se trata de negar o significado 

de uma em relação a outra, mas de fazer a comparação entre as duas. 

O futuro incerto da criação do poema, conforme relatamos anteriormente, 

coloca a palavra “poder” como potência, algo a ser, mas que não é ato, pois não é 

possível a escrita final do poema. A passagem ao ato transforma esse poder em 

impotência, em ato que sofre uma “devastação” com a finalidade de aperfeiçoar a 

escrita. A palavra “ainda” é a imagem da própria relação entre a potência e a 

impotência, ou entre a possibilidade e a inoperosidade, descrita por Agamben e 

solidificada na citação que faz de Aristóteles: 

 
 

Quando o pensamento se tornou cada coisa, no sentido de que 
aquele que sabe é dito tal em ato (e isso acontece quando o 
pensamento pode passar ao ato por si mesmo), ele permanece ainda 
então, de certa maneira, em potência [...] e pode então se pensar a si 
mesmo. (apud AGAMBEN, 2015a, p. 254, grifo nosso). 
 
 

A compreensão do poeta incessantemente considera a linguagem poética 

como “poder”, potência e como ato da criação e o filósofo a legitima afirmando que 

nada é impotente. Assim, retomamos que a obscuridade inerente à linguagem na 

obra de Herberto Helder transposta de ângulos diferenciados é legitimamente 

potência e essencialmente possibilidade, mesmo que se constitua de elementos 

negativos. 

 
1.4  A voz: natureza e logos 

 

 A singularidade da poética de Herberto Helder, conforme nosso estudo, 

consiste em sua linguagem renovadora (embora pareça obscura), em estética 

voltada para a criação, elaborada por meio de componentes míticos, religiosos, 

profanos e filosóficos. Em virtude dos poderes que a linguagem concede aos poetas 
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na construção verbal, a linguagem herbertiana mergulha profundamente no ser para 

de lá trazer a poesia com poder de voz criadora de visões, sentimentos e 

iluminações semelhantes à magia. É o que Octávio Paz denomina de A outra voz: 

 
 
Entre a revolução e a religião, a poesia é outra voz. Sua voz é outra 
porque é a voz das paixões e das visões; é de outro mundo e é deste 
mundo, é a antiga e é de hoje mesmo, antiguidade sem datas. 
Poesia herética e cismática, poesia inocente e perversa, límpida e 
viscosa, aérea e subterrânea, poesia da capela e do bar da esquina, 
poesia ao alcance da mão e sempre de um mais além que está aqui 
mesmo. (PAZ, 2001, p. 140). 
 
 

O ensaísta mexicano também definiu a poesia como sendo a voz do poeta, a 

que abastece e exercita imagens mentais no leitor, memórias que são convertidas 

em voz. No caso de Herberto Helder, a voz da poesia é sobrevivência fundada em 

elementos de criação que ora atraem, ora repulsam (com seus elementos 

negativos33) o leitor.  

É a voz que dá o ritmo, a melodia, o efeito da linguagem e revela o estilo do 

poeta. Ler um poema é entendê-lo com a voz. Mesmo que o poema não seja lido em 

voz alta, consegue-se entendê-lo por meio da voz introspectiva que o leitor faz dele. 

Na própria leitura silenciosa, criam-se imagens e sensações que não se veem, mas 

são captadas na tessitura das palavras escritas. A voz emana do corpo e é dele a 

origem da materialização da poesia e é por meio do corpo que a voz transforma as 

palavras do poeta em matéria poética. 

Considerando a temática da poesia como sendo A outra voz, examinaremos 

alguns fragmentos da segunda parte do poema “estava o rei em suas câmaras”, 

observando os estudos de Paul Zumthor, Giorgio Agamben, Martin Heidegger e o 

citado Octavio Paz com a finalidade de refletir sobre a relação do ser, Dasein, com o 

que lhe é mais próprio, o logos, a linguagem humana como voz, exclusivamente na 

poesia do autor de A morte sem mestre.   

Vamos ao poema: 

 
 
[...] 
estava o rei em suas câmaras dolorosas e ordenou as músicas, 
e perguntou alguém: ¿Salomé, a cabeça de S. João Baptista 
sangrando numa bandeja de ouro? 

                                                           
33

 Conforme vimos no item anterior, “A linguagem como elemento negativo”. 
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(não a cômo34! – gritou ele), 
ou a teoria dodecafónica, 
ou a frauta cabrera, 
ou a voz acerbadamente fugida da Dietrich, 
ou esse fantasma de voz quebrada pelo soluço da Marilyn,  
ou Mahalia Jackson, 
para ele, rei em suas câmaras, morrer durante a noite inteira? 
[...] (HELDER, 2015a, p. 734). 
 
 

Primeiramente vamos trazer pontos e contrapontos sobre o tema da voz entre 

os autores pesquisados e associar esses estudos com a poética herbertiana. 

Iniciamos com Maria Estela Guedes que define a voz como “matéria 

corporificada em linguagem” que reflete35 em várias direções. A estudiosa da obra 

Herberto Helder: poeta obscuro, relata que o poeta apresenta seus textos de forma 

dialogal, ou seja, insere o leitor na comunicação do poema, porque a sua voz é 

percebida por meio de marcas sonoras presentes na própria natureza humana, 

compreendidas na multiplicidade de palavras de cunho autobiográfico36. Também há 

a questão da voz que é do sujeito poético e as vozes que “interrogam e outras que 

respondem, entidades que comentam os acontecimentos e fornecem indicações 

cênicas” (GUEDES, 2001, p. 46), trazendo ao leitor pequenas imagens teatrais, 

deixando as vozes manifestarem-se muito mais do que se houvesse a performance 

de atores. 

A identificação das vozes no poema surge nos quatro primeiros versos, nos 

vestígios da interrogação que o sujeito poético nos coloca de uma cena bíblica, a 

execução de João Batista (Mt 14,1-12). As vozes surgem concretizadas em 

personagens, movem-se, levam o leitor na direção de um palco e o faz entrar no 

jogo de cena criado pelo próprio autor. O leitor, empenhado na decifração do poema, 

observa a marca da voz – o ponto de interrogação – e é estimulado pela memória da 

história do livro cristão37, transportando-o para a linguagem viva (oral), porém o texto 

não traz a limpidez, antes leva esse mesmo leitor a também questionar-se e 

questionar o sujeito poético.  

A outra voz surge no quarto verso e está transcrita entre parênteses, 

funcionando como resposta ao questionamento anterior e com marcas camufladas 

                                                           
34

 Optamos pela grafia original da obra. 
35

 O motivos do “espelho” e consequentemente do “refletir” aparecem frequentemente nos poemas de 
herbertianos. No capítulo 3 analisaremos mais detalhadamente esses temas.  
36

 Segundo a autora, todos os textos de Herberto Helder são autobiográficos. (GUEDES, 2002, p. 41). 
37

 Estamos presumindo que o leitor conheça a história. 
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da oralidade, a pontuação exclamativa e o travessão. O pretérito “gritou” materializa 

a ação do corpo em linguagem, isto é, a voz é concretizada em palavra escrita, 

deslocando o leitor em direção ao lugar e à fala do rei. A negação “não a cômo!” 

remete ao leitor a possibilidade de comparar a vontade do rei Herodes em matar o 

profeta, por causa da reprovação em tomar a mulher do irmão e o medo de fazê-lo 

por causa da multidão. 

O próximo teórico é o suíço Paul Zumthor que desenvolveu estudos sobre o 

tema da voz e também da poesia. A sua teoria apresenta alguns pontos em comum 

com os estudos de Maria Estela Guedes no que se refere à materialização da voz, 

da memória do leitor, da multiplicidade e marcas da oralidade nas palavras dos 

poemas. Essa associação entre a escrita e as marcas da percepção da voz resulta 

numa dramatização da língua, ou seja, é a materialização da voz que a autora de A 

obra ao rubro de Herberto Helder também defende e a qual Zumthor definirá como 

sendo “escritura” (1993, p. 96).  

De acordo com o autor de A letra e a voz, a poesia é manifestada por meio 

dos valores que o leitor dá a linguagem, revelando a natureza, as lembranças e a 

consciência de si e de sua cultura. “A leitura do texto poético é a escuta de uma voz. 

O leitor, por meio desta escuta, refaz em corpo e em espírito o percurso traçado pela 

voz do poeta” (ZUMTHOR, 2007, p. 81). A materialidade das palavras é percebida 

pelas sensações provocadas no momento da leitura, o tom, o timbre, a altura, a 

sonoridade e o ritmo (empenho do corpo). Essa percepção é causada por caracteres 

semânticos, por marcas orais e pela entonação. Ao examinar esses elementos, 

Zumthor estava considerando a literatura medieval, cuja poesia e teatro eram 

expressões da literatura oral. Segundo o estudioso, todos esses elementos 

relacionados ao campo semântico e à oralidade atuam fortemente na manifestação 

do poético. 

O texto literário é possível por meio da voz que está inserida no suporte 

escrito e será uma representação a partir da leitura. Por representação podemos 

entender, segundo Zumthor, que a leitura silenciosa da escrita do poema é 

atualizada no momento da presença, isto é, ao ler, a relação entre a escrita e a voz 

seguirá um caminho de interpretação do leitor estabelecendo um ato dialógico entre 

ele e o texto, processo que Zumthor nomeia como atualização.  

Nesse sentido, a atualização implica em movência, variação entre o texto 

escrito e o empenho corporal do leitor permanecendo sempre o texto escrito e a 
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cada nova leitura atualizando-se. A voz somente poderá ser capturada na movência, 

no movimento entre o texto físico e a sua leitura, e é partir dela que é possível 

compreender as marcas da voz na escrita poética, denominado de performance. 

A leitura performática a partir do quinto verso do poema indica vozes que se 

materializam na escrita, verificáveis nas palavras “teoria dodecafónica”, 

concernentes aos sons musicais38,  na forma galega da palavra “frauta cabrera” e na 

citação da atriz e cantora Marlene Dietrich (1901-1992) que teve de se reinventar 

diversas vezes, semelhantemente ao poeta39. As outras vozes materializadas no 

texto também se referem ao universo de lembranças, desejos e gostos do poeta em 

que ele busca a comunhão também com o seu leitor. Todos esses versos com 

caráter semântico transportam esse leitor ao universo do sujeito poético. As marcas 

das vozes estão mais fluidamente representadas na entonação da leitura e 

notadamente transcritas na conjunção “ou” que denota incerteza e, ao mesmo 

tempo, dá ênfase a cada termo especificado por personalidades no oitavo e nono 

versos. Sem nos esquecer que essas figuras femininas também têm função de 

musa, conforme vimos no item 1.2, elas reproduzem as vozes que o poeta se 

propõe a encontrar para a criação do seu poema ou a busca incessante de matéria 

para corporificar a sua linguagem: o erotismo na voz de Marilyn Monroe (1926-1962) 

e a sacralidade das canções na voz de Mahalia Jackson (1911-1972). Como não 

houve sucesso, o sujeito poético materializado na voz do rei, desconsolado irá 

isolar-se nas “câmaras” e ficar remoendo-se, “morrer”, durante muito tempo na 

sombria noite, tentando alguma forma de encontrar outra voz para a continuidade da 

criação do poema. 

A recorrência do tema da voz em Helder pode ser examinada também 

segundo os estudos de Agamben. Selecionamos mais um fragmento do longo 

poema a fim de compararmos com os dois teóricos anteriores, conforme nos 

propomos no início deste tópico:  

  
 
manda o rei terrífico com voz política, 
aquela voz que de muito falar já treme um pouco, 
que eles não saibam sobretudo que já estou demente 
(mas toda a gente sabe), 

                                                           
38

 Sistema musical baseado na divisão da oitava em doze meios-tons sem quaisquer relações tonais. 
(Dicionário Houaiss). 
39

 Lembramos da afirmação de Maria Estela Guedes, em que os textos de Helder são todos 
autobiográficos. 
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tragam-me as putas todas, religiosas, profanas ou outras, 
o meu pénis40 tem o tamanho de um ceptro 
(e ergue o ceptro que tem cerca de metro e meio, 
e na verdade o sexo dele é até maior um pouco), 
traspasso-as da côna ao coração 
(e que mulher não temeria de pânico e oculto gozo?), 
e assim passa ele o tempo e o medo do mundo (HELDER, 2015a, p. 
736). 
 
 

Giorgio Agamben traça o tema geral da voz como fundamento negativo e 

como lugar da negatividade, diferentemente dos outros dois teóricos que colocam a 

voz como matéria corporal. O Dasein surge no poema em forma de uma voz de 

apelo da consciência impondo uma “abertura” ao abismo (AGAMBEN, 2015a, p. 78) 

entendido aqui por experiência negativa de linguagem. O sujeito lírico procura a 

condição de proferir a voz própria no poema para encontrar o lugar da palavra 

verdadeira, realmente humana e sua, que não seja imitação de nenhum outro tipo de 

linguagem, o que nem sempre é possível, dando origem assim à negatividade. 

A ideia da voz para Agamben (2015a, p. 92) também compreende o fato de 

que aquele que fala na poesia não é verdadeiramente o sujeito da linguagem, mas 

pode vir a ser outro a quem podemos chamar de musa41 ou de palavra inspirada. 

Seu questionamento segue a seguinte direção: de quem é a voz em uma poesia? E 

nos apresenta primeiramente duas possibilidades de resposta: eu ou o outro.  

O filósofo segue na primeira possibilidade, eu, e esclarece que é o elemento 

mais sensível para entender a linguagem e ir em direção ao corpo, porém contraria 

essa mesma condição ao analisar que é verdadeiramente possível que a voz nasça 

da inspiração. Contudo, ao partir para a segunda possibilidade, outro, verifica 

momentos em que o sujeito poético recusa a inspiração não permitindo que ninguém 

fale em seu lugar. 

Ao atingir as duas possibilidades, Agamben não resolve o problema da voz e, 

ao analisar a poesia de Paul Valéry, lança uma terceira: a voz da poesia é a voz de 

ninguém. 

 
 
Se a voz da poesia é a voz de ninguém, não há qualquer 
possibilidade de encontrar um ponto em que o Eu ou o corpo deem 

imediato acesso a ela. E, no entanto, há um lugar – um lugar que 

constitui talvez a experiência mais íntima de Valéry – em que 

                                                           
40

 Optamos pela grafia original da obra. 
41

 Conforme visto no item 1.2. 
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aparece que o Eu consegue verdadeiramente se superar a si mesmo 
para alcançar, além da linguagem, “a obscura substância que nós 
somos sem o saber”. (AGAMBEN, 2015a, p. 93). 
 
 

A voz da linguagem é, portanto, o que pertence a nós mesmos (eu), às 

nossas recordações e inspirações (outro) e ao inefável (ninguém), respectivamente 

e é a experiência de uma impossibilidade de exprimir a realidade da voz. Em outras 

palavras, a voz é a experiência negativa de linguagem42, porque é concebida dentro 

de um campo de possibilidades reduzido diante de toda a energia que o eu poético 

parece ter.  

Retomando o último fragmento do poema de Helder e analisando-o à luz da 

teoria de Agamben, temos o apelo da consciência que buscou no fragmento anterior 

a voz da sua experiência e como não encontrou, transmutou-se numa voz mais 

angustiada esperando compreender o pensamento e a palavra humana  como sua 

essência e mostra a indeterminação de uma voz obscura em tentativa de 

comunicação ou algo semelhante, observado nos três primeiros versos em que o rei 

muda o discurso: de elementos mais históricos e de rememoração romantizada para 

elementos mais exacerbados. A voz do eu, marcada no verbo “estou” mistura-se à 

voz do outro, marcada nos elementos “rei” e “eles” e culminam no quarto verso em 

que a voz se mostra a todos e ao mesmo tempo a ninguém. Os parênteses que 

distinguem este quarto verso funcionam com um paralelo à voz que o sujeito poético 

insiste em expressar, mas não consegue e o poeta cai em si nesse momento de 

lucidez e revela que todos sabem da sua insanidade. Essa aparente demência é a 

busca fracassada da verdade da palavra. É a experiência da voz da linguagem 

negativa, ou seja, incapaz de proferir o que o sujeito poético realmente quer 

transmitir. No entanto, Agamben considera que a “Voz” é que dá “fundamento”, base 

que, mesmo que “desapare[ça]”, ela dá sustentação para que “o ser e a linguagem 

tenham lugar” ou se manifestem.  

 
 
Mas, dado que esta Voz (que escreveremos de agora em diante com 
maiúscula para distingui-la da voz como mero som) tem o estatuto de 
um não-mais (voz) e de um não-ainda (significado), ela constitui 
necessariamente uma dimensão negativa. Ela é fundamento, mas no 
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 O tema da negatividade será retomado no próximo capítulo para definir a ideia da morte na poesia 
de Herberto Helder. Por hora, a associação que se faz na presente seção refere-se apenas ao tema 
da linguagem. 
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sentido de que ela é aquilo que vai ao fundo e desaparece, para que 
assim o ser e a linguagem tenham lugar. (AGAMBEN, 2006, p. 56). 
 
 

No poema, mesmo o sujeito poético mostrando a sua insanidade, ele se 

revela como um ser da linguagem desvalido, impotente, marcas da linguagem 

negativa, ainda que a “Voz” definida pelo filósofo atinja o “fundo” do ser. 

A voz do sujeito lírico realmente abre-se para a linguagem, porém ela sempre 

está presa à negatividade, porque há a procura desesperada pela palavra inatingível 

(o objeto do poeta, a matéria) sendo acessível somente à distância. O poeta 

aventura-se no jogo da linguagem enquanto som articulado, sabe que existe um 

significado, um nome, um ideal, uma coisa imediata, uma tentativa de compreender-

se na sua própria voz e de transmiti-la ao leitor com a mesma intensidade e seu puro 

significado. 

O autor de A linguagem e a morte afirma que a voz poética é o lugar da 

linguagem, esta mesma voz está atrelada à temporalidade, abre-se 

simultaneamente ao ser e ao tempo, sempre se referindo a Heidegger (AGAMBEN, 

2006, p. 57), isto é, o ser deverá ser compreendido a partir do tempo próprio, o 

encontro consigo e todas as suas possibilidades. 

Para esclarecer a ideia de a voz estar ligada ao tempo, considere-se que o 

termo temporalidade43 é um fio condutor do pensamento de Martin Heidegger na 

obra Ser e tempo. Para ele, o Dasein não se refere a uma consciência do momento 

presente, do passado ou do futuro, antes toma consciência de ser finito e decide 

procurar uma vida mais autêntica e criativa de possibilidades no presente. O tempo, 

a medição e a sucessão de momentos não têm o mesmo significado da 

temporalidade para o Dasein, equivale dizer que o presente não é independente do 

passado e nem do futuro, mas sim do tempo originário, do movimento, da presença, 

do que se abre para as coisas e adquire significado.  

O Dasein abre-se para as possibilidades da presença desse tempo, tudo o 

que pensa, diz e conhece é temporal e, ao mesmo tempo, finito (ser-para-a-morte) e 

é dessa forma que a linguagem tem lugar no tempo. A voz é pura temporalidade, 

porque está na instância de discurso, ou seja, origina-se da presença e do 

movimento e também é finita, conforme Agamben:  

                                                           
43

 O conceito de temporalidade será mais especificado e desenvolvido no capítulo 3. Por hora, 
somente o utilizamos para dar continuidade ao conceito de voz como articulação negativa originária, 
desenvolvido por Agamben a partir do pensamento de Martin Heidegger. 
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A Voz abre, de fato, o lugar da linguagem, mas abre-o de tal modo 
que ela já está sempre presa em uma negatividade e, antes de mais 
nada, entregue desde sempre a uma temporalidade. Uma vez que 
tem lugar na Voz (isto é, no não-lugar da voz, no seu ter-sido), a 
linguagem tem lugar no tempo. Mostrando a instância de discurso, a 
Voz abre, simultaneamente, o ser e o tempo. (AGAMBEN, 2006, p. 
57). 
 

  
É possível compararmos Agamben com Zumthor neste ponto. Ambos tratam 

a relação entre a leitura, a escrita e a voz como presença. Contudo, Agamben (2006, 

p. 59) afirma que o caráter significante da linguagem é explicado como processo de 

interpretação verificável por meio da voz, porém é sempre negativa, porque evoca a 

memória do ser finito (morte) e Zumthor (2005, p. 63) reafirma que a leitura 

silenciosa da escrita do poema seguirá um caminho de interpretação de acordo com 

a voz, sendo que esta ultrapassa a escrita, podendo dissociar os elementos da 

linguagem. Neste sentido, nem sempre a interpretação será negativa, pois tomará o 

rumo de acordo com essas escolhas. 

Retomando o poema após a apresentação das teorias sobre a voz, 

observamos que o sujeito poético de Helder é compreendido como o ente que se 

apresenta como o ser-aí ou o Dasein, conforme pensamento de Heidegger, 

encontra-se sem via, busca incansavelmente o que dizer na articulação negativa da 

voz do poema. A partir do quinto verso, as tentativas fracassadas da voz na 

linguagem não fazem o Dasein, o sujeito poético, desistir. Em êxtase, revela 

ardentemente a sua angústia na mudança de tom da linguagem no poema como se 

expressa nos versos finais. A marca da voz apresenta-se no ritmo que adquire maior 

velocidade relacionando de uma só vez os elementos que ora funcionam como 

musa, ora fazem parte da voz do poema: “putas todas, religiosas, profanas ou 

outras”. Ele quer acima de qualquer obstáculo buscar a verdade na linguagem 

poética, faz de tudo para atingir o seu objetivo, sua voz interioriza-se no mais íntimo 

do seu ser e utiliza-se de todos os recursos disponíveis para captar o sentido, o seu 

ter-lugar na linguagem. 

As imagens dos elementos profanos e religiosos, marca recorrente na criação 

do poeta conforme vimos nos itens anteriores, é o seu ter-lugar que está inscrito na 

voz dos versos finais, novamente com as marcas dos parênteses e da interrogação. 

Está a voz poética a conversar e a refletir consigo e com o leitor ao mesmo tempo. 
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Ao comparar o sexo com o ceptro, o sujeito poético analisa o seu poder de criação 

inscrito nas vozes que perfazem o poema que se mostram ora negativas, porque há 

a diferença entre mostrar e significar na temporalidade finita e ora busca o contato 

com o leitor, inscrito no penúltimo verso, despertando as memórias. 

O verso final mostra a inextricável conexão da voz com o tema da morte44. O 

sujeito poético, configurado como Dasein encontra a possibilidade de pensar a morte 

no pensamento da sua voz, “e assim passa ele o tempo e o medo e o mundo” 

recobrando a realidade que transforma o ser no que ele é, ou seja, aquele que 

apenas passa o tempo. É o eco de uma voz que retoma o seu ter-lugar e assim 

organiza a sua vida com fato certo de que o tempo é finito e terminará com a sua 

morte. A finitude foi mantida no esquecimento durante o decorrer do poema para ser 

retomada com sobriedade no final.  

Com base nas reflexões dos estudos sobre o tema da voz, podemos 

estabelecer conexões e contra-argumentos entre os teóricos apresentados e 

assinalamo-los de acordo com a análise dos fragmentos do poema e o logos de 

Herberto Helder. 

  

                                                           
44

 O próximo capítulo terá o tema da morte como continuação da pesquisa. 
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2  A MORTE  
 

e eu que me esqueci de cultivar: família, 
inocência, delicadeza, vou morrer como um cão 

deitado à fossa! (Herberto Helder) 
 

 

O tema da morte, além de recorrente na obra de Herberto Helder, é também 

trabalhado de forma única, como criação dirigida à ação poética da escrita em um 

movimento circular45, como o próprio poeta denominou. Nesse movimento há a 

percepção de totalidade na construção do texto e consequente desconstrução dos 

significados de forma a possibilitar vários experimentos poéticos, em que o 

mítico/sagrado e o profano adquirem ressignificações diversas, conforme verificamos 

no capítulo anterior. Mas qual seria a função da morte dentro da poesia em Herberto 

Helder? Vamos fazer uma pequena digressão ao mito de Eros e Tânatos, 

percebendo brevemente o tema da morte ao longo da história ocidental com o 

objetivo de esclarecer as raízes do tema da morte e chegar ao sentido que 

observamos em Herberto Helder.  

Eros, do verbo grego érasthai, significa “a força irresistível que faz atrair os 

elementos” (HACQUARD, 1996, p. 62), é o deus grego do amor personificado em 

forma de criança. Em algumas versões do mito é filho e em outras é um servo de 

Afrodite, o mais belo dos deuses, possui arco e flecha com os quais atinge homens, 

mulheres e os próprios deuses. Tânatos (BRANDÃO, 2007a, p. 225), do grego 

Thánatos, significa “extinguir-se”, é a personificação da morte e irmão de Hipno, 

deus do sono e irmão gêmeo de Tânatos. Certo dia, cansado de tanto brincar e 

embriagado pelo gêmeo do deus da morte, Eros adormeceu numa caverna, sem 

saber que esta pertencia a Tânatos, e deixou displicentemente as suas flechas pelo 

chão, misturadas às flechas do deus da morte. Ao acordar, Eros só sabia a 

quantidade de flechas que possuía, mas não conseguiu distinguir quais eram as 

suas e quais eram as de Tânatos, pois eram idênticas. Dessa forma, o deus do amor 

carregou os dois tipos de flechas (BRANDÃO, 2008, p. 209). 

Do ponto de vista simbólico, Eros significa o que é sempre novo na vida, 

como o amor, por isso a forma de criança. Hesíodo (1995, p. 72) descreve Eros 

                                                           
45

 “Trata-se de uma ‘escrita circular’, naquele âmbito em que se concebe a volta ao ponto de partida. 
E também porque nenhuma solução é possível, por nunca se poder provar a hipótese de verdade da 
coisa escrita.” (HELDER, 2013, p. 66). No capítulo 3 voltaremos a discutir a escrita circular de 
Herberto Helder. 
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como a “porção cosmogônica e filogenética de procriação dos seres vivos” e 

Tânatos é o aspecto perecível e destruidor da vida. Assim, as flechas transportadas 

pelo deus do amor possuíam também os dois aspectos: o da vida e o da morte. 

No horizonte do nosso entendimento, em todos os acontecimentos da 

humanidade há a coexistência da morte e da vida, sendo forças antagônicas, 

contudo, a morte pode não ser um fim e sim a entrada para a vida plena. Da mesma 

forma que Eros carrega os dois tipos de flechas, também o ser pode deixar-se guiar 

por uma delas ou pelas duas. O ser pode optar por ter sempre o olhar do novo e do 

amor das flechas de Eros ou deixar-se guiar apenas pelo sentido das forças 

negativas e destruidoras de Tânatos. Há a terceira hipótese, segundo Brandão: 

 
 
Quando se abate sobre um ser, se este orientou sua vida num 
sentido material, animalesco, a Morte o lançará nas trevas; se, pelo 
contrário, deixou-se guiar pela bússola do espírito, ela mesma lhe 
abrirá as cortinas que conduzem aos campos da luz. Não há dúvida, 
de que em todos os níveis da vida humana coexistem a morte e a 
vida, ou seja, uma tensão entre forças contrárias, mas Tânatos pode 
ser a condição de ultrapassagem de um nível para um outro nível 
superior. Libertadora dos sofrimentos e preocupações, a Morte não é 
um fim em si; ela pode abrir as portas para o reino do espírito, para a 
vida verdadeira: mors ianua uitae, a morte é a porta da vida. 
(BRANDÃO, 2007a, p. 227). 
 
 

 É interessante notar como podemos estabelecer uma conexão direta entre o 

mito e as memórias que temos a respeito do tema. O homem, tendo em vista o 

fenômeno da morte que sempre espreita a sua existência, inventa a sua vida, que 

poderá ser plena ou inadequada. Nessa reatualização mítica em que Eros mistura 

as suas flechas com as de Tânatos, o que diferenciará para o homem a chegada de 

uma flecha da outra será o modo como cada ser pensa a morte e a existência: é um 

fim, é um início, é uma representação, é uma invenção, é a libertação, é um devir 

etc. Não importa se Eros misturou as flechas, inevitavelmente os seres encontrarão 

Tânatos.  

  As concepções sobre a morte e o modo de pensar a própria existência foram 

se alterando na história da humanidade e da cultura ocidental. Para citarmos 

algumas, na Antiguidade greco-romana, Platão, no Fédon, trata do diálogo que 

Sócrates teve com os seus discípulos no dia em que bebeu a cicuta, pôs fim a sua 

existência e da qual traz a ideia de que a morte é a libertação do pensamento 
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expressa na frase: “ é bem verdade que aqueles que, no sentido justo do termo, 

filosofam, se exercitam a morrer, e que a ideia de morte é para eles coisa muito 

menos temível do que para qualquer outra pessoa” (PLATÃO, 2002, p. 32). Na 

Antiguidade, a morte tem o seu lugar, as pessoas tinham o direito de morrer, de pôr 

fim à própria vida, inclusive com a ajuda de outras pessoas. É a eutanásia, que na 

nossa civilização atual é tabu e algo inadmissível na maioria dos países ocidentais, 

sobretudo nos de religião cristã. 

 No mundo antigo, as casas eram construídas ao lado dos túmulos, no campo 

em que os camponeses cultivavam e delimitavam a propriedade, chamado de pagus 

(derivando a palavra pagão, paganismo). O pagus era o campo de lavoura e 

tornava-se sagrado no momento em que o paganus (camponês) enterrava um ente 

da família. Ao devolver à terra o corpo do ancestral morto perpetuava-se o ritual do 

homem feito de terra: homem vem da palavra latina homo, que por sua vez deriva do 

latim húmus, terra. 

 Epicuro de Samos, filósofo grego do século III a.C, afirmava que a morte não 

nos diz respeito, ela não é nada nem para os vivos e nem para mortos, porque 

“quando estamos vivos, é a morte que não está presente; ao contrário, quando a 

morte está presente, nós é que não estamos” (2002, p. 15), portanto não devemos 

nos preocupar e nem temer a morte.  

 Na Antiguidade havia a aproximação com o fim da existência e era fácil 

entender a íntima relação entre a vida e a morte, bem mais do que nos dias atuais. 

No Egito, por exemplo, a morte foi colocada no centro da civilização e a 

preocupação era a construção da morada final do faraó (pirâmides) e a mumificação 

dos corpos para atravessar os portais da morte e alcançar a imortalidade (COUTO, 

2008, p. 56). 

  Com o Cristianismo, a ideia do “direito de morrer” perde o espaço para a 

ideia de “preservar a vida acima de tudo”. A vida é sagrada e é considerada um dom 

de Deus, portanto ninguém tem o poder sobre ela. A imagem do sepulcro vazio do 

Novo Testamento Cristão (Lc 24,1-8) transformou a forma de perceber a morte 

diferentemente do paganismo e perpetuou-se, principalmente nos países de religião 

cristã, conforme vimos. 

 Durante a Idade Média há a dualidade vida e morte, mantendo-se algumas 

práticas pagãs, porém cada vez mais desaparecendo o “direito de morrer” tão 

presente na Antiguidade e surgindo fenômenos novos como descreve Philippe Ariès 
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(2003) que traça um longo estudo sobre a morte desde a Idade Média até a 

contemporaneidade. A representação do juízo final, assistir ao suplício do moribundo 

em seu leito de morte, a representação da morte por meio dos cadáveres 

decompostos e a individualização das sepulturas são alguns dos fenômenos 

descritos pelo historiador francês como deslocamento do “direito de morrer” descrito 

por Scarlett Marton (2009) para a sacralidade da vida decorrente da “vida eterna” do 

Cristianismo. 

 A partir do século XVII, seguindo o estudo de Ariès, há o abandono da morte, 

ou seja, não há mais a dualidade vida e morte, agora esses dois temas são 

inconciliáveis. Blaise Pascal, teólogo cristão desse período, traz na obra póstuma 

Pensamentos (2005, p. 155) o “divertimento” com o sentido de afastar a ideia da 

morte, que é inevitável, por meio do entretenimento e para o ser tornar-se mais feliz, 

pois “se está sem o que se chama divertimento, ei-lo infeliz”  e assim o ser “cairá por 

necessidade nas vistas que o ameaçam das revoltas que podem irromper e enfim da 

morte e das doenças que são inevitáveis”. O Barroco europeu surge no século XVII 

e a morte é um dos temas principais, caracterizando-se pelo conflito: a busca do 

prazer a que se refere Pascal e da contenção, da privação, do sacrifício etc.  

Aos poucos, o homem ocidental afastou a morte da vida cotidiana, da família 

em torno do moribundo e do cadáver para a “morte interdita” (ARIÈS, 2003, p. 84), 

que não é mais um fato extraordinário, ou seja, esconde-se a gravidade do estado 

de saúde do doente para poupá-lo. Com a retirada da morte da vida cotidiana, há 

novos significados a partir do Romantismo persistindo até o Surrealismo. Na 

literatura, principalmente no século XIX, associam-se a morte ao amor – Eros a 

Tânatos – com temas eróticos e mórbidos como vemos em textos de Noites na 

Taverna, de Álvares de Azevedo e Folhas caídas, de Almeida Garrett. 

Contudo, a partir desse século, também há a exaltação da morte expressa 

nos cortejos fúnebres, nas roupas do luto, nas carpideiras46 e a evolução continua 

persistindo no século XX onde há o deslocamento da morte, passando da casa do 

enfermo, onde estava sempre com os seus entes queridos e parentes, para o 

hospital, na solidão e no silêncio que o tema por si só transmite. 

 O trecho a seguir resume bem essa nova concepção de morte na 

contemporaneidade: 

 

                                                           
46

 Mulheres que pranteavam os mortos durante os funerais.   
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A morte no hospital não é mais ocasião de uma cerimônia ritualística 
presidida pelo moribundo em meio à assembleia de seus parentes e 
amigos, a qual tantas vezes mencionamos. A morte é um fenômeno 
técnico causado pela parada dos cuidados, ou seja, de maneira mais 
ou menos declarada, por decisão do médico e da equipe hospitalar. 
Inclusive, na maioria dos casos, o moribundo perdeu a consciência. 
A morte foi dividida, parcelada numa série de pequenas etapas 
dentre as quais, definitivamente, não se sabe qual a verdadeira 
morte, aquela em que se perdeu a consciência ou aquela em que se 
perdeu a respiração...Todas essas pequenas mortes silenciosas 
substituíram e apagaram a grande ação dramática da morte, e 
ninguém mais tem forças ou paciência de esperar durante semanas 
um momento que perdeu parte de seu sentido. (ARIÈS, 2003, p. 86). 
 
 

 Observamos, na contemporaneidade, uma banalização da morte. Falamos 

dela corriqueiramente, ouvimos e assistimos ao noticiário diário como fenômeno 

biológico, como causa social (homicídios, marginalidade, violência, morte no trânsito, 

morte causada por doenças tropicais) como consequência do estado de saúde 

(sempre no hospital, como vimos no trecho acima), como decorrência de fenômenos 

da natureza (furacões, enchentes, nevascas), políticas (guerras e assassinatos) etc. 

 Retomando as ideias que expomos a respeito do tema: para os antigos, a 

morte tinha um lugar privilegiado; na Idade Média, o tema gerou intensa 

familiaridade dando-se extrema atenção ao moribundo e à sacralidade da vida, 

decorrente dos dogmas do Cristianismo; na Era Moderna a morte foi afastada dos 

lares, rompendo a ordem habitual dos ritos, há a nova sensibilidade erótica a partir 

do século XVIII, tornando o corpo do morto objeto de curiosidade científica e 

apreciação mórbida; no século XIX o tema passa a ser presente em toda a parte, por 

conta do luto, das vestimentas e dos funerais, deixando a morte por conta do 

silêncio e da solidão dos hospitais a partir do século XX e a consequente 

banalização da morte presente na atualidade. 

A morte e, consequentemente, o seu sentido continuam sendo delicados ao 

serem discutidos pelas pessoas, porque sempre é um fato novo, com 

ressignificações constantes, seja movido por assuntos religiosos/míticos ou 

filosóficos, seja referentes aos assuntos das ciências. Para o poeta madeirense, 

segundo nossos estudos, observamos que a existência encontra a morte como 

horizonte, que o tema tem o sentido de invenção, de criação poética, ou seja, o 

poeta trabalha o tema da morte para inventar uma existência. Vamos identificar 

essas possibilidades no seguinte fragmento:  
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que um nó de sangue na garganta, 
que um nó de ar no coração, 
que a mão fechada sobre uma pouca de água, 
eu não possa dizer nada, 
e o resto seja só perder de vista a vastidão da terra, 
sem mais saber de sítio e hora, 
e baixo passar a brisa 
pelo cabelo e a camisa e a boca toda tapada ao mundo, 
por cada vez mais frios 
o dia, a noite, o inferno, 
sem números para contar os dedos muito abertos 
cortados das pontas dos braços, 
sem sangue à vista: 
só uma onda, só uma espuma entre pés e cabeça, 
para sequer um jogo ou uma razão, 
oh bela morte num dia seguro em qualquer parte 
de gente em volta atenta à espera de nada, 
um nó de sangue na garganta, 
um nó apenas duro (HELDER, 2015a, p. 715). 
 
 

Um rápido exame aos versos revela o predomínio do tema morte referido 

direta ou indiretamente na expressão “oh bela morte”, sem marcas linguísticas que 

manifestem grande destaque, como exclamações ou reticências. Porém, integra-se 

ao plano da expressão poética, mediante recursos de realce na sonoridade, 

ganhando toda carga significativa, materializando a angústia47 da morte como 

verdadeiro momento de maior intensidade de criação poética. 

Os dois primeiros versos remetem a sintomas de doenças graves que podem 

levar à morte como o câncer, “nó de sangue na garganta” e problemas relacionados 

ao coração e pulmão como “nó de ar no coração”. As enfermidades dão ao ser plena 

consciência da existência finita, levam-no à reflexão sobre essa condição e o próprio 

ser lança mão delas como meios de propor o desafio de pensar a vida e a morte. 

Conforme Emil Cioran (1989, p. 98), filósofo romeno, alerta para o fato de que as 

enfermidades são necessárias e “legítimas” para pensarmos essa condição do ser 

finito. 

O terceiro verso acrescenta a inventividade do poeta, que se vale do 

elemento simbólico “água” para ilustrar a pequena porção de vida, onde a mão 

sugere a possível revelação, porém encontra-se fechada sobre essa água, 

chamando a atenção para a impossibilidade de nela mexer, que se concretiza no 

verso seguinte: “eu não possa dizer nada”, ou seja, da mesma forma que a mão não 

mexe na água, o poeta também não poderá revelar a palavra, pois a morte iminente 

                                                           
47

 Trataremos do tema angústia mais especificamente no item 2.2 do presente capítulo.  
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o impede. Se a água simboliza a vida, o fato de o sujeito reter pouca água nas mãos 

pode também sugerir a pequena porção de vida que ainda consegue nela reter. 

No verso seguinte há a ideia de paisagem calma, marcada por caráter 

estático do eu poético, vinculada ao ângulo de visão associado ao infinito, expresso 

em “perder de vista a vastidão da terra”, sugerindo a insignificância da vida. Essa 

invenção poética é associada ao sofrimento, porque a morte é realidade, é a ficção 

real. Portanto, o ser poético existe como ficção e ele (des)constrói a sua própria 

morte, de forma que somente por meio desse instante último é possível criar a 

poesia. 

A imagem continua nos versos seguintes a mostrar como o lirismo de Helder 

ultrapassa a linguagem e realça significativamente a sua criação poética no tema 

obsessivo da morte. O poeta compara, quase imperceptivelmente, a impossibilidade 

de dizer a palavra com o último instante do ser, isto é, a morte. Todos os sentidos 

estão impossibilitados da palavra como vemos nas expressões “sem mais saber de 

sítio e hora” e “boca toda tapada ao mundo”. É a própria morte representada, 

inventada, saída da banalização da contemporaneidade para a profunda reflexão do 

Dasein.  

Os versos “só uma onda, só uma espuma entre pés e cabeça” e “para sequer 

um jogo ou uma razão” são como pensar e sentir em que tudo é visto em estado 

onírico, causando sensações que despertam imagens do mar, próprio do ambiente 

do poeta, fazendo o leitor refletir sobre a finitude de duas formas: como um “jogo”, 

de forma a entreter-se e afastar a morte de si, como nos sugeriu Pascal, ou como 

“razão” iminente. 

Outras expressões dos versos posteriores remetem à ideia do que circunda a 

morte como “mais frios”, “a noite”, “o inferno”, “sem sangue à vista” e a imagem das 

pessoas em volta da “bela morte” que esperam por nada, idêntico à imagem da 

Idade Média, em que as pessoas ficavam em volta do moribundo esperando a hora 

da morte, contudo, há nova ressignificação figurada no antepenúltimo verso: “de 

gente em volta atenta à espera de nada”. O momento passa a ter reflexão sobre o 

último instante do ser, passando da importância da vida para a possibilidade do fim 

da existência humana, o nada. 

O eu lírico recorre novamente às mesmas enfermidades figuradas no início do 

poema nos versos finais, a indicar que a condição finita é real, mas precisou ser 

(re)elaborada de forma estética e significativa, de modo a se configurar como a 
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imagem simbólica da repetição do mesmo, isto é, a morte é sempre a mesma, 

porém pode ser ressignificada, reinventada, representada pela arte poética. 

Qual é a porção de Eros (vida) e qual é a porção de Tânatos (morte)48 que 

está sendo mais levada em conta? Herberto Helder traz em seus poemas nova 

representação da morte. Ela é realidade, porém é também invenção poética, 

revisitada em sentido de criação artística, assim como a arte é eterna, originária e 

verdadeira, como Heidegger nos mostrou, em A origem da obra de arte49. Daniel 

Lins (2018) afirma que “a morte constitui a possibilidade da própria ideia de sentido”, 

assim Tânatos (finitude) tem que readquirir a ideia de Eros (criação). A 

(des)construção da morte é uma forma de reinventar, no caso do poeta, forma de 

buscar a realidade da poesia, mesmo que seja incompleta.  

O momento da visão ontológica do ser a caminho da finitude, de alguma 

forma, observa a familiaridade com a morte, o significado desta para superar a 

sensação de existência sem propósito, aproximando o curso natural da vida, de 

forma a ressignificar o que os antigos pensavam a respeito do tema, ou seja, a 

morte tinha o seu lugar. O espaço do poema confunde-se com o próprio eu lírico, o 

lugar de aprender a morrer e o seu significado. Finalmente, o quadro em que essa 

aprendizagem se cumpre é a revelação de que a morte é sinistra e, ao mesmo 

tempo, corresponde ao próprio ser incompreensível que o poeta busca identificar, 

por meio da escrita poética, porém ainda está obscuro, inconcluso, como se observa 

nos dois últimos versos que retomam o início do poema como um fluxo incessante, 

ou circular, conforme citamos no início.  

Por fim, Herberto Helder configura a função da morte como representação 

para o ser marcada como via de criação e reinvenção da poesia. Nas reflexões 

seguintes, busca-se pensar o fundamento mais específico do Dasein como um todo 

e com a sua morte. 

  

2.1  O ser e a morte 

 

                                                           
48

 Embora não seja objeto do nosso estudo, apenas como nota curiosa, em uma análise psicanalítica, 
Eros é a pulsão de vida e Tânatos a pulsão de morte. Uma é contrária a outra e dependendo da 
interpretação, acarreta mais reflexões ou não. Freud supunha que Eros e Tânatos tivessem diversas 
relações entre si. (ABEL-HIRSCH, 2005, p. 69).  
49

 No capítulo 4, trataremos mais detalhadamente sobre esta questão da arte, principalmente a 
poética e a relação com a filosofia. 
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Para o Dasein, o fim significa sua morte e faz parte do seu todo. De que forma 

se pode pensar essa morte? Para compreendermos de qual morte se trata é 

necessário analisar o ser, a sua finitude e associarmos ao tema da morte no poema 

de Herberto Helder. Para ancorarmos as nossas reflexões, continuaremos com os 

estudos de Martin Heidegger e Giorgio Agamben, acrescentando o conceito de 

angústia de Soren Kierkegaard, bem como os textos de Christian Dubois e Jorge 

Machado que acompanham o pensamento fenomenológico e o tema deste item. 

No capítulo IV da primeira seção de Ser e tempo, Heidegger coloca duas 

questões: “quem é o Dasein enquanto ser-no-mundo” e “quem é-no-mundo?”. Sobre 

a primeira, o ser-no-mundo, o filósofo expõe que é “eu-sou”, ou seja, o ser só pode 

ser compreendido por meio da recorrência dos atos, das vivências e do apropriar-se. 

Ao tomar consciência de si, percebe que tudo o que faz implica um outro, porque 

esse outro é diferente dele mesmo. Exemplificando, compreendo a mim mesmo a 

partir do que faço: sou professora, portanto identifico-me na relação com os meus 

alunos (totalmente diferentes de mim) e com a escola. Compreendo o Dasein, assim, 

a partir das suas preocupações, do seu horizonte. 

O Dasein é a estrutura fundamental do ser-no-mundo, porque se dá a 

compreender a partir do “intramundano”, isto é, a partir de dentro do seu mundo e 

com os outros.  “O que ainda se deve mostrar no ser-no-mundo (ocupação), de ser-

com (preocupação) e de ser-si-mesmo (quem)” (HEIDEGGER, 2007, p 190). Para o 

poeta Herberto Helder, o Dasein é, a priori, paixão do mundo, paixão que lhe oferece 

o mundo para sofrê-lo e para suportá-lo. No caso, o mundo do poeta é a criação do 

seu poema, o que não significa propriamente que ao Dasein tudo é possível 

simplesmente porque é poeta.  

Entra a segunda questão: quem é-no-mundo. O Dasein se compreende e 

compreende o seu mundo na função de si mesmo, aberto para si e ser fim para si 

mesmo. “Este ser em função de si é a raiz na qual se configura o mundo, o mundo 

sendo pro-jetado, lançado em vista de mim mesmo, como ‘meu mundo” (DUBOIS, 

2004, p. 36). Dessa forma, o poeta compreende o seu mundo (a poesia), na função 

de si mesmo (é poeta) e ao reconhecer-se como poeta (outras pessoas são 

diferentes dele, mas “vivem” sua poesia) está aberto para si mesmo e reconhece 

qual é o seu fim e a sua finalidade: um mortal.  

Giorgio Agamben sinaliza um ponto crucial sobre o tema a finitude na 

tentativa de abrir caminho à compreensão do Dasein como um todo e em relação ao 
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seu fim, a morte. Segundo o filósofo italiano, o morrer é “um evento que certamente 

diz respeito ao Dasein, mas não pertence propriamente a ninguém” (AGAMBEN, 

2006, p. 13). A morte é a certeza absoluta e insuperável do ser-aí, porque é certa e 

nunca poderá ser superada ou vencida. Dessa forma, o Dasein é um ser-para-o-fim, 

porque está fadado a morrer. 

Essas afirmações podem parecer óbvias se olhadas superficialmente, 

contudo Agamben nos traz que a morte não é apenas um fato biológico como ocorre 

com os animais e outros seres viventes (2006, p. 13). A morte, segundo o teórico, é 

uma possibilidade de antecipar o fim da existência, da maneira como o ser pode 

deixar de viver e, dessa forma, o Dasein pode atingir a dimensão da compreensão 

do seu todo e ter a consciência plena de que esse todo se refere ao ser-para-a-

morte. Essa antecipação da morte tem o significado de “possibilidade” a partir do 

momento em que há a voz da consciência e da culpa abrindo espaço para a 

negatividade se manifestar no Dasein. A negatividade50 é a culpa de existir.  

Se existe o Dasein no mundo, o fardo de viver também existe, porque se 

revela na realidade do ser-para-a-morte. A essa presença de negatividade em que 

se constitui o Dasein, Agamben afirma e concorda com Heidegger: 

 
 
[...] no exato momento em que este encontra, na experiência da 
morte, a sua possibilidade mais própria, que Heidegger se interroga 
sobre a insuficiência das categorias com as quais, na história da 
filosofia ocidental, lógica e ontologia procuraram explicitá-la e coloca, 
consequentemente, o problema da origem ontológica da 
negatividade. O sentido ontológico do caráter negativo desta 
negatividade existencial, no entanto permanece obscuro. 
(AGAMBEN, 2006, p. 15). 
 
 

 Apesar de posicionar-se com indefinição, expressa na palavra “obscuro”, 

Agamben prossegue com o estudo analisando a experiência autêntica da morte que 

permeia a essência do Dasein. Ao tomar ciência de que a morte é a possibilidade 

indubitável e invencível, o Dasein descobre que ela é também imprecisa, pois não se 

sabe quando nem de que forma ocorrerá.  

 No item 1.4 da presente tese, “Voz: natureza e logos”, introduzimos o conceito 

de Agamben sobre a voz, compreendida como experiência negativa da linguagem 

para o Dasein, porque está imbricada à morte. O ser somente poderá tomar 
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 A Origem da negatividade proposta por Agamben será aprofundada no item 2.2 deste capítulo. 
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consciência e pensar realmente a sua finitude por meio da voz, pois se há uma 

linguagem que se expressa em uma voz e a voz pertence ao ser, este tem 

consciência de que é finito, logo “o pensamento da morte é, simplesmente, o 

pensamento da voz” (AGAMBEN, 2006, p. 82). 

 
A experiência da Voz – pensada como puro e silencioso querer-dizer 
e como puro querer-ter-consciência – revela mais uma vez a sua 
fundamental função ontológica. O ser é a dimensão de significado da 
Voz como ter-lugar da linguagem, isto é, do puro querer-dizer sem 
dito e do puro querer-ter-consciência sem consciência. O 
pensamento do ser é pensamento da Voz. (AGAMBEN, 2006, p. 84). 
 
 

 Agamben se apropria da teoria de Martin Heidegger no que se refere ao tema 

da morte e, por este motivo, convém fazermos algumas observações e comparações 

entre os dois. Heidegger afirma, na obra Ser e tempo (2007, pp 309-336), que o fim 

do Dasein é a sua morte, porém como a morte não é experimentável51, somente 

podemos pensar na morte do outro, ou seja, a morte só é experimentada por 

aqueles que ficam. Ninguém pode morrer no meu lugar e tão pouco posso morrer no 

lugar de ninguém. Ainda que haja sacrifício – alguém morrer no lugar de outra 

pessoa – a morte somente será experimentada pelo ser que restou. Entendimento 

equivalente ao de Giorgio Agamben (2006, p. 13). 

 Em ambos os filósofos, o fim do Dasein não é somente estar no fim, mas ser-

para-o-fim, estar na direção do fim, isto é, a morte é apenas relação com o ser e 

quando este se entende como mortal. 

 
 

[...] O findar implicado na morte não significa o ser e estar-no-fim da 
presença, mas o seu ser-para-o-fim. A morte é um modo de ser que 
a presença assume no momento em que é. “Para morrer basta estar 
vivo”. (HEIDEGGER, 2007, p. 320). 
[...] Morrer, por sua vez, exprime o modo de ser em que a presença é 
para a sua morte. (HEIDEGGER, 2007, p. 322). 
[...] O Dasein é, na sua estrutura mesma, um ser-para-o-fim, ou seja, 
para a morte e, como tal, está desde sempre em relação com ela. 
(AGAMBEN, 2006, p. 13). 
 
 

 O Dasein é, portanto, ser-no-mundo lançado no ser-para-a-morte: ele 

experimenta a morte – não a sua própria, mas a dos outros – pois tem consciência 
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Não colocamos aqui nenhuma ideia mítica ou religiosa, apenas o caráter científico acadêmico e 
fenomenológico. 
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de que é certa. Contudo, há um paradoxo: essa certeza é incerta, porque somente 

existe a possibilidade da morte iminente e isto faz com que o ser chegue ao limite de 

sua existência, ultrapassando a si mesmo, trata-se da liberdade ou da libertação: 

“um si mesmo na liberdade para a morte apaixonada, desembaraçada das ilusões 

do impessoal, fático, certo de si e angustiado. (HEIDDEGER, 2007, p. 343). 

   No que se refere ao Dasein “angustiado”, gostaríamos de destacar o caráter 

da angústia, oriundo de Soren Kierkegaard (2007), importante para 

compreendermos o tema da morte nos poemas de Herberto Helder associado ao 

tema da morte desenvolvido por Agamben e Heidegger. Esse conceito, tratado pelo 

filósofo dinamarquês, trata do termo como sendo realidade da liberdade como puro 

possível. Significa dizer que, a angústia da liberdade que o Dasein experimenta 

quando se percebe ser-para-a-morte, imprime uma direção precisa a sua vida: 

encontra a si mesmo defronte do nada, ou seja, do que não é ainda, do que não 

ocorreu – a morte. Embora Kierkegaard trate o tema da angústia com viés religioso, 

diferentemente de Agamben e Heidegger, é interessante notar que, ao citar a 

passagem bíblica hebraica da escolha de Adão e Eva diante da serpente, o filósofo 

metaforicamente esclarece que há uma escolha conflitiva que gera um sentimento 

angustiante apenas pela possibilidade de acontecer. Adão tem a liberdade de 

escolher infringir ou não o Divino, porém angustia-se diante do nada, do que ainda 

não aconteceu. Deus disse: “Podes comer de todas as árvores do jardim. Mas da 

árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela 

comeres terás que morrer” (Gn 2,16-17). Como Adão poderia conhecer essa ordem 

se não havia presenciado nenhuma morte? Como poderia saber o que significava 

morrer? Contudo, as palavras causaram espanto, horror diante do desconhecido – 

eis a angústia. 

 O pensamento de Kierkegaard torna-se mais relevante para estudarmos o 

tema da morte quando nos deparamos sobre o que é possível causar a angústia. Se 

algo ocorreu no passado e o ser percebe a angústia por causa desse ocorrido, 

significa que esse fato é passível de acontecer novamente. Para esse estudioso, 

“assim que tal culpa venha a tornar-se realmente do passado, apenas poderei sentir, 

em relação a ela, arrependimento, e não angústia” (KIERKEGAARD, 2007, p. 107). 

Se o passado deixa o ser angustiado será somente por causa do porvir e não pelo 

passado.  
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 Igualmente é a forma de se pensar o medo: não é o mesmo que angústia, 

pois o medo sempre vem de algo concreto, que podemos apontar, mas na angústia 

não temos com o que relacionar objetivamente, pois ainda não ocorreu. O medo do 

Dasein não vem de parte alguma, porém é estrondoso, oprime e está muito próximo. 

 É por essa perspectiva, que podemos admitir que a angústia só se manifesta 

diante do nada, do desconhecido, do que não aconteceu ainda, da morte.   

 Heidegger (2007, p. 251) retoma esse conceito em O que é a metafísica? e 

em Ser e tempo visando esclarecer a liberdade humana perante à angústia, porém 

esta permanece em lugar nenhum: “não há dúvida de que o nexo ontológico entre 

angústia e medo é ainda obscuro”, ou seja, o fio condutor da angústia caminha junto 

com o medo. O objeto do medo é sempre algo próximo e mais evidente como o 

escuro ou alguma ameaça, porém o objeto da angústia é nada, sendo por esse 

motivo, difícil de compreender. 

 A morte, diante da qual nos angustiamos, está no homem desde o início de 

sua vida. O Dasein não tem um fim no sentido de cessar de existir, mas existe com 

sua finitude. Ao aceitar a morte, encontra a si mesmo sempre sob a sombra da 

angústia que é o nada, porque nunca a experimentou (a morte). 

 Existe no Dasein uma exigência de si próprio a qual Heidegger denomina de 

“apelo da consciência” na obra Ser e tempo (2007, p. 350) e está interligada 

necessariamente à finitude do ser e não depende de um outro, mas do próprio ser. 

Exemplificando: o que em mim me chama a ser eu mesmo? Resposta: a 

consciência. De que forma? Chamando, ouvindo a mim mesmo (o Dasein). Ser 

chamado significa, então, a possibilidade da escuta de si. Contudo, o apelo da 

consciência intima o Dasein a entender a sua existência finita numa voz silenciosa52 

e ajuda-o a identificar o nada, pois essa voz fala do próprio Dasein, do ser-no-

mundo, e do ser-para-a-morte. O apelo da consciência, pois, é um chamado 

angustiado contra mim mesmo para entender exatamente qual é o lugar do Dasein. 

 Giorgio Agamben, por sua vez, concebe o “apelo da consciência” como 

caráter de revelação de uma negatividade: 

 
 
[...] Coerentemente com a estrutura puramente negativa da 
antecipação da morte, a experiência da própria possibilidade mais 
autêntica coincide, na realidade, para o Dasein, com a experiência da 
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 No capítulo 3 discutiremos a leitura do silêncio na teoria de Heidegger, por Agamben e na poesia 
de Herberto Helder.  
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mais extrema negatividade. Se já na experiência do apelo da 
consciência está implícito um caráter negativo, porque a consciência, 
em seu chamar, não diz rigorosamente nada e fala constantemente 
no modo do silêncio, o desvendamento de uma culpa do Dasein, que 
tem lugar nesse apelo silencioso, é, simultaneamente, revelação de 
uma negatividade que pertence originalmente ao ser do Dasein.  [...] 
(AGAMBEN, 2006, p. 14). 
 
 

 Ambos, Agamben e Heidegger, expressam o mesmo significado para o apelo 

da consciência destacando-a como parte intrínseca ao Dasein, de ser a experiência 

da voz (“chamar” no caso de Agamben) silenciosa e negativa e de revelar-se como 

nada. 

Examinando as teorias de Agamben, Heidegger e Kierkegaard, analisamos 

como o tema da morte é tratado em consonância com esses filósofos no seguinte 

poema de Herberto Helder: 

 
 
filhos não te são nada, carne da tua carne são os poemas 
que escreveste contra tudo, pais e filhos, 
lugar e tempo, 
filha é aquela que despes dos pés à cabeça, 
perdendo os dedos nos nós que tem pelo cabelo abaixo, 
e só pelo desejo que te traz de viver ou morrer dela, 
desejo de ser o mesmo punho de cinza 
deitado a espuma nos extremos da terra, 
filha é a palavra carregada que arrancas aos dicionários quando 
dormem, 
essa palavra escolheu-te e tu escolheste as roucas linhas 
onde hás-de ter o trabalho artesanal da morte: 
o que tudo reste pode ser testemunho distraído e mais nada, 
tu sim vais tecendo e vendo tecer-se a tua dita atrás, 
e essa atenção ilumina-te os nós dos dedos 
e o cabelo todo aos nós por ela abaixo 

– a morte faz do teu corpo um nó que bruxuleia e se apaga, 

e tu olhas entre as coisas pequenas 
e para onde olhas é a parte alumiada toda (HELDER, 2015a, p. 717). 
 

  

 No poema, o fenômeno da morte como elemento biológico, físico ou mítico-

religioso deve ser deixado de lado para observarmos pelo ângulo ao qual nos 

propomos: condição constitutiva do Dasein enquanto ser finito. Assim, as primeiras 

impressões do poema, com início duro e angustiante do ponto de vista estético, não 

trazem palavras belas ou aconchegantes, embora o tema da finitude do ser se 

desenvolva do princípio ao fim com o despertar da compreensão do processo de 

criação poética. Antes, numa primeira leitura, transporta-nos a um lugar de profunda 
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reflexão sobre o que somos e para qual propósito estamos aguardando. O tema da 

morte aparece em vários momentos ora acobertado por metáforas ora 

completamente transparente. A angústia transparece de forma a deixar a leitura 

mais densa e vagarosa, como um sinal ao leitor de que deve parar e refletir sobre si 

mesmo. 

  O poeta, nos seis primeiros versos, transfere o elemento físico /filhos/ para o 

metafísico /poemas/ quando se refere ao fazer poético, trazendo a primeira grande 

reflexão sobre o ser: nada é mais importante do que a escrita poética, pois é por ela 

que o ser está vivo e é por ela que morrerá. Ao manifestar que os “filhos” não 

significam “nada” em detrimento dos “poemas” por quem o ser se descobriu por 

inteiro, o eu lírico despiu-se, ou seja, revelou a si mesmo por meio do poema 

metaforizado na palavra “filha”. Em outras palavras, a verdadeira “filha” é a criação 

do poema para o qual o poeta tem o desejo de “viver ou morrer”. 

 Ao definir-se como ser que vive para o poema, o poeta revela em seguida a 

angústia, expressa no sétimo verso em evidente confissão de que é um ser finito e 

de plena consciência do que almeja: “desejo de ser o mesmo punho de cinza/ 

deitado à espuma nos extremos da terra”, sendo o “punho de cinza” metáfora para 

definir o féretro e a “espuma dos extremos da terra” referindo-se ao mar, talvez um 

bom lugar para sepultamento. A ideia de angústia surge no momento em que o 

sujeito poético deseja tornar-se nada. Em outro texto do poeta, “O quarto”, da obra 

Os passos em volta, também aparece o mar associado ao tema da morte, como no 

fragmento a seguir: 

 
 
– O barulho do mar e do vento. A montanha, a ideia da montanha 
impraticável. E depois a terra arenosa por ali fora. E a solidão. E 
sentir sobretudo que já não pode haver medo. Fecho as portas da 
casa, a porta de saída e as portas dos quartos entre si. E fico no 
quarto sem soalho e deito-me no chão. Ouço o mar e o vento à frente 
e atrás da montanha solitária e poderosa. Depois encosto a cara à 
terra profundíssima para escutar o seu húmido (sic) sussurro 
atravessando-a toda e passando por mim. E então poderei morrer. 
(HELDER, 2015b, p. 139). 
   
 

 A partir do nono verso, continua a definir “filha” como metáfora da criação do 

seu poema, que é tão árdua quanto esperar pacientemente a morte chegar: “filha é a 

palavra carregada que arrancas aos dicionários quando dormem,/ essa palavra 
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escolheu-te e tu escolheste as roucas linhas/ onde hás-de ter o trabalho artesanal da 

morte”. 

 Nestes mesmos versos, há o apelo da consciência: “essa palavra escolheu-

te”, significa dizer que o poeta é procurado pelas palavras, refere-se a se transportar 

diante da clara consciência de que a existência por ser poeta é escolha e é 

necessária. Jorge Machado, filósofo brasileiro estudioso da teoria fenomenológica, 

nos diz que: 

 
 

Nada que não seja o si próprio é dirigido pelo apelo da ‘voz da 
consciência’ a ele mesmo”, de sorte que é em direção a si próprio 
que se advoga. [...] Não é o mundo que impõe ao Dasein sua 
maneira de ser. A partir dessa circularidade relacional entre o mundo 
e o Dasein, se pode viver não conforme as escolhas que o mundo 
nos oferece, mas a partir de uma reflexão que levaria à “escolha das 
escolhas”. (MACHADO, 2006, p.180).   

 
 

O apelo da voz da consciência não tem nada a narrar, porém é um monólogo 

interior ligado ao ser e indissociável dele e “fala” por meio do silêncio. Neste 

paradoxo, o nada que toca o Dasein não exige que entenda a sua mensagem, mas 

o leva em direção a si mesmo e, ao mesmo tempo, convoca as suas possibilidades 

mais próprias.   

Assim como Jorge Machado, também Christian Dubois (2004, p. 32), filósofo 

francês e estudioso da obra de Heidegger, utiliza-se da mesma perspectiva. O poeta 

existe como poeta, isto é, “O que em mim me chama, enquanto eu, a ser eu 

mesmo? Ainda uma vez, a consciência.” Assim, Herberto Helder faz por meio do eu 

lírico, o Dasein: escolhe a escolha e faz da palavra poética sua existência finita, 

onde “hás de ter o trabalho artesanal da morte”. 

 A angústia ressurge na consciência de que é “mais nada”, expresso a partir 

do décimo segundo verso e continua a “tecer” o poema, mesmo sabendo-se finito 

como personagem nenhum dentro do seu isolamento, tem a revelação quase 

epifânica – porém não há o elemento divino – da sua existência como mortal por 

meio da escrita atenta no poema, “ilumina-te os nós dos dedos” e, na ânsia de 

provar a si mesmo o seu lugar de ser-para-a-morte, distorce os “nós dos dedos” 

(qualquer dúvida que ainda possa existir sobre a sua condição) e desvela-se no 

verso “– a morte faz do teu corpo um nó que bruxuleia e se apaga”. Todas as outras 
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coisas que possam existir são pequenas diante de tal confidência a ele mesmo: “e tu 

olhas entre as coisas pequenas/ e para onde olhas é essa parte alumiada toda.” 

 A palavra “nós” aparece em quatro momentos do poema. Literalmente, o 

significado do nó é unir ou emendar fios com a finalidade de mantê-los unidos ou 

envolvê-los em algo e, também, unir extremidades. Ainda pode ser a parte mais dura 

da madeira ou a articulação das falanges dos dedos. Na linguagem figurada, o nó 

significa a parte mais importante e essencial de um assunto e pode ser aquilo que 

causa mais dificuldades de resolver e de entender. Passando para a metáfora do 

poema, o nó identifica o empecilho aparentemente insuperável de compreensão do 

ser e representa quatro significados importantes nos versos para o entendimento 

global do texto.  

 O primeiro surge no quinto verso, onde os dedos se perdem “nos nós” dos 

cabelos. Entrelaçados por inúmeros fios, os cabelos são tocados pelos dedos num 

movimento de incerteza do eu poético. Indo além, podemos manter na mente uma 

imagem desses dedos deslizando pelos fios e encontrando vários nós. Os dedos, ao 

tocar os cabelos, representam o apelo da consciência silenciosamente chamando o 

ser para si mesmo, pois mesmo não tendo nada a dizer, os dedos levam uma 

mensagem fundamental para as escolhas do eu poético: desenvolver as suas 

possibilidades mais próprias diante da sua finitude. Porém, nada muda essa 

condição, porque os “nós” permanecerão e serão sempre lembrados quando os 

dedos passarem pelos “cabelos abaixo”. A finalidade aqui é envolver e unir: os 

dedos (voz da consciência) com os nós do cabelo (o Dasein).  

 O segundo significado da palavra “nós” ocorre no décimo quarto verso e faz 

um paradoxo com o primeiro: “e essa atenção ilumina-te os nós dos dedos” oposto 

ao “perdendo os dedos nos nós”. Aqui os nós dos dedos, equivalentes às 

articulações das falanges, metaforizados na voz do apelo da consciência, iluminam, 

por meio do silêncio, a criação do poema, embora de forma árdua, dura como um nó 

de madeira. Esse fenômeno não deve se apoiar na expectativa de uma 

comunicação clara com o Dasein, porque depende apenas de si mesmo e das suas 

possibilidades.  

 No verso seguinte, há o terceiro significado da palavra: “e o cabelo todo aos 

nós por ela abaixo”, na luta com as palavras no processo criador, o eu poético 

conduz o apelo da consciência, do verso anterior, a si mesmo representado pelos 
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cabelos. Os “nós” caracterizam, assim, todas as angústias do eu poético (Dasein) 

diante da possibilidade certa da finitude e incerta da morte. 

 No próximo verso, o “nó”, agora único e singular, revela o ser-para-a-morte 

irrefutável: “a morte faz do teu corpo um nó que bruxuleia e se apaga”. O “nó”, com o 

significado mais importante e essencial do tema e mais difícil de desatar (de 

entender), brilha intermitentemente oscilando entre a certeza do ser finito e a sua 

angústia. A expressão “e se apaga” remete ao nada angustiante, isto é, o abrir-se 

para a voz da consciência faz o Dasein revelar a negatividade que atravessa e 

domina todo o seu ser.  

 O sentido dessa negatividade, que perpassa o objeto de nosso estudo, terá 

continuidade no próximo item, com o objetivo de buscar a sua origem e associá-la 

com a experiência da morte como possibilidade inerente ao ser. 

  

2.2  Origem da negatividade  

 

O caráter negativo do ser, presente na obra Ser e tempo, de Heidegger e no 

seminário sobre o lugar da negatividade no trabalho de Giorgio Agamben, A 

linguagem e a morte oferece-nos elementos importantes para aclarar a temática em 

torno da morte nos poemas de Herberto Helder a que nos propomos discutir desde o 

início da nossa pesquisa. As pinceladas foram dadas na exposição dos itens 

anteriores e agora aprofundamos com o objetivo de mostrar que é a partir da 

negatividade própria do Dasein, bem como do ser poético de Helder, que se 

encontra a possibilidade de desvendar a experiência da morte que transparece nos 

poemas da obra A morte sem mestre. 

O poema escolhido para o estudo é longo e, por este motivo, dividido em 

duas partes, sendo a primeira transposta agora: 

 
 

como de facto dia a dia sinto que morro muito, 
melhor é pôr-me de lado quando alguém puxa dos números, 
agora parece que já ninguém nasce, 
as pessoas agora querem é morrer, 
e como não morrem bem porque no esplendor das obras as  
compensações são baixas,                                                                                    
procuram a morte módica, 
vão todos juntos para as praias onde não há socorristas, 
praias do inferno sem nenhuma salvação, 
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às vezes marcam-se encontros nos apogeus dessas tardes 
desmedidas, 
e quando lá chegam já vomitam os bofes, 
nestes lugares não há sombras que nos valham, 
estes lugares, diz alguém, nem precisam ser simbólicos, 
o poema agora por exemplo não tem simbolismo nenhum, 
morro dentro dele sem força para respirar, 
toda a gente a caminho das praias culminantes, 
toda a gente calada com medo que a praia se tenha ido embora, 
coisa única do paraíso, pensa ele, 
é saber que nem o inferno nem o paraíso podem mudar de condição 
e sítio, (HELDER, 2015a, p. 731) 
 

  
 A filosofia permite vislumbrar constâncias no que se refere ao tema da 

negatividade. Iniciando em Platão (2006, p. 210), o mito da caverna alude, de um 

lado, ao mundo das sombras onde estão os mortais acorrentados no fundo da 

caverna impossibilitados de enxergar a verdade. No outro lado, estão a luz do sol e 

a contemplação da autêntica sabedoria. Quando um dos mortais é libertado e vai ao 

encontro da luz, é acometido por penas dolorosas, porque ao enfrentar o sol, o ser 

sofre de tal forma que corre o risco de querer voltar ao fundo da caverna e perder 

definitivamente a visão que agora tem. A dor e o risco devem ser vencidos, eis o 

filosofar. 

 O exemplo do mito serve para ilustrar que o ser se assume no mundo e 

descobre que não é fácil essa assunção, porque dói. É o drama humano, que 

coincide na descoberta de que o mundo não é seguro, pois se o ser vive no mundo, 

um dia deixará de viver e o mundo nada fará para mudar essa situação. Essa 

condição pode levar o ser a negar o mundo e seus valores. 

 Em outro exemplo, no diálogo Fédon, Platão (2002, p. 26) descreve que a 

ideia de Sócrates é a de que filosofar é aprender a morrer e de que a vida consiste 

na aquisição da virtude que permite compreender a morte como positiva e a superar 

a sua ideia de negatividade aparente. 

 Nos mitos gregos também encontramos situações de negatividade, embora 

não explicitada, como na Teogonia (HESÍODO, 1995, p. 32), que apresenta o 

princípio nascido do caos; dele se formou o cosmos, assim como no mito cristão da 

criação do mundo (Gn 1,1-2). Ambos se originaram da desordem da natureza para 

encontrar uma ordem, uma luz. Ainda na mitologia, Zeus precisou vencer e dominar 

os titãs para fundar o Olimpo (BRANDÃO, 2007a, p. 332). Nestes exemplos, 

encontramos presente a ideia do caótico, do contrário à natureza e do negativo e, a 
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partir dessas situações, a ordem começa a ser restabelecida, tal e qual observamos 

também nos mitos da caverna e das reatualizações da criação do mundo: do caos 

para a luz. 

 A experiência negativa na análise dos mitos é revelada em eventos 

portadores de instabilidade aos homens, ocorrências que abalam a estrutura do ser 

adaptado ao mundo criado com certa segurança para ele, a exemplo do mito da 

caverna. Também, a segurança termina por ceder lugar a uma desconfiança do ser: 

a existência talvez não seja tão segura assim. Nesse momento, inicia o drama 

humano, a experiência negativa, onde o ser busca descobrir o mundo e talvez negá-

lo. 

 Além dessas indicações, outras poderiam ser também mencionadas e nelas 

reconheceríamos que a negatividade, mesmo presente em temas literários, tomou 

densidade filosófica. Para citar apenas alguns exemplos ilustrativos, na literatura 

temos a experiência da negatividade intensamente presente no Romantismo e no 

Simbolismo53. No primeiro movimento, os românticos utilizam-se do caos e de uma 

visão centrada no eu interior. O narrador/eu poético romântico experimenta o 

sofrimento confessando intimidades sentimentais que correspondem à descoberta 

de sensações ligadas à fragilidade e ao mistério humanos. Imerso no mundo caótico 

interior, o romântico experimenta a negatividade própria da introspecção e, como 

isso ocorre incessantemente, gera o conflito interior que o leva à angústia, 

transformada em desespero. À medida que o movimento romântico avança, a 

negatividade é sentida por meio da fatalidade irreparável que muitos poetas 

assumem, como exemplo, “o grupo dos ultrarromânticos em Portugal enquadra-se 

perfeitamente no caso, realizando o grande sonho de todo romântico que se preze: 

‘morrer na aurora da existência” (MOISÉS, 2013, p. 171). Podemos enquadrar nessa 

situação as produções de Soares de Passos em Portugal e de Álvares de Azevedo 

no Brasil. 

  Enquanto o Romantismo estimulava a introspecção, os poetas do Simbolismo 

buscavam camadas imprevisíveis e mais submersas do ser: mergulhavam no caos 

da vida interior e profunda, cultivavam negativamente a solidão, entravam em transe 

e, paradoxalmente a esse ambiente, descobriam as verdades puras e eternas do 

                                                           
53

 Citaremos apenas aspectos filosóficos voltados ao tema da negatividade. Não é pertinente 
classificarmos todas as características estéticas próprias desses movimentos literários, pois não é o 
nosso objetivo. 
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ser. São exemplos grande parte da poesia de Eugênio de Castro em Portugal e 

Augusto dos Anjos no Brasil. O que o interior de cada um revelava era inefável, não 

conseguia se chegar ao nível da palavra, pois se desfazia. O resultado era o 

caminho da sugestão, ou seja, as palavras deveriam sugerir e não definir: o símbolo, 

o esforço de apreender por meio da palavra o que era inalcançável na mente do 

mundo interior do autor. A ideia da sugestão em poesia aparece pela primeira vez 

em Stéphane Mallarmé. Para ele, "Nomear um objeto é suprimir três quartos do 

prazer do poema, que consiste em ir adivinhando pouco a pouco: sugerir, eis o 

sonho.” (MALLARMÉ, 1985, p. 98).  

 Nas produções de tendências contemporâneas, destacamos um autor 

português que propõe a negatividade e o vazio nas suas produções, trata-se de 

António Lobo Antunes, cuja linguagem coincide com a impossibilidade de dizer e 

revelar verdades, que nos lembra muito os poemas de seu conterrâneo, Herberto 

Helder. No Brasil, destacamos João Cabral de Mello Neto, cuja Morte e vida 

severina “topa em cada parada com a morte, presença anônima e coletiva” até o 

nascimento do menino “signo de que algo resiste à constante negação da 

existência” (BOSI, 1994, p. 471). 

 Voltando à filosofia, Hegel traduz a negatividade em termos subjetivos, na 

Fenomenologia do espírito (HEGEL, 1992). Semelhantemente a Heidegger, Hegel 

inicia seu estudo sobre o ser a partir do significado de Diese (ser-o-Da, isto) e à 

negatividade própria do ser humano, assim como o evento da linguagem e nela está 

sempre contido o negativo. Contudo, ambos diferem no que diz respeito ao nada. 

Para Heidegger, o nada, conceito que iniciamos nos itens anteriores associado ao 

de angústia, não é negação, mas é a origem dela. Exemplificando, quando negamos 

algo dizemos não, renunciamos, desistimos de compromissos, deixamos de aceitar 

etc., porque somente existe o nada onde se coloca a negação, ou seja, não é 

porque negamos que existe o nada, mas o inverso, em outras palavras o nada é a 

origem da negação (HEIDEGGER, 2005b, p. 59). Para Hegel, o nada é dominado 

pela subjetividade, pela consciência de si e em busca do saber absoluto, “o nada é 

determinadamente, o nada daquilo do qual ele procede” (1980, p. 45). 

 A diferença entre o nada e a negação é também semelhante à relação que 

fazemos entre errar e errância, conforme Heidegger expõe em A essência da 

verdade (2015b, p. 167): “o homem erra. O homem não cai na errância num 
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momento dado. Ele somente se move dentro da errância porque in-siste ek-sistindo 

e já se encontra, desta maneira, sempre na errância.” 

 Podemos fazer mais uma observação quanto ao conceito do nada de acordo 

com Henri Bergson, na obra A evolução criadora, apenas para contrapor a ideia 

entre este e os dois filósofos anteriores: 

 

[...] o nada, concebido como uma ausência de tudo, preexiste a todas 
as coisas de direito senão de fato. E essa ilusão que procuramos 
dissipar, mostrando que a ideia de Nada, caso se pretenda ver nela a 
ideia de uma abolição de todas as coisas, é uma ideia que se destrói 
a si mesma e se reduz a uma simples palavra – mas que, pelo 
contrário, se é verdadeiramente uma ideia, nela encontramos tanta 
matéria quanto na ideia de Tudo. (BERGSON, 2005, p. 322). 
 
 

    Segundo o autor, o nada é uma negação, uma pseudo-ideia, pois somente se 

pode falar de um nada relativo, como sinônimo de ausência de algo e nunca em um 

nada absoluto, pois toda negação pressupõe uma afirmação. O conceito de nada 

pode ser encontrado na experiência negativa, mas a negação de algo implica 

necessariamente outra coisa, ou seja, a ideia do vazio ou do nada é a negação de si 

mesma.  

 Vemos assim que a confrontação do nada para o filósofo de Ser e tempo é 

mais forte do que a negação e não pode ser resolvida subjetivamente. Heidegger 

ampliou o conceito de Hegel e de Bergson, influenciou outros filósofos como Jean-

Paul Sartre (2007) que produziu vasto estudo sobre o mesmo tema, como na obra O 

ser e o nada e, também, Giorgio Agamben, ex-aluno de Heidegger, que faz 

constantes releituras do tema do nada e da negatividade do seu mestre e de como 

se apresentam na tradição filosófica ocidental, conforme temos a oportunidade de 

ver com o avanço da nossa pesquisa. Porém, Agamben traduz o conceito do nada 

heideggeriano como a experiência negativa do ter-lugar na linguagem intimamente 

ligada às experiências poética e filosófica da linguagem, lugar do silêncio e do 

indizível e será por nós mais desenvolvido no capítulo 3 e 4. 

 Passando à análise do poema de Herberto Helder, o primeiro verso traz o 

primeiro vestígio da experiência da negação: o ser poético percebe que sua 

existência é finita, contudo há certa angústia, porque sabendo-se ser-para-a-morte 

nega o que ainda não aconteceu. A segurança que sentia no seu ser-no-mundo foi 
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quebrada, cedendo lugar à desconfiança expressa no segundo verso: “melhor é pôr-

me de lado...”. 

 Em seguida, o ser está na busca do verdadeiro mundo: “agora parece que já 

ninguém nasce,/ as pessoas agora querem é morrer”. Sua visão está aclarando, o 

ser poético está saindo da caverna que julgava segura e agora percebe o mundo 

diferente. Distintamente vê a morte do outro, pois não há como vivenciar a sua 

própria e reage negativamente, “como não morrem bem...”. Verifica que, por mais 

que crie poemas, nada do que tenha feito até agora parece ter algum significado, 

porque o seu mundo não fará nada para reverter a sua morte: “no esplendor das 

obras as compensações são baixas”. 

 Por conta dessa situação, o eu lírico assume a si mesmo com-os-outros e, 

negativamente, observa, por meio dos sentidos, todos indo na mesma direção, na 

direção da morte, porém a tomada de consciência só ocorre a ele, ao Dasein. Com 

isso, sua intuição o faz enxergar que é um ser finito, mas as pessoas ao seu redor 

não verificaram o mesmo que ele (versos seis a nove). Dessa forma, as pessoas 

procuram a morte modesta, sem consciência de si mesmas, vivem apenas no 

cotidiano, não querem surpresas. Sobre este ponto, Heidegger adverte que: 

 
   

O teor público da convivência cotidiana “conhece a morte como uma 
ocorrência que sempre vem ao encontro, ou seja, como “casos de 
morte”. Esse ou aquele, próximo ou distante, “morre”. Desconhecidos 
“morrem” todo dia, toda hora. A morte vem ao encontro como um 
acontecimento conhecido, que ocorre dentro do mundo. Como tal, 
ela permanece na não-surpresa característica de tudo aquilo que 
vem ao encontro na cotidianidade. (HEIDEGGER, 2007, p. 328). 
 

 

 A negação não ocorre para os outros, pois sob o olhar do ser poético, a morte 

para eles é tomada em sentido vulgar, como parte do cotidiano, apenas como 

momento do término físico da vida e não como término existencial. Ele observa que 

“nos apogeus das tardes desmedidas” ao lugar que as pessoas se dirigem, “as 

praias do inferno”, elas se esforçam até ao limite para nada, porque não tomam 

consciência e ele não sabe como alertá-las. 

 A partir do décimo primeiro verso e relata que as “praias do inferno” não 

possuem “sombras que nos valham” – as mesmas sombras vistas constantemente 

pelo homem que saiu da caverna de Platão – é a negatividade do ser que descobre 

que não tem em que se apegar, pois o mundo do qual fazia parte e tinha nele 
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confiança “não tem mais simbolismo nenhum” para ele. O poema, seu objeto e seu 

mundo perfeito, não tem mais razão de ser criado, porque ele morre “dentro dele 

sem força para respirar”. O poema é agora nada. 

 Do caos em que se encontra, o nada, a consciência provoca no ser 

isolamento de si, rompe com o dogma do seu mundo, assume essa experiência 

negativa e, em seguida, reassume sua ordem natural. E, após observar por certo 

tempo as atitudes e os pensamentos vazios das pessoas ao seu redor, “toda a gente 

a caminho das praias culminantes,/ toda a gente calada com medo que a praia se 

tenha ido embora”, em um rompante, uma iluminação ou epifania expressa na 

palavra “paraíso”, ele revela a si mesmo: “é saber que nem o inferno nem o paraíso 

podem mudar de condição e sítio”. O nada, que originou a negação, possibilitou ao 

ser poético revelar-se e ao tomar consciência da morte deu-se a conhecer 

verdadeiramente como ser e como finito. O inferno, oposto ao paraíso, são 

metáforas para o significado de nada. Nada pode mudar a condição de ser-para-a-

morte.  

 Vamos a segunda parte do poema: 

 
 
estátuas gregas nuas sem ponta de excitação, apenas 
solenes anúncios de churrascos, 
a morte não salva nada: começamos pelo menos a entender 
a cultura que nos sufoca, 
eu pelo menos deito os pulmões boca fora, 
mas de repente alguém diz: contudo, 
diz: contudo já se inventou o ar condicionado 
(o ar condicionado na praia?) 
e a maravilha demoníaca desmorona-se, 
e outra vez: pai pai porque me abandonas? 
nenhum mito se cumpre, 
ninguém ainda acredita nos poderes sequer de erudição menos  

                                                     inexpugnável, 
nem o capítulo do amor quando ela vem vindo  diuturna  com 

                             fruta à escolha nas duas mãos, 
anda como quem dança, o cabelo apartado ao meio, 
vista de todos os ângulos como no cinema,  
magnificamente manobrada por esta luz não assim tão lenta que 

nos há-de a todos devorar, 
não, não me abandonaste, 
as tuas mãos abundantes congeminam milagres atrás de milagres, 
ah enfim alguma coisa muito límpida, 
introduz aqui o capítulo infernal por todos os lados, 
o meu fato de banho não tem bolsos, 
pai, pai, porque me abandonas com a ironia em fato de banho, 
e areia, e a luz, e o iodo, e essa água toda, 
como se o inferno fosse alegria apenas, 
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em setembro, 
corpos mais nus do que se não tivessem fato de banho (HELDER, 
2015a, p. 732). 
 
 

 Essa segunda parte do poema ilustra de forma mais clara a negatividade de 

acordo com Heidegger, isto é, o nada como origem da negatividade. Os dois 

primeiros versos apresentam indícios fortes dessa afirmação, pois a alusão às 

“estátuas gregas nuas”, mencionadas no primeiro verso, ecoa no oitavo verso 

“nenhum mito se cumpre”, em que o ser poético verifica que tudo aquilo no qual 

acreditou, até o presente momento do poema, nada significou, não tem mais valor, 

seja sagrado ou não.54 Por apresentarem-se “nuas sem ponta de excitação” as 

estátuas são também vazias de significado, não contém nada. O poeta utiliza a 

ironia, “solenes” ao se referir às estátuas nuas. 

 Nos versos seguintes, a negatividade é desvelada por meio da consciência de 

que “a morte não salva nada” e, por conta dessa experiência negativa, a relação do 

ser poético – o  Dasein – com o mundo também se torna negativa, como se verifica 

na continuidade dos versos: “começamos pelo menos a entender/ a cultura que nos 

sufoca”.  

 O ser poético segue com ironia. Diz que lhe falta o ar por tentar “pelo menos” 

mostrar a realidade (da condição finita) às pessoas. Quando alguém se manifesta, 

“mas de repente alguém diz: contudo”, aparentemente há um suspense, porém no 

momento seguinte, o eu lírico observa que foi apenas certa ignorância, não houve o 

entendimento por parte de ninguém, “diz; contudo já se inventou o ar condicionado/ 

(o ar condicionado na praia?)”. Mais uma vez percebe-se ser-com-os-outros, porém, 

singularizado no ser-aí, assumindo individualmente a existência de mortal em plena 

experiência negativa. 

 O caos do seu mundo é ilustrado no verso seguinte “e a maravilha demoníaca 

desmorona-se”. O ser poético procura insistentemente respostas para a sua 

condição e, em pleno desespero (negatividade) recorre a outro ser, externo a ele, 

para encontrar a verdade sensível: “pai pai porque me abandonas?”. Frase ecoada 

em mais dois versos do poema: “não, não me abandonaste,” e “pai, pai, porque me 

abandonas com a ironia em fato de banho”. Referência clara ao livro dos Salmos da 

bíblia hebraica (Salmo 21) e do Novo Testamento da bíblia cristã (Mateus 27,46), 

                                                           
54

 Estamos considerando, também, esse trecho do poema em continuação ao final da primeira parte 
dele, onde é mencionado o paradoxo inferno/paraíso, conforme mostramos anteriormente. 



83 
 

grito de angústia seguida da certeza do fim da existência. Vamos nos deter um 

pouco mais nesses três versos. 

 No primeiro, cume da negatividade, é o primeiro sentimento do ser, sua 

primeira reação ao verificar o caos em que se encontrava antes do apelo da 

consciência, conforme Heidegger (2007, p. 351) “o si-mesmo, porém, é levado pelo 

apelo para si mesmo, ao ser privado, na interpelação, desse refúgio e esconderijo”. 

Após saber-se da real situação, o eu-poético corrige a impressão negativa, parando 

no “não,” com vírgula, em tomada plena da consciência e da sua real condição, 

“não, não me abandonaste”. Mas a negatividade volta, porque o apelo da 

consciência “se faz contra toda espera e mesmo contra toda vontade” 

(HEIDEGGER, 2007, p. 354), expressa no verso que representa simbolicamente o 

nada: “pai, pai, porque me abandonas com a ironia em fato de banho”, ou seja, o ser 

poético está despido, sem nada, porque ele não é nada.  

Esse nada originou toda a negatividade do poema. As palavras que denotam 

negatividade como /nuas/, /nada/, /desmorona-se/, /nenhum/, /ninguém/, /menos/, 

/não/, /fato de banho/ e /corpos mais nus/ estão dispostos por todo o poema para 

reafirmar o nada do ser poético.  

 No décimo segundo verso, há a menção da incredulidade e da resistência de 

certas pessoas em aceitar a verdade o que nos leva a comparar, mais uma vez, com 

o mito platônico onde os mortais não aceitavam que houvesse outro mundo além 

das sombras nas quais habitavam: “ninguém ainda acredita nos poderes sequer de 

erudição menos inexpugnável”. Por mais que insista, a tentativa de explicar a 

condição de ignorância em que vive os seres humanos, principalmente no tocante à 

condição de ser finito, não tem resultado. O Dasein é consciente da sua condição, 

mas de que adianta? Mesmo com todo o conhecimento, “erudição”, enfrenta a 

situação sem temor, mas fracassa.  

 Por meio do eu poético, a escrita não tem resultado, revela-se inconclusa, 

incapaz de dizer o que se quer dizer. É nada, não alcança o ser-com-os-outros e, 

com toda a experiência negativa, “como se o inferno fosse alegria apenas”, restam-

lhe imagens claras, “enfim alguma coisa muito límpida” nos levando a pensar na 

presença da metáfora da lucidez, consciência, e um forte conteúdo semântico que 

desvela “falta”, “carência”, desproteção. É o drama do sujeito contemporâneo, 

desvalido diante do nada, ou seja, a angústia de ser. Termina essa parte do poema 
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da mesma forma que iniciou, como o nada: “estátuas gregas nuas” (primeiro verso) e 

“corpos mais nus” (último verso).  

 Diante do exposto, reiteramos as considerações de Heidegger sobre a origem 

da negatividade. O nada não é negação, mas a origem dela. Negamos muitas coisas 

na nossa vida, dizemos não a certos compromissos, a pessoas, a solicitações etc. 

Estamos suspensos no nada e envolvidos nele, se pensarmos na nossa finitude. 

Para o ser humano, seja ou não poético como Herberto Helder, torna-se difícil expor 

o nada em gestos significantes ou para demonstrar, por meio da linguagem, a nossa 

dimensão negativa e a parte essencial do Dasein, a possibilidade mais própria, certa 

e incerta da morte. Será a nossa proposta de análise do capítulo seguinte: a morte 

da linguagem. 
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3  A MORTE DA LINGUAGEM 
 
 

e eu sensível apenas ao papel e à 
esferográfica: à mão que me administra a alma 

(Herberto Helder) 
  
 
 A possibilidade certa e incerta da morte é acompanhada de uma experiência 

do tempo implícita a cada cultura, que pode ou não se modificar em seu significado. 

Tomemos como exemplo a evolução da cultura da morte desde a Idade Média no 

contexto ocidental. Conforme apresentamos no capítulo 2, havia a predominância da 

dualidade vida e morte e a exaltação do “direito de morrer do moribundo”, sendo o 

suplício assistido em casa, bem perto do doente, pelos familiares e amigos. Cenário 

que muda com o passar dos séculos, afastando-se a morte domiciliar, escondendo-

se o verdadeiro estado de saúde do moribundo e, posteriormente, transferindo essa 

morte para um lugar bem afastado da casa, ou seja, leva-se o doente para o hospital 

a fim de que tenha uma morte digna. 

 Nesse sentido, Giorgio Agamben traz o conceito de tempo implícito na 

história como concepção marxista, ou seja, distinta rigorosamente entre o material e 

o espiritual e traz, a partir desse pensamento, a recorrência do movimento do tempo 

de forma circular. Veremos, segundo o filósofo, que o instante é início e começo e a 

morte se encaixa nesses termos. 

 O tempo não tem direção, pois é essencialmente circular: retorna 

incessantemente a si mesmo. Diante dessa afirmação, veremos no item 3.1 que 

Agamben formula a tese de que o tempo é circular e tudo o que é gerado constitui 

um círculo dentro do tempo. O poema de Herberto Helder, A burro velho dê-se-lhe 

uma pouca de palha velha, a ser analisado posteriormente, ilustrará a teoria do 

filósofo e, curiosamente, o poeta também associa a personagem histórica de Jesus 

Cristo que atravessa o tempo como “uma espécie de marxista-leninista” (2015a, p. 

741) igualmente ao pensamento de Giorgio Agamben. 

A relação entre a linguagem e a morte, proposta pelo autor de Infância e 

história, será a reflexão do próximo item, 3.2 em que a nossa pesquisa alcança o 

auge e toca no ponto das nossas hipóteses, a positiva e a negativa respectivamente.  

A primeira, de que a morte é comparada ao processo de criação da 

linguagem poética e o Dasein há de chegar ao mais íntimo do ser para se buscar a 
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essência da palavra, enquanto poesia, pois só assim será verdadeira e isso só será 

possível quando o ser estiver ciente da sua finitude, isto é, da sua morte e, nesse 

sentido, pode iluminar o Dasein e a segunda, a constatação de que a escrita do 

sensível é frágil, que não se apreende em sua inteireza e completude, leva o eu 

lírico a concluir que só a morte poderá conter toda a verdade que está dentro dele e, 

portanto, a linguagem escrita do poema seria sempre inacabada, inconclusa, falha e 

incapaz de expressar a essência da palavra, pois nenhum ser humano “vivenciará” a 

própria morte, em termos científicos. 

 No último item deste capítulo propomos uma leitura sobre o silêncio, 

“transmissão indizível” a qual Agamben fecha como possibilidade de liberdade assim 

como os estudos de Maria Estela Guedes também apresentam essa orientação para 

o mesmo tema.  

  

3.1  A morte e a história: a experiência do tempo   

  

O deus grego Cronos, Chronos, o “Pai Tempo”, como os gregos tardios o 

definiam (GRAVES, 2018a, p. 63), identificado como o tempo que flui e passa, é o 

filho mais moço de Geia, a terra, e de Urano, o céu. Temendo que seus filhos o 

matassem, Urano devolvia os filhos que nasciam ao ventre materno de Geia. Esta 

resolveu libertá-los persuadindo os filhos, os titãs, a atacar o pai. Foi o que fizeram 

liderados por Cronos, um de seus filhos. Enquanto Urano dormia, o filho o 

surpreendeu, castrando-o com uma foice de pedra. Dessa forma, Urano (o céu) 

separou-se de Geia (terra). Cronos assumiu o lugar do pai, prendeu novamente os 

irmãos e desposou a irmã Reia. Urano e Geia, por meio da mântica (conhecimento 

do futuro), previram que Cronos, exatamente igual ao que ocorreu ao pai Urano, iria 

ser destronado por um de seus filhos. Assim sendo, ele passou a engolir as crianças 

que Reia paria. Enfurecida, Reia, ao dar à luz Zeus, seu terceiro filho, escondeu-o, 

dando a Cronos uma pedra enfaixada como se fosse um bebê. Este a engoliu como 

fez com todos os outros, pensando que se tratava de um filho. 

 Zeus cresceu, teve a sua tarefa de vingança contra o pai, visitou a mãe Reia e 

pediu para a mãe dar uma poção ao pai. Depois de beber tudo, Cronos vomitou 

primeiramente a pedra e em seguida todos os irmãos e irmãs de Zeus. Todos 
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lutaram contra o pai, liderados por Zeus, venceram e expulsaram Cronos e todo o 

seu séquito.  

 Zeus era um deus que se uniu a várias deusas, ninfas e mortais, não 

respeitando a união oficial com Hera. Um oráculo declarou a Zeus que em uma 

dessas aventuras extraconjugais com a titânide Métis, se engravidasse, daria à luz  

um filho que destronaria Zeus, assim como ele depusera Cronos e este havia 

deposto Urano. Zeus, então, engoliu Métis, que estava gerando um filho55. 

 O mito serve para ilustrar o tempo cíclico, que sempre volta. Urano, Cronos e 

Zeus devoram ao mesmo tempo em que geram. A essência do tempo, com os 

infindáveis instantes, acontecimentos e mortes é a voraz consumação que dará lugar 

a outros novos instantes, acontecimentos e mortes. Todos, por sua vez, também 

serão devorados, pelo tempo, para que outros se sucedam. 

 Contrastando ao tempo quantitativo do deus Cronos, Kairós, palavra grega 

que também significa tempo, simboliza a ideia de tempo momentâneo, de 

renovação, sendo mais utilizada em termos religiosos, conforme Paul Tillich (1984, 

p. 666), “falamos do momento em que a história, em termos de uma situação 

concreta, amadureceu até o ponto de poder receber a irrupção da manifestação 

central do Reino de Deus.” Em outras palavras, o Kairós é um tempo de renovação e 

manifestação de divindade, possibilitando a transcendência da história. De acordo 

com Agamben: 

 
 
O cairós56, a coincidência brusca e improvisa na qual a decisão colhe 
a ocasião e realiza no átimo a própria vida. O tempo infinito e 
quantificado é assim repentinamente delimitado e presentificado: o 
cairós concentra em si os vários tempos (omnium temporum in unum 
collatio) e, nele, o sábio é senhor de si e imperturbável como um 
deus na eternidade. Ele é a última demão dada, a cada instante, na 
própria vida, que livra radicalmente o homem da sujeição do tempo 
quantificado (qui cotidie vitae suae summam manum imposuit, non 
indiget tempore). (AGAMBEN, 2005, p. 121). 
 
 

 Em ambas as dimensões, mítica e sagrada, a recorrência do tempo para o fim 

é circular e contínua. O Dasein experimentará a própria finitude que sempre se 
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 No devido tempo, Zeus foi tomado por uma intensa dor de cabeça tão forte que pediu a seu filho 
Hefesto a trazer suas ferramentas e abrir o seu crânio, por meio do qual saiu Atena, armada e dando 
um grito de guerra. (GRAVES, 2018a, p. 72). 
56

 Conservamos a escrita conforme aparece na obra Infância e história, de Giorgio Agamben. 
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estenderá do nascimento à morte, circularmente, assumindo assim, a sua história de 

ser finito. Conforme denominou Agamben: 

 
 
O movimento circular, que assegura a manutenção das mesmas 
coisas através de sua repetição e do seu contínuo retorno, é a 
expressão mais imediata e mais perfeita (e, logo, a mais próxima do 
divino) daquilo que, no ponto mais alto da hierarquia, é 
absolutamente mobilidade. (AGAMBEN, 2005, p. 110). 
 
 

 Se o tempo é essencialmente circular e não tem direção, consequentemente, 

retorna sempre sobre si mesmo, conforme observamos na análise do mito grego 

Cronos e do termo de significado religioso, Kairós. Agamben nomeia o tempo como 

o “continuum pontual”, na medida em que o passado e o porvir garantem essa 

continuidade, por meio do qual o que está começando irá terminar e, por este 

motivo, sempre iniciará um outro.  

 Portanto, não há mudança do tempo, apenas há a recorrência circular dele, o 

qual sempre voltará a si mesmo. É assim no que se refere ao finito, ao morrer. O 

tempo sempre irá ao fim. A única forma que será diferenciada é o significado desse 

fim. 

 Tomemos outro exemplo da religião cristã ocidental. O mundo para o cristão é 

criado no tempo e deve acabar no tempo. O universo criado pelo Deus hebraico é 

único, mas é um mundo finito e limitado e os eventos das narrativas se repetem 

continuamente em todos os livros que compõem a Bíblia hebraica e cristã. Vamos 

citar apenas um trecho da narrativa do Gênese e outro do Apocalipse. No Gênese, 

3,3: “Mas do fruto que está no meio do jardim, Deus disse: Dele não comereis, nele 

não tocareis, sob pena de morte.” No Apocalipse, 22,19: “E se alguém tirar algo das 

palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará também a sua parte da árvore da 

vida e da cidade santa que estão descritas neste livro!” 

 O tempo no cristianismo, semelhantemente ao mundo mítico grego em que há 

a recorrência do ser divino sempre envolvido do início ao fim, tem uma direção e um 

sentido: irremediavelmente ele se estende da criação ao final dos tempos, 

progredindo da queda inicial à redenção final. 

 Vejamos como essa dimensão do tempo circular ocorre no poema a seguir, e 

como o poeta Herberto Helder aplica a linguagem para dar significado a esse tempo 

cíclico da morte. Primeiro trecho: 
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a burro velho dê-se-lhe uma pouca de palha velha 
e uma pouca de água turva,  
e como fica jovem de repente durante cinco minutos! 
dê-se-lhe isso por amor do Cristo, que ele faz logo o trilho todo e  
agradece muito, 
Deus zela de facto pelos servidores, 
e o Cristo, patrono deles, é o filho de seu pai, 
tudo concorde com as genealogias celestes e suas sombras na terra, 
ó pai nosso que estás nos céus, alô, daqui fala da terra ingrata, 
só tu é que exerces a piedade magnânima sobre nós, 
vozes de burro não chegam ao céu, dizem eles, 
eles, 
os mestres inflexíveis e eficazes, 
Cristo foi uma espécie de marxista-leninista mas com alguns 
escrúpulos extra-partidários, 
esteve preso por incitamento à rebelião popular contra o regime, 
por fomentação de grupúsculos revoltosos, 
por palavras e obras fora da lei, [...] (HELDER, 2015a, p. 741). 
 
 

 Nesta primeira parte do poema, observamos, nos quatro primeiros versos 

referência ao animal “burro” como metáfora cristã, segundo a filosofia patrística57. O 

referido animal de carga simboliza o povo gentio carregado de pecados e idolatrias 

que constantemente reconhecerá Jesus Cristo como redentor, porém sempre se 

desvirtuará do caminho do Senhor e será pecador, encontrando a morte eterna. O 

burro também simboliza uma das partes que compõem tanto a Igreja Católica quanto 

o povo judeu (Pe. DEVELLAR, 2013). Ambos, o povo gentio e o povo judeu, se não 

reconhecerem a Jesus Cristo como o messias, terão a morte eterna. É o tempo 

circular se confirmando. 

 O burro, por simbolizar o povo gentio, é também metáfora para o tempo 

circular teorizado por Agamben, pois ao reconhecerem o Cristo (“velho” conhecido 

do povo) é como se “uma pouca de palha velha e uma pouca de água turva” desse o 

alento necessário para reavivar o que estava esquecido, ou seja, a pouca fé. O povo 

esquece com facilidade os ensinamentos divinos. E, por este motivo, é necessário 

reacender a fé metaforizada na presença do amor de Jesus. Logo, o burro (povo 

gentio e/ou judeu) relembra os ensinamentos divinos, reaviva a fé esquecida e “fica 

jovem de repente durante cinco minutos”. Esta expressão destacada também é uma 

ironia para a perda da fé pelo povo, ou seja, a fé tem pouco tempo de duração, que 
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 Conf. PADOVESE, L.  Introdução à teologia patrística. São Paulo: Loyola, 2004. 
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é recorrente na história da religião ocidental. Mais uma vez, o tempo circular se 

confirma. 

 Os próximos três versos revelam o tempo cíclico da humanidade, 

metaforizada no termo “servidores”. Deus, como todo ser divino, tem a tarefa de 

cuidar do povo que o cultua. O Cristo, o filho de Deus (análoga à descendência de 

Cronos) defende e protege o povo de geração a geração (a renovação do tempo, o 

Kairós).  

 Em seguida, os versos trazem a confirmação do tempo circular. A “terra 

ingrata” é a humanidade que comete sempre os mesmos erros. O povo quer 

respostas e soluções rápidas e parece que “as vozes de burro” não alcançam o 

Criador. O poeta utiliza a ironia ao colocar a preposição “de burro”, generalizando ao 

invés “do burro”, especificando. 

 O tempo contínuo, proposto por Agamben, segundo a concepção agostiniana, 

mistura-se numa sucessão de passado e futuro, a partir do momento em que o 

passado não existe mais e o futuro ainda não existe. E, se o presente fosse sempre 

presente, não poderia se juntar ao passado e nem ao futuro. Esse é o resultado da 

definição de eternidade, ou em outras palavras, o continuum. 

 
 

Com isto retorna fatalmente também a representação circular da 
metafísica grega, cuja assimilação se realiza primeiramente com a 
patrística neoplatonizante e, sucessivamente, com a teologia 
escolástica. A eternidade como regime da divindade, tende a nulificar 
com o seu círculo imóvel a experiência humana do tempo. O instante 
inextenso e inapreensível torna-se o ponto de intersecção do tempo 
com a roda da eternidade. (AGAMBEN, 2004. p. 114). 
 

   
 Nos próximos versos, “a roda da eternidade” é confirmada pelo poeta quando 

utiliza mais uma ironia para descrever que as pessoas esclarecidas, “os mestres”, 

não mudam de ideia (inflexíveis), mas estão sempre com a razão (eficazes). É uma 

situação política corriqueira na história e o eu poético talvez deixe transparecer a 

opinião dele (mas fica por conta da interpretação do leitor), situação essa que 

parece visível nos versos seguintes ao definir a figura histórica de Cristo como 

“marxista-leninista”. 

 Essa concepção filosófica e científica tem como base conhecer a origem das 

desigualdades sociais com o objetivo de se chegar a uma sociedade igualitária e 

sem exploração. De acordo com Hobsbawm, nas obras A era do capital (2012) e A 
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era das revoluções (2011), o marxismo-leninismo identifica as forças que promovem 

mudanças na sociedade e no pensamento e depende exclusivamente da luta de 

classes e do proletariado, que são os protagonistas para essas mudanças. Visa, 

também a identificar as contradições que determinam e promovem essas mudanças 

em cada momento histórico com provas na prática social. Segundo Hobsbawm 

(2011, p. 199), o marxismo-leninismo “é um guia para a ação revolucionária” e “serve 

para elevar o nível de consciência a fim de conseguir libertação, tomada do poder e 

construção de uma nova sociedade”.  

 O eu poético herbertiano expõe Cristo nessa concepção filosófica, mas o 

coloca acima de tudo “com alguns escrúpulos extra-partidários”, ou seja, a 

personagem é mais do que religiosa, não tem vínculo com nenhum partido 

ideológico político e nem segue leis. Interessante notar que o poeta coloca esses 

eventos bíblicos de forma que sejam interpretados à luz da nossa realidade 

contemporânea. Percebe-se que Helder demonstra que o ocorrido na antiguidade 

com essa personagem, Cristo, continuará a acontecer no presente com outras 

personagens históricas: “esteve preso por incitamento à rebelião popular contra o 

regime,/ por fomentação de grupúsculos revoltosos,/ por palavras e obras fora da 

lei”. É o movimento circular da história.  Em seguida, passa a numerar os “prodígios” 

dessa personagem controversa, descritos nos três últimos versos desse trecho e 

que continuam no trecho seguinte: 

 
 
[...] 
cometeu prodígios marginais tais como: 
a) prática ilegal da medicina com alegadas curas fraudulentas: 
um morto levantou-se e pôs-se a caminhar e a falar como se 
estivesse comerciável  
b) anunciou que o pai dele estava acima dos códigos do mundo 
c) que ele próprio ia pagar com a vida por essas outras razões, mas 
que logo ressuscitaria e depois é que todos veriam como tudo ia fiar 
mais fino 
d) e então sussurrou: um de vós me trairá, e então olharam todos 
uns para os outros a ver onde haveria algum sinal nefando, mas 
nenhum deles sentiu em si mesmo qualquer anúncio de crime e 
culpa, depois foram dali dar uma volta fora de muros e, cansados de 
palavras e passeios, deitaram-se debaixo de umas oliveiras, e 
adormeceram, límpidos e vazios como os desertos derredor, [...] 
(HELDER, 2015a, p. 742). 
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 Essa paráfrase bíblica no poema58, nos remete a afirmação de Giorgio 
Agamben: 
 

 
O antes e o depois, estas noções tão incertas e vácuas para a 
antiguidade, e que, para o cristianismo, tinham sentido apenas em 
vista do fim do tempo, tornam-se agora em si e por si o sentido e 
este sentido é apresentado como o verdadeiramente histórico. 
(AGAMBEN, 2005, p. 115). 

  
 

 Sem consideramos o sentido racional, essa sucessão de imagens histórico-

cristãs articuladas pelo poeta nos remete a uma espécie de sentido cronológico, que 

se repete ao longo da história da humanidade introduzindo uma ideia de contínuo. 

Em outras palavras, a figura revolucionária de Cristo é como um modelo de luta de 

classes, tal como o marxismo-leninismo observa e que o eu poético apresenta não 

como herói, mas como um ser que fracassará no seu ousado movimento, pois ao 

final de todos esses eventos, a morte lhe será o prêmio. E as observações de 

Agamben vem ao encontro do poema, mais uma vez a dar o sentido circular da 

história, isto é, o contínuo. 

 No próximo trecho, o eu poético anuncia a falência do movimento 

revolucionário e justifica sua declaração com eventos históricos contemporâneos: 

 
 
[...] 
e toda essa história acabou bastante mal, como aliás acabam todas 
as histórias de grupo: 
e um deles disse que não, não senhores, ele cá não sabia nada 
dessa cabala de mestre e discípulos, nem participara em reuniões 
clandestinas, nem queria derrubar o regime, etc. e tal, o costume, 
e todos os outros, de uma ou outra maneira, lhe seguiram o exemplo, 
enfim, baldaram-se como puderam, 
e sinceramente pensavam: somos todos uns pobres pescadores, 
a vida é dura, este gajo até parece porreiro, mas também 
parece um bocado fala- 
barato, e esta história de grupinhos marginais, e de acreditar que 
depois o poder vai-nos cair nas mãos,  
e os fracos e subjugados serão os fortes escolhidos do 
futuro, essa história já a gente ouviu na União Soviética, 
etc., e depois soube-se como afinal tudo aquilo era: 
desaparecimentos inexplicáveis, goulagues, anos depois 
alguns raros sobreviventes a escrever como acontecera, e 
o que acontecera fora incrivelmente péssimo, 
e depois veio o 25 de abril, cravos vermelhos, Grândola 
vila morena, e o povo é quem mais ordena, e então 
aparecem em toda a parte uns gajos que, faz favor, era a  
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 Tomamos por referência o evangelho segundo São Mateus. 
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eito, desde o Cristo Cunhal até ao Jotinha: o meu reino 
é para já; (HELDER, 2015a, p. 743). 
 
 

 A referência de Helder aos eventos históricos (no caso, bíblicos) em que há 

ideologias sempre acabam “bastante mal”, nos leva a sugerir que o tempo vivido 

mediante um conceito metafísico se procede como se fosse o tempo real da 

existência, tal é a familiaridade dos eventos. Deste modo, o conceito de tempo finito 

e contínuo permanece pontual e inalterado tanto na antiguidade clássica quanto no 

cristianismo, segundo a criação poética de Herberto Helder. E ele continua a 

afirmação ao comparar esses eventos com os acontecimentos contemporâneos. 

 O primeiro deles é sobre a referência à União Soviética, seguindo os 

conceitos marxista-leninistas. Em outubro de 1917, os bolchevistas (ou 

bolcheviques, ou comunistas) eram os integrantes do partido operário social-

democrata russo, que liderados por Lenin, tomaram o poder pouco tempo depois do 

Czar Nicolau II ter abdicado, inaugurando o comunismo. Lenin, seguindo 

incessantemente os ideais marxistas, desempenhou um importante papel na 

iluminação do caminho da luta do proletariado russo, que mudou muitas ideias 

partidárias no mundo. Segundo Hobsbawm (1995, p. 73), a Rússia revolucionária de 

Marx e Lenin “inspirou revolucionários e revoluções” bem como divisões de ideias 

nos diversos países em que houve influências do marxismo-leninismo. Seguiu-se 

uma guerra civil no país, com inúmeras mortes e “desaparecimentos inexplicáveis” 

de pessoas, campos de trabalhos forçados, os “goulagues” ou gulags (HOBSBAWM, 

1995, p. 371), saindo os bolcheviques vitoriosos e governaram a Rússia por mais de 

70 anos, transformada em União Soviética em 1922. Depois da morte de Lenin, 

Stalin assumiu o poder e procurou reconstituir o império czarista, esquecendo de vez 

as ideias ideológicas de Karl Marx, porém continuava com o “discurso” de país 

inteiramente comunista. 

 Comparando aos versos, o trecho histórico nos sugere mais uma vez o tempo 

circular, contínuo, pois um líder que foi seguido por muitos outros, (Cristo) também 

foi esquecido e constantemente relembrado. A história terá outros líderes 

revolucionários com ideais para “pobres pescadores”, “grupinhos marginais” e 

“fracos e subjugados” e, no final, haverá morte do líder e as ideias esquecidas, 

sendo retomadas novamente em outros momentos históricos, assim como os ideais 
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cristãos e marxistas. Em todos os acontecimentos houve “alguns raros sobreviventes 

a escrever como acontecera”, assim como os evangelistas, historiadores e poetas. 

O poema de Helder deixa transparecer que a vontade insaciável de viver é 

um mal, assim como os acontecimentos do mundo o são e a única salvação seria a 

superação da vontade de viver, fazendo-nos lembrar do pensamento de 

Schopenhauer59. Dessa forma, podemos entender que a orientação do tempo, no 

que se refere à redenção, seja mítica, cristã ou histórica, é negada em virtude do 

que irá acontecer em um futuro distante, pois ocorreu desde sempre.   

 Os cinco últimos versos desse trecho continuam a nos mostrar essa 

experiência do tempo histórico de forma circular e contínua comparada à experiência 

cristã. A referência à revolução dos cravos em Portugal, em 25 de abril de 1974, que 

deu fim ao longo regime salazarista e à música proibida “Grândola vila morena” que 

virou o hino da revolução em comparação ao “Cristo Cunhal”, referência a Álvaro 

Cunhal, escritor e militante do Partido Comunista Português. É dele a frase “Jesus 

Cristo se sentiria mais próximo dos comunistas” e sempre reafirmou a atualidade do 

marxismo-leninismo. A expressão “Jotinha” também se refere a um ramo juvenil da 

juventude partidária. 

 Ao anunciar “o meu reino é para já”, temos a ideia de que o universo poético 

de Herberto Helder não deseja mais o tempo circular e contínuo que culmina no 

vazio, na morte certa, mas sim um tempo renovação, um Kairós, como Agamben nos 

propõe: 

 
 
A história, na realidade, não é, como desejaria a ideologia 
dominante, a sujeição do homem ao tempo linear contínuo, mas a 
sua liberação deste: o tempo da história é o cairós em que a iniciativa 
do homem colhe a oportunidade favorável e decide no átimo a 
própria liberdade. Assim como ao tempo vazio, contínuo e infinito do 
historicismo vulgar deve-se opor o tempo pleno, descontínuo, finito e 
completo do prazer, ao tempo cronológico da pseudo-história deve-
se opor o tempo cairológico da história autêntica. (AGAMBEN, 2005, 
p. 126). 
 
 

 No poema há a comparação dos eventos cristãos e dos históricos de forma 

cronológica, ou seja, o tempo linear e contínuo não serve mais para a poesia. A 
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 Voltaremos a comentar sobre este pensador no capítulo 4, de forma breve, pois há muitas 
diferenciações entre ele e Agamben, destoando, pois do tema principal da nossa pesquisa. 
Ficaremos apenas com o tema do mal. 
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exigência do eu poético é a mudança qualitativa do tempo: o verdadeiro 

revolucionário livre do tempo. Mas, até o presente momento do poema, não foi 

possível conseguir essa revolução. 

Vamos ao trecho final desse poema a fim de observar como o eu poético dá a 

solução final para este problema. 

 
 
[...] 
foda-se 
vou-me embora pra Pasárgada, disse então o Manuel Bandeira; 
quanto a mim, não me interessa ter a filha do rei; com a 
minha idade já se não arrisca nada por uma aventura 
sexual minada por tantas dúvidas ideológicas 
(e tantas turvas aventuras da prática poética) 
e, enfim, vinha isto a propósito de um pobre burro velho que 
viu, mirabilia!, de repente melhorada a ração de palha  
seca e água ambígua; e 
Pai, Pai, porque me abandonaste? 
e já não sei em que edição vai este romance que nem tem a 
apoiá-lo o prémio Nobel, coisa que principiou logo 
assim: ganhou-o (1901), contra Tolstoi, um tal Sully Prudhomme, 

e mais uma vez; Eli, Eli, lamna sabachthani –  

ou: Vou-me embora pra Pasárgada –    

e aqui jaz, acomodado, oitenta e três, parece que pelo menos 
sem grandes achaques físicos, o todo vosso burro com palha pouca 
e fora de uso, quer dizer: uma reforma de pilha-galinhas e 
poeticamente enterrado vivo e sem poder visível e sem  
contacto com o invisível, o burro  
sim com o nome a fogo na testa: eu sou apenas deste 
mundo, isto é: estou praticamente morto, mas todo 
vosso: nenhures é o meu pouso. 
Esta é a minha elegia. 
A Elegia de um Burro. (HELDER, 2015a. p. 745). 
 
 

 Neste trecho, Helder continua a citar versos referentes à experiência do tempo 

circular, com certo pessimismo em relação ao desfecho final, mas apresenta uma 

solução libertadora por meio da escrita. Porém, logo verifica o fracasso em relação a 

mesma. Inicia o trecho de forma a jogar tudo para o alto, “foda-se”, abandona por 

certo tempo o evento histórico e se volta à literatura, mais precisamente à 

intertextualidade com o poema de Manuel Bandeira, Vou-me embora pra Pasárgada. 

 O poeta brasileiro utilizou-se do tema da morte em toda sua obra poética. 

Vale lembrar que a temática da morte de que Manuel Bandeira trata nas suas 
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poesias pode parecer que se deve unicamente ao fato da sua doença ser fatal60, 

sem nenhuma perspectiva de cura. É muito pouco, quando se trata de um poeta que 

fascinou os leitores com a temática da morte e chegou aos alumbramentos. A 

“Pasárgada”, referência à cidade capital do primeiro império persa, é um lugar 

utópico utilizado pelo eu poético de Bandeira como forma de fugir à morte iminente e 

fazer tudo o que não poderia na vida real. Herberto Helder também se utiliza do 

mesmo recurso para fugir à realidade da história contínua. Porém transparece a 

perspectiva mais pessimista, comprovada nos versos “com a minha idade já se não 

arrisca nada por uma aventura sexual minada por tantas dúvidas ideológicas/ (e 

turvas aventuras da prática poética)”. Helder parece expor a afirmação sobre o seu 

espírito: mesmo com a idade avançada, em que pode fazer o que quiser, pois a 

proximidade da morte possibilita esse risco, escrever a poesia é algo árduo, 

inconcluso, “turvo” e anuviado.  

 Por um momento, teve um alumbramento bandeiriano: o “pobre burro velho 

que viu, mirabilia!”. Do latim mirabilis, admirável de se ver; mirabilia, maravilha. O 

burro, nesse verso, é o próprio poeta que por um instante de tempo fez da palavra 

escrita um admirável instante de refúgio e paz como somente haveria em 

“Pasárgada”, comparando com a “ração de palha seca e água ambígua” que foi 

dada ao burro e ele a viu de forma “melhorada”, isto é, com novo significado.  

A água “ambígua”, como o próprio vocábulo denota, tem dois sentidos: o 

primeiro, seria a refeição principal com a sobremesa a que o burro (poeta) nunca ou 

pouco teve durante sua existência; e o segundo sentido, figurado, seria a mistura de 

coisas opostas. Se optarmos pelo primeiro sentido, temos uma iluminação para o eu 

lírico: a escrita poética é fascinante e desempenha plenamente o seu papel de 

atingir a verdade sensível do Dasein, pois da mesma forma que o burro admirou a 

“mirabilia”, maravilha, da ração melhorada, o poeta se admirou da escrita poética, 

por um pequeno instante. O segundo sentido provoca no leitor essa dúvida dos 

opostos do eu poético: a escrita poética será uma iluminação ou um fracasso? 

Porém, foi um instante fugaz. O eu poético retoma a razão e, em um 

momento de desespero, volta-se ao questionamento do cristianismo, com o verso 

“Pai, Pai, porque me abandonaste?”  
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 Em minha dissertação, analiso o tema da morte e do alumbramento nas poesias de Manuel 
Bandeira e discuto a relação dos temas com a sua biografia e com aspectos religiosos, numa 
perspectiva fenomenológica.  
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Este ponto é importante para tentarmos verificar a primeira das hipóteses 

apresentadas no presente estudo, a de que a linguagem da morte, para Herberto 

Helder, sendo comparada ao processo de criação da linguagem poética, pode 

iluminar o Dasein.  

 No poema, a personagem invocada pelo eu lírico, “Pai”, está grafada com 

letra maiúscula, numa clara referência à frase proferida por Cristo quando estava 

sendo crucificado (Mt 27,45), “Pai, Pai, porque me abandonaste?” A mesma frase é 

repetida em verso posterior, na forma original aramaica: “Eli, Eli, lamna sabachthani”. 

Na primeira, o sentido parece ser o grito de uma angústia real, mas não de 

desespero, antes seria uma oração. A conjunção “porque”, deveria estar grafada 

separadamente, como na Bíblia, por que pronome interrogativo, porém apresenta-se 

junto no poema, porque como conjunção explicativa ou causal. Essa grafia pode nos 

levar a pensar que o eu poético não está questionando, mas sim afirmando. Neste 

caso, “Pai”, poderia ter o significado do poder que a escrita exerce no poeta, ou seja, 

está abandonando-o, esvaindo-se... 

 Para confirmar a hipótese, os versos seguintes trazem um evento histórico 

sobre o primeiro prêmio Nobel de literatura que foi dado a Sully Prudhomme em 

1901. À época houve certa especulação se não teria sido mais conveniente o prêmio 

ser dado a Leon Tolstoi61, conforme os versos. A descrição poética desse evento 

nos faz imaginar que Helder tem uma opinião formada a respeito da literatura, isto é, 

não há o devido valor a quem realmente se dedica a ser escritor ou poeta – se for o 

caso de Tolstoi ser melhor do que Prudhomme, na opinião dele. Tolstoi é um escritor 

que utilizou a temática da morte na sua obra. Em um de seus livros, A morte de Ivan 

Ilitch, o protagonista está gravemente doente, acossado pelas insuportáveis dores 

físicas e morais e decepcionado com a mentira das pessoas que o cercam. Há um 

sentimento de horror que se revela por meio da consciência da morte, mas ainda 

assim ele encontra algum sentido em sua vida. Segundo observações de Paulo 

Rónai que fala sobre o romancista no apêndice: 
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 Há alguns sites que trazem matérias sobre esse evento. Exemplos:   
<http://www.academia.edu/35687888/Sully_Prudhomme_-_O_Primeiro_Nobel_de_Literatura>. 
Acesso em 23/12/2018. E <https://oglobo.globo.com/cultura/livros/escritores-consagrados-que-nao-
ganharam-nobel-17705431>. Acesso em 29/12/2018. 
 

http://www.academia.edu/35687888/Sully_Prudhomme_-_O_Primeiro_Nobel_de_Literatura
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Depoimentos de parentes e amigos confirmam as confidências do 
romancista: a morte era para ele uma obsessão. Segundo relata seu 
filho Iliá, Tolstói fazia questão de conhecer as menores 
particularidades do passamento de seus amigos, dando a impressão 
de ter à morte um verdadeiro culto, uma espécie de amor. Outro filho, 
Lev, ratifica o testemunho do irmão, embora dando outra explicação 
daquela ideia fixa: “Embora durante trinta e cinco anos não deixasse 
de falar um só dia na morte, meu pai não a desejava, temi-a e fazia 
de tudo para adiá-la”. Gorki informa que, diante dele e de Tchekhov, 
Tolstói afirmou certa vez que, depois que um homem aprende a 
pensar, pensa sempre na própria morte, pouco importa em que 
esteja pensando. Todos os filósofos fizeram assim. E que verdade 
pode haver uma vez que existe a morte? (RÓNAI, 2009, p. 89). 

 
 

 A partir dessa apresentação, podemos ter um pouco mais de certeza sobre a 

intenção de Helder ao introduzir o nome do autor de Guerra e paz nos seus versos e 

deixar transparente a sua opinião sobre ele e Prudhomme. Este último, é um poeta 

parnasiano que fez jus a sua estética: arte pela arte, permeada de valores clássicos, 

rimas ricas etc. Exatamente o oposto da estética herbertiana. O próprio Manuel 

Bandeira, apesar de ter bebido do parnasianismo, o combateu com veemência 

posteriormente quando amadureceu sua obra. 

 Os próximos versos, referências ao versículo bíblico e ao poema de Bandeira, 

vem como opção ao apelo do cristão: “Eli, Eli, lamna sabachthani – / ou: Vou-me 

embora pra Pasárgada”. Como houve a tentativa ao apelo religioso e não se obteve 

resultado, joga-se tudo para o alto e caminha-se para a literatura mesmo! Encontra 

na outra voz poética a esperança que perdeu no evento cristão. Para Giorgio 

Agamben: 

 
 

A relação essencial entre linguagem e morte tem – para a metafísica 
– o seu lugar na voz. Morte e voz tem a mesma estrutura negativa e 
são metafisicamente inseparáveis. Ter experiência da morte como 
morte significa, efetivamente, fazer experiência da supressão da voz 
e do surgimento, em seu lugar, de outra voz [...] (AGAMBEN, 2006, 
p. 118). 
 
  

 Esse movimento em busca de refúgio parece corresponder a nossa opinião 

sobre a escrita que não diz o que realmente quer dizer, ou seja, o eu poético procura 

incessantemente resposta para a verdade lírica, mas sua potencialidade literária da 

circunstância real, de onde tira os elementos que incorpora à criação poética, fogem 
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do seu domínio. Ainda que se aproxime dos instantes finais de vida, da morte, não 

consegue transpor para o poema. 

 Nos versos seguintes, encontramos recursos biográficos determinados pelo 

momento histórico e pelos rumos gerais da sua produção poética. As expressões: “e 

aqui jaz, acomodado, oitenta e três”, “o todo vosso burro com palha pouca e fora de 

uso”, “poeticamente enterrado vivo”, “estou praticamente morto” e “nenhures é o 

meu pouso” transfiguram, respectivamente em: o poeta está com a idade avançada 

e se encontra acomodado, sem perspectiva; sente-se com pouca inspiração e não 

consegue nada novo para a criação; pode-se ter a verdade sensível da poesia, mas 

não consegue a verdade na escrita, o Dasein sente-se morto, ou seja, tomou 

consciência da sua finitude; por mais que tenha buscado tempos, lugares, 

aproximar-se da morte e outras vozes na poesia, não consegue de fato atingi-la.  

 Fica muito claro que as imagens elaboradas pelo eu poético têm uma história, 

ou são propriamente históricos, transformando-se no momento da operação da 

escrita que dá forma ao poema. O caráter variável dos eventos cristãos aos 

literários, combinando os elementos temáticos e poesia resultam nessa construção 

intertextual como a narrativa bíblica e a poesia de Bandeira.  

 Ao finalizar o poema, Helder classifica seu poema como uma elegia, gênero 

poético de tom melancólico e triste. Curiosamente, Manuel Bandeira utilizou-se muito 

desse gênero em sua obra. Apesar de não ter apresentado a forma fixa original da 

elegia (versos hexâmetros e pentâmetros alternados), o poeta da A morte sem 

mestre nomeia brilhantemente o poema como a “A Elegia de um Burro”, com letras 

maiúsculas, identificando a si próprio como nada, ser finito que buscou e não 

encontrou (a escrita da verdade sensível). A linguagem poética, nesse sentido, 

constituiu um mundo negativo, pois ao buscar a perfeita linguagem escrita o eu de 

Helder consentiu também com os desígnios da morte. 

 A escrita poética que Helder procurou não pode se concretizar na palavra, por 

isso, o único estado possível foi a desistência. O pensamento chegou ao seu fim 

quando se transformou em palavra. O fim do pensamento do poeta se deu quando o 

transformou em palavra na linguagem. Nesse sentido, como diz Agamben (2004, p. 

157), a voz humana deixa de pertencer ao homem no momento em que se inscreve 

na letra; daí o fato de a linguagem ser sempre ‘letra morta’, ter lugar “no não lugar da 

voz”. 
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 Assim como Giorgio Agamben, Herberto Helder também chega à conclusão  

de que o pensamento não pode se tornar palavra por conta da escrita fracassada, 

falha, inconclusa. O que poderia ser iluminação ao Dasein, tornou-se 

impossibilidade.  

 
 
Trata-se de “escrita circular”, naquele âmbito em que se concebe a 
volta ao ponto de partida. E também porque nenhuma solução é 
possível, por nunca se poder provar a hipótese de verdade da coisa 
escrita. (HELDER, 2013, p. 66). 
 
 

O poeta ainda relata que, ao mesmo tempo, o texto é fechado e é também 

aberto. Fechado, porque sempre volta ao início e aberto, porque há inúmeras 

possibilidades de se voltar ao início e ao fim, embora haja a negatividade inerente a 

sua escrita, por transparecer que nunca terá a resposta verdadeira. Vamos continuar 

verificando a hipótese no próximo item. 

  

3.2  O instante da linguagem e a busca fracassada  

  

Uma das formas de acesso à poesia de Herberto Helder é perseguir temas 

recorrentes em sua obra: morte, obscuridade, espelho. Essas palavras se expandem 

como numa esfera, isto é, no início, o ser na sua mais plena essência e, no final, 

como um ser sem perspectiva, desistente e inconcluso e que precisa, mesmo assim, 

da escrita para continuar a viver. Vamos observar o seguinte poema a fim de 

verificar uma delas, a palavra espelho62 e em quais significados o poeta a 

transcreve: 

 
 
e só agora penso: 
porque é que nunca olho quando passo defronte de mim mesmo? 
para não ver quão pouca luz tenho dentro? 
ou o soluço atravessado no rosto velho e furioso, 
agora que o penso e vejo mesmo sem espelho? 

– cem anos ou quinhentos ou mil anos devorados pelo fundo e 

amargo espelho velho: 
e penso que só olhar agora ou não olhar é finalmente o mesmo 
(HELDER, 2015a, p. 719). 
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 As palavras morte e obscuridade, foram por nós analisadas anteriormente no presente trabalho. 
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No poema acima, o significado das palavras é a qualidade primordial da sua 

poesia. Porém, por mais vezes que leiamos o poema, há prefigurada uma tentativa 

de expor o que não consegue, ou seja, a linguagem não atende ao que se quer 

dizer. Vamos observar como ocorre. 

A idade avançada do poeta, ou a proximidade da morte que o espreita, leva-o 

a transmutar o seu corpo em linguagem. No poema, o eu poético sofre com o 

declínio de um corpo que não corresponde mais a sua linguagem, isto é, por muitos 

anos tentou a perfeição no poema, mas percebeu que o tempo passou e não foi 

possível alcançá-la. Ao olhar dentro de si mesmo, por meio do espelho e rememorar, 

concluiu que o hoje é igual ao que sempre foi ontem: incompleto, não alcançou o 

que procurou a vida inteira de poeta. É evidente a reiteração do ato circular nos 

poemas do autor madeirense, conforme vimos no item anterior e a palavra em 

questão, espelho, nos traz, além desse movimento circular, mais indícios para 

verificarmos a busca fracassada da linguagem expressa nos poemas. 

Iniciamos com a mitologia. A Medusa, uma das três Górgonas, tinha o poder 

de petrificar aquele que a olhasse. Perseu colocou o seu escudo-espelho diante do 

olhar da Medusa e o feitiço virou contra o feiticeiro, provocando a morte dela. 

Segundo Junito de Souza Brandão (2007b, p. 82), a simbologia da imagem da 

Medusa refletida no escudo-espelho se deve ao fato de que a imagem refletida 

representa uma “culpabilidade pessoal”, ou seja, a Medusa simboliza “a imagem 

deformada daquele que a contempla, uma autoimagem que petrifica pelo horror”.  

Olhar-se no espelho, então, seria o símbolo do que tem de pior no Dasein. 

Dentro dessa perspectiva mítica, também temos a imagem de Narciso 

refletida no espelho das águas. Segundo Brandão (2008, p. 180), o jovem 

extremamente belo, “debruçou-se no espelho imaculado das águas e viu a própria 

imagem refletida no espelho da fonte de Téspias.” Narciso apaixonou-se pela própria 

imagem e se jogou nas águas morrendo afogado. No lugar em que se afogou, havia 

apenas uma delicada flor amarela rodeada de pétalas brancas, o narciso. Talvez 

seja bela morte se esse ato justificar o nascimento de uma bela flor, no caso do mito, 

ou uma escrita verdadeira, no caso de Helder. Sobre a morte de Narciso, é o 

resultado da descoberta de que a imagem do ser amado não é a do outro, mas a de 

si próprio e é essa (in)consciência o que o conduz à morte. 

Nestas circunstâncias, o papel do espelho tem relevância, segundo a 

estudiosa Maria Estela Guedes: 
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[...] o poema corresponde ao andrógino, unificação absoluta dos 
contrários. É ele o verdadeiro outro, o realmente duplo em toda a 
extensão da palavra.  
Nestas circunstâncias, o papel do espelho tem relevância, em razão 
de poder substituir metaforicamente o duplo; o espelho pode ser 
metáfora de poema. Em torno dele estabelece-se sempre a 
dissociação dos contrários, e de seguida a coincidentia oppositorum, 
daí decorrendo a sua função religadora e unificante. (GUEDES, 
2002, p. 42). 
 
 

Dessa forma, contrários são estabelecidos como no mito de Narciso: ao 

mesmo tempo que ele é amante, é também amado da própria figura refletida; 

semelhantemente ao poema: o espelho é, ao mesmo tempo, a aparência e a 

essência do poema, ou seja, o simulacro e a verdade.  

Por outro lado, o mito de Narciso e sua imagem refletida nos remete à 

etimologia do seu nome: Nárkissos, narke que significa “entorpecimento pela morte” 

(BRANDÃO, 2008, p. 173) e como não consegue apreender a própria imagem 

amada refletida, ele morre. No lugar, aparece a flor que simbolicamente tem uma 

duração curta e sua fragrância é também ligada ao sentido de morte “mas de uma 

morte que era apenas um sono”. Caracteriza-se, assim o seu duplo 

morte/renascimento, pois o narciso floresce (renasce) na primavera, conforme 

Alvarez (2011, p. 88) “assim como o movimento cíclico encetado por Narciso: 

vida→morte→vida (a flor narciso).” 

Outra possível interpretação do símbolo do espelho é a dos contos de fada. A 

madrasta da princesa Branca de Neve pergunta várias vezes ao espelho e obtém a 

resposta de que é a “mais bela de todas” (GRIMM, 2012a, p. 247-253). Quando 

reconhece Branca de Neve como a mais bela de todas, o espelho continua 

afirmando a beleza da rainha, porém esta não se contenta com a afirmação do 

espelho, de que Branca de Neve é mais bela ainda. Assim, veste-se de camponesa, 

oferece uma maçã envenenada à Branca de Neve que ao mordê-la, cai morta. Ao 

indagar novamente o espelho, este diz à rainha que ela voltou a ser a mais bela. A 

rainha, então diz: “enfim eu tenho paz, Branca de Neve vai permanecer morta.” E 

enquanto a princesa não foi despertada da morte pelo belo príncipe, o espelho 

reafirmou a beleza da madrasta. O espelho tem o significado de refletir a verdade e, 

para garantir que seja sempre assim, a morte tem que estar por perto, mesmo que 

não seja a da madrasta.  
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Essas interpretações da palavra “espelho” estão ligadas à morte com o 

significado de incapacidade de chegar à verdade. Quanto mais a linguagem poética 

busca a verdadeira essência, tanto quanto irá encontrar a morte. Segundo Maria 

Estela Guedes, (2002, p. 48), “quanto mais a imagem se abisma no espelho, tanto 

mais se aproxima das realidades primordiais”. A saber: a vida e a morte. 

O “espelho”, no poema de Herberto Helder, significa reflexo de uma Voz63 

única que, ao abrir, prende-se à negatividade e é sempre ligada a uma 

temporalidade, isto é, abre-se no ser e no tempo, é cronotética (AGAMBEN, 2006, p. 

57). No poema, observamos essas afirmações desde o primeiro verso “e só agora 

penso” até o último “e penso que só olhar agora ou não olhar é finalmente o 

mesmo”. O espelho também é uma metáfora para eternidade. 

O reflexo que nos chama a atenção é a totalidade do poema que se percebe 

inacabado, porque o eu poético o define como um fim inalcançável, com “pouca luz” 

para disseminar. A consciência da sua existência finita o faz verificar que o tempo 

não foi capaz de apreender a verdade sensível, a linguagem. Ao mesmo tempo que 

a palavra poética aparece como algo inapreensível, ela é extremamente fecunda e 

revela o nada, a incapacidade do ser em proferir o verdadeiro poema. 

O princípio geral que rege a escrita de Helder é, sem dúvida, a 

intencionalidade e a desautomatização do sentido impresso principalmente na 

palavra “espelho”, conforme especificamos anteriormente. Vamos comparar alguns 

poemas de outras obras de Herberto Helder com o poema em questão:  

 
 

                     – Esta  
espécie de crime que é escrever uma frase que seja  
uma pessoa magnificada.  
Uma frase cosida ao fôlego, ou um relâmpago  
estancado  
nos espelhos. [...] (HELDER, 2013, p. 8). 
 
 

 O poeta apresenta-se eletrocutado pela poesia. Há traços de iluminação, 

porém de forma violenta, um “relâmpago”. A escrita é árdua, “cozida ao fôlego”, mas 

reflete um desejo que queima por dentro e é detido “nos espelhos.” Uma pessoa que 

sobrevive a um relâmpago tem uma experiência de quase morte, isto é, o eu poético 
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chegou perto do fim para poder criar poesia, da mesma forma que um raio ao atingir 

a areia pode produzir um lindo efeito vitral. 

 O relâmpago, em muitas religiões, é a iluminação espiritual, conforme Mircea 

Eliade, as pessoas que morrem ao serem atingidas por raios foi por mera vontade 

dos deuses da tempestade e “a pessoa que sobrevive à experiência do raio muda 

completamente; na verdade, começa uma nova existência, é um homem novo.” 

(ELIADE, 1991, p. 13). 

 Há de se notar que o próprio poeta considera um “crime” escrever. Talvez por 

este motivo tenha “estancado nos espelhos” como castigo por ter infringido alguma 

lei. Comparando com o poema da A morte sem mestre: um ainda tem potência 

criativa, pois o relâmpago estancou nele; porém o outro é apenas um “espelho 

velho.” 

 Este outro poema, traz mais um significado da palavra “espelho”: 

 
 

[...] Mas nunca  
serei branco nestas câmaras com um candelabro no meio.  
Separam-nas membranas,  
espelhos vivos, teias  
de espelho. E de braços abertos, entre as suas imagens,  
dormem as pessoas [...] (HELDER, 2015a, p. 355). 
 
 

 O eu poético revela uma impossibilidade: ele é incapaz de ser “branco”, isto é, 

por mais que haja insuficiência de signos, por conta de uma fragmentação, 

“separam-nas membranas”, o poeta procura as palavras para montar o poema na 

folha em “branco”. Essa imagem é refletida nos espelhos, ora “vivos” e ora velhos – 

expresso pela palavra “teias” – estas geralmente surgem quando um lugar fica por 

muito tempo sem ser utilizado. E, mais uma vez, a morte está presente: são as 

pessoas dormentes entre as imagens dos espelhos vivos e a das teias de espelho. A 

imagem dos “braços abertos”, remete-nos à de Cristo morto na cruz (imagem em 

forma de estátua) entre velas, típica de velórios: “com um candelabro no meio”. 

 Mas o “espelho”, conforme afirmamos no início deste item, é apenas um dos 

meios de se estudar a poética de Herberto Helder a fim de verificar uma das 

hipóteses da presente tese: “a impossibilidade de dizer aquilo que queremos dizer” 

ou “uma incapacidade da linguagem para proferir o indizível em virtude de uma 

pobreza das palavras e dos ressequidos signos”, conforme nos anunciou Agamben 

(2006, p. 25). A fim de garantirmos mais elementos para a confirmação dessa 
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hipótese, vamos a outro trecho de poema da A morte sem mestre com ênfase em 

outros signos: 

 
 
botou-se à água do rio, 
dava-lhe a água pelo umbigo 

– ai, que morro de frio! 

mas nadava como um peixe: 
subiu ũa alta torre, 
ai que o pé me foge para o abismo, 
¿quem para aqui me trouxe, 
não foi o demo? 
já dentro de mim não caibo, 
já sou maior que mim mesmo, 
vejo a terra em derredor, 
mas sinto aqui uma dor 
que não sei se é na alma ou no umbigo, 
se é por causa da torre, 
se é por causa do grande frio 
do mundo, 
se é por ter estado no alto 
e agora estar no fundo, 
se por ter estado atado 
e agora estar desatado 
se por motivos do alto, 
se por motivos do baixo, 
não tenho nome que me salve, 
não sou peixe nem ave,  
não subi ũma alta torre,  
também não desci ao fundo  
das cavernas do mundo –  
o que sou eu afinal?  [...] (HELDER, 2015a, p. 745). 
 
 

  O poema, de cunho notadamente surrealista64 com liberdade de associação 

de pensamentos e a sempre presença dos temas míticos, próprios da linguagem do 

poeta da A morte sem mestre, faz-nos pensar nos deslimites do processo escritural 

desse poeta e em dois elementos anteriormente discutidos no capítulo 1 sobre a sua 

linguagem: o alto e o baixo. O elemento “água” simboliza o baixo e a “torre” o alto.  

 Parafraseando o trecho, o eu lírico cai na água a fim de experimentar 

sensações diferentes das quais ele havia presenciado. Esta é uma metáfora para o 

experimento da escrita. Embora sinta muito “frio”, parece que a água, fonte de 

simbolismo mítico e cristão, traz certa desenvoltura, “nadava como peixe”. A água,    

segundo o dicionário de símbolos Chevalier (1998), tem alguns temas dominantes: 
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meio de vida, fonte de purificação ou regeneração. Helder nos coloca frente aos três 

significados. 

O primeiro, meio de vida, sugere-nos que o eu poético está confortável até o 

momento em que a água lhe chega ao “umbigo”, fato que o seu meio de vida 

sempre foi escrever até o momento em que essa escrita não dá mais conta de dizer 

o que ele quer dizer, causando-lhe o “frio”. O segundo, purificação, poderíamos 

entender que o eu poético procura renovar a sua escrita e o mergulho na água como 

o batismo, mostra-se portador de um  novo significado, pois é um meio com o qual 

ele tem familiaridade, porém ao invés de renovar, traz-lhe “frio”, ou seja, não 

desperta o interesse esperado. No terceiro, regeneração, finalmente a simbologia da 

água manifesta-se com a potencialidade de reconstituir tudo o que está destruído 

(escrita poética), sendo assim possível que o eu poético possa se recarregar de 

energia e ter uma força nova. No entanto, o mergulho na água o regenera 

passageiramente, pois sente “frio”, quando a água o vai cobrindo, isto é, ela apenas 

ocupa um lugar fecundador, mas não lhe traz novidade. Em todos os três há o 

aspecto metafórico: água/escrita→frio/fracasso.  

Heráclito, “o obscuro”65, dizia que “os que entram nos mesmos rios são 

banhados por águas sempre diferentes” (apud BARNES, 1997, p, 136), significa 

dizer que da mesma forma que o rio passa e morre a cada instante, quando o ser 

entra na água pela segunda vez também é outro. O rio muda o tempo inteiro, é 

transitório. 

Semelhantemente à ideia do tema da água de Heráclito, Gaston Bachelard no 

estudo filosófico A água e os sonhos (1997), considera que esse elemento também 

é efêmero, isto é, “a morte cotidiana é a morte da água” e “a água corre sempre, a 

água cai sempre, acaba sempre em sua morte horizontal” (BACHELARD, 1997, p. 

7). Ao mesmo tempo que a água é sinônimo de vida, purificação e renovação é, 

também, indicativo de morte iminente. 

Ao voltarmos ao poema, a experiência fracassada da água conduz o sujeito 

poético a ir mais além e subir uma “alta torre”, mais um elemento associado ao 

pensamento mítico e/ou psíquico. Partir do baixo da água até a altura da mais “alta 

torre”, pode nos sugerir, metaforicamente, um grande esforço de criação poética, no 
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qual o Dasein parte em busca de lugares imagéticos para encontrar a verdade 

sensível da linguagem, mas não é bem-sucedido.  

Podemos sugerir que a “torre” é uma imagem da qual a literatura e as 

narrativas míticas/cristãs lançam mão em algumas obras, como a que serviu para 

aprisionar Danae, mãe de Perseu, para que não engravidasse do filho que mataria o 

rei Acrísio; a que Rapunzel esteve presa por uma fada durante toda a sua vida, no 

conto infantil; ou ainda a torre de Babel que conduziu ao fracasso os povos que 

queriam penetrar no céu, na narrativa bíblica. Todos os propósitos para as torres 

mencionadas fracassaram: Danae foi fecundada por Zeus por uma fenda existente 

na torre (BRANDÃO, 2007b, p. 76); Rapunzel engravidou do príncipe que subia à 

torre todos os dias escondido da fada (GRIMM, 2012a, p. 75); e os povos tiveram as 

línguas confundidas para que não mais se entendessem uns com os outros como 

castigo (Gn,11, 1-9).  

Para o ser poético de Helder há também o fracasso da subida à torre, pois 

esta não dá conta de lhe fornecer a resposta que procura, quando ele alcança o 

mais alto ponto, seu “pé” quer ir além, no abismo. A linguagem também não tem 

limite e quer ir além. Ao contemplar a imagem da terra ao seu redor, questiona-se: 

“quem para aqui me trouxe?” Sua consciência poética foi mais rápida que a sua 

percepção e, de fato, essa consciência supõe que há uma certeza imediata do que 

tem diante de si. No entanto, ao referir-se à linguagem, metaforicamente nos 

elementos que estamos analisando, o Dasein serve-se dos advérbios “aqui” e 

“agora” para expressar o que tem de mais concreto, a sua experiência de 

negatividade do momento da criação poética, ou seja, do não poder dizer o que quer 

dizer. Agamben (2006, p. 27) afirma que o que se diz é a impossibilidade de dizer da 

linguagem, o inefável do querer dizer, “aquilo que é, portanto, indizível para a 

linguagem, nada mais é que o próprio querer-dizer”. 

O poeta procura respostas para o que sente, o lugar em que está a 

linguagem, “sinto aqui uma dor” e não sabe o motivo: 

 
 
se é por ter estado no alto 
e agora estar no fundo, 
se por ter estado atado 
e agora estar desatado 
se por motivos do alto, 
se por motivos do baixo, 
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 Por mais que procure respostas não encontra e, no movimento da “Tábula 

Esmeraldina”66, do baixo das águas ao alto da torre, o que encontra é somente 

negatividade e passa a pensar na morte como única possibilidade da 

impossibilidade de resposta, depois da sua consciência muito caminhar, conforme o 

trecho seguinte:  

 
 
[...] 
botei-me à água do rio; 
não morri de frio nem de sufoco, 
botei a avoar, 
não caí dos céus como uma pedra, 
em mim tudo se enreda 
mas não sou louco, 
et coetera et coetera, 
podia nunca mais acabar 
para ir-me dando tempo 
a não sei que elemento 
que me traria morte e paz: 
aqui jaz – quem aqui jaz? [...] (HELDER, 2015a, p. 746). 
 
 

 O pensar a morte como possibilidade insuperável é o meio da voz poética se 

reencontrar, ainda que negativamente, semelhante ao sacrifício. Vamos ao último 

trecho: 

 
 

[...] 
subiu ũa torre, 
desceu abaixo do pó: 
nem vive nem morre, 
a terra inteira o enreda: 
ora sabe que está só, 
ora sente até à merda 
a multidão dos irmãos: 
ora o alto da torre, ora o baixo da terra, 
que tudo acaba, e mal acaba 
recomeça 
a servidão (HELDER, 2015a, p. 746). 
 
 

 O princípio do alto e do baixo repete-se por vezes confirmando a negatividade 

ou o fracasso da linguagem, expressando o sentimento de impotência do Dasein. 

Contudo, o eu-poético, sabendo-se “só”, admite que a busca da verdade sensível da 

linguagem não o deixará: “que tudo acaba, e mal acaba/ recomeça/ a servidão”. O 
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poeta, pois estará sempre a serviço da poesia, neste processo árduo e que requer 

muitos altos e baixos e sempre encontrará a finitude do seu ser. 

 A linguagem poética do autor de A morte sem mestre é, ao mesmo tempo, 

nascente e insuficiente, ou seja, é concebida como campo imenso de possibilidades 

de criação e também insuficiente para dizer o que se quer dizer. Este campo de 

impossibilidade de escrita é um meio obscuro do poeta entrar na possibilidade do 

silêncio, nosso próximo item. 

 

3.3  Leitura do silêncio 
 
  

Dentro do contexto da obra de Herberto Helder, podemos observar duas 

chaves de leitura. A primeira, a linguagem é a metáfora mediadora para a realidade 

incompreensível do eu poético à medida que transfere ao leitor as preocupações, 

pensamentos e sentimentos. A segunda, a linguagem visa arrancar do íntimo da 

alma o universo de negatividade que a palavra propicia, pois não há como alcançar 

o verdadeiro significado por meio da incompletude dos signos. Em ambas leituras, 

os poemas nos fornecem claros indícios de inconclusão e, ao transpor o tema do 

silêncio, o poeta faz a sua tentativa de solucionar esse problema. 

Em (nota para não escrever) (anexo 4), Herberto Helder nos fornece maneiras 

de alcançar o silêncio e dá dicas do significado do termo. A experiência do silêncio é 

uma interrupção temporária do propósito da linguagem, de forma que o eu poético, o 

Dasein, apura a linguagem a fim de progredir como se morresse gradualmente, por 

meio do movimento circular em que encerra um período de finalização de um poema 

e inicia o de outro, até que o silêncio final seja atingido, em outras palavras, a morte 

o alcance.  

Convém informar que há certa tendência em analisar esse texto pelo viés 

biográfico, pois o autor era um misantropo, recusando-se ao reconhecimento público 

e fechando-se no silêncio e no certo abandono de sua escrita, após o ano de 196867.  

Contudo esta afasia, resultante do próprio processo criativo de Helder, corrobora 

com a hipótese de que o silêncio poético nada mais é que o meio de dizer o que não 

se consegue dizer, isto é, as palavras podem cessar dando a impressão de que tudo 
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foi dito, mas sempre haverá palavras que remanescem, mesmo não estando 

escritas, ou que estão nas “entrelinhas” como diria Clarice Lispector (1998, p. 86) 

tentando quebrar a barreira desse mesmo silêncio. 

Para Giorgio Agamben, o silêncio é uma voz que aparece desde a 

antiguidade cristã. Deus é uma figura indizível e inexprimível e é, “todavia proferido 

com a voz do silêncio” (AGAMBEN, 2006, p. 88). De fato, pessoas que possuem 

religião podem orar e rezar silenciosamente em contato com o divino e o silenciar, 

neste caso, é modalidade discursiva como possibilidade de relação com o outro. O 

silêncio apreende também o abismo, ou seja, tudo o que é incompreensível. Este 

sentido negativo do abismo como significado de silêncio, na mística cristã, é 

semelhante a Deus que seria o verdadeiro lugar da linguagem e inatingível por conta 

das transgressões humanas. A única forma de alcançá-la (a divina linguagem 

verdadeira) seria aproximando-se do abismo do Criador e isso somente seria 

possível mediante o encontro com o Verbo divino, isto é, encontrar a vida eterna, ou 

o que vem após a morte. 

Em Ideia da prosa (AGAMBEN, 2016, p. 110), o filósofo volta a dissertar 

sobre o tema, em outro exercício reflexivo sobre os limites do conhecimento, relata 

que o silêncio não constitui identidade na filosofia, mas a palavra que cala é 

perfeitamente parte dela. O silêncio é, assim, a morada do logos, ou seja, o lugar da 

verdadeira linguagem. A consciência é também espécie de silêncio que se expressa 

numa voz não audível e essa condição caracteriza uma comunicação.  

Heidegger (2007, p. 352) assevera sobre o tema que “a fala da consciência 

sempre e apenas se dá em silêncio” e, assim, o apelo do Dasein não tem 

verbalização, mas estranhamente diz muito.  

Semelhante a esses filósofos, Gaston Bachelard (2001, p. 63), pensador 

sobre o universo simbólico da poesia, estabelece que o silêncio não tem voz e não 

fala, mas diz uma imensidão que é preciso decifrar com a profundidade do ser que 

se destaca nos sonhos, pois “com o pensamento claro, com a razão, o silêncio nada 

significa” e “o silêncio é captado na solidão de instantes inefáveis, tudo se harmoniza 

nesse silêncio e nessa profundidade”.  

O silêncio para o poeta assim, fala mais alto que qualquer voz ou som que se 

expande no universo. A partir desse ponto podemos analisar como a questão do 

silêncio afeta as poesias do poeta madeirense e também como a sua filosofia 
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poética (sua linguagem) encara o tema. Vamos iniciar o diálogo com o seguinte 

poema: 

 
 
¿dentre os nomes mais internos o mais intenso de todos 
a que dias mortais infunde vida 
que indefensável coisa lhe promete 
(mas no seu corpo nada se levanta 
quando estremece o ar da revoada) 
que morte e vida troca ele em tudo 
e a que obscura glória se refere? (HELDER, 2015a, p. 718). 

   
 

 No poder criador poético, Helder compôs um poema de versos livres de uma 

única estrofe e que é um questionamento. Há uma incompletude na primeira leitura, 

pois não sabemos do que se trata, porém reconhecemos que há a falta de 

elementos esclarecedores, mas que não nos impede de irmos em busca da sua 

interpretação. O silêncio move-nos para além dos limites do texto. Qual seria o nome 

(palavra) que o eu poético busca para encontrar a verdade da poesia? 

 O poema quase enigmático tem significados plurais em sua leitura. Um deles 

poderia ser este: o poeta propõe uma linguagem indizível, ou seja, desconhecida, 

incógnita, que exige deslimites de interpretação. O texto a ser interpretado é outro, 

isto é, aquele que está no silêncio do texto e estabelece nova trajetória de 

significados. Poderíamos pensar, também na possibilidade de leitura e de 

entendimento como em um palimpsesto, isto é, o texto a ser decifrado está por baixo 

do primeiro. O poema é livre, porém desconhecido; a linguagem é vasculhada de 

inúmeras formas sem dizer nada; a zona de “obscuridade” não determina os limites 

da interpretação. Há a palavra que ainda não se criou, não foi desvendada, é virgem 

como Maria Lúcia Dal Farra, estudiosa da criação poética de Herberto Helder 

definiu: 

 
 
A leitura não é uma, é plural. A palavra “virgem” funda uma 
linguagem que inaugura, na sua outridade, a do poeta e a do leitor. O 
próprio texto é outro, pois o que fica por dizer e é silêncio propõe 
uma “leitura anagramática”: ele pede que se leia o texto que existe 
sobre o texto e estabelece, portanto uma nova trajetória para o signo. 
(FARRA, 1986, p. 30). 
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 É necessário transpor as palavras, vesti-las, desnudá-las, trocá-las de lugar 

para que haja o significado do poema, como em um anagrama. Faz-se necessário, 

também o leitor proceder ao que Helder denominou de “esvaziamento das palavras”:  

 
 

Às vezes uso o processo de esvaziar as palavras. Sabe como é. 
Pego numa palavra fundamental. Palavras fundamentais, 
curioso...Pego numa palavra fundamental: Amor, Doença, Medo, 
Morte, Metamorfose. Digo-a baixo vinte vezes. Já nada significa. É 
um modo de alcançar o estilo. (HELDER, 2015b, p. 9). 
 

 

 A mensagem emitida no poema, em meio a toda carga de significação 

possível, gera certa indeterminação semelhante ao vazio. Porém, se analisarmos o 

texto pela referência ao silêncio, teremos um leque de probabilidades que poderá se 

reduzir conforme cada leitor. O silêncio, assim, é a palavra que dispensa todas as 

outras palavras, pois o que está grafado no poema não é o verdadeiro. Verdadeiro 

poderia ser o que deixou de ser escrito. 

 E quais seriam as formas de se alcançar o silêncio para compor essas 

palavras verdadeiras na poesia de Herberto Helder? Ele afirma que a poesia vem do 

silêncio e “há às vezes uma tal veemência no silêncio que urge inquirir se a poesia 

não é uma prática para o silêncio.” (HELDER, 2013, p.166). Essa afirmação nos faz 

lembrar do poeta brasileiro Manoel de Barros (2008, p. 45): “uso a palavra para 

compor meus silêncios.” Esta é a filosofia Helderiana semelhante à definição de 

Agamben, de Heiddeger e de Bachelard que citamos anteriormente. 

 Giorgio Agamben (2006, p. 88), na obra A linguagem e a morte, cita também 

Santo Agostinho estabelecendo uma correspondência entre o verdadeiro lugar da 

linguagem e a experiência de uma palavra silenciosa que não pertence a nenhuma 

língua. Segundo o Bispo de Hipona, a palavra de Deus nasce da nossa palavra, que 

não pertence a nenhuma língua, porque a dizemos interiormente, no silêncio da 

nossa consciência e a palavra de Deus é o silêncio do Verbo eterno. Ao 

investigarmos um pouco mais sobre esse filósofo patrístico, na obra Confissões, 

descobrimos semelhanças entre o seu pensamento e o de Helder no que se refere 

ao silêncio, no texto “(a carta do silêncio)”, de Photomathon e vox. 

 
 
Mas quando medimos silêncios, e dizemos que o silêncio teve a 
mesma duração que certa palavra, não estamos dirigindo nossa 
atenção para a medida dessa palavra, como se ainda pudéssemos 
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ouvi-la, para podermos avaliar no espaço de tempo, o intervalo do 
silêncio? Com efeito, por vezes, sem abrir a boca ou dizer palavra, 
fazemos mentalmente poemas, versos, discursos; avaliamos a 
extensão do seu movimento, sua duração, uns em relação aos 
outros, exatamente como se usássemos a voz. (AGOSTINHO, 2017, 
p. 224). 

 
A poesia vem dele (o silêncio), atravessa-o na pauta verbal como se 
apurasse a sutileza de um timbre último, evaporável. 
[...] 
Vai-se sabendo pelos erros e desatenções, e pela atenção dada e ao 
acerto disso, que as condições não são as da palavra, mas as 
expectantes e provocadoras condições da ausência. 
[...] 
O silêncio aumentando na fala até ao tamanho todo. (HELDER, 
2013, p. 166) 
 
 

Ambos os autores, Agostinho e Helder, embora os pensamentos estejam 

longe um do outro por séculos, falam sobre a medida do silêncio e a importância que 

se deve dar a ele no processo de criação poética. Também concordam na afirmação 

de que o silêncio é mais valioso do que a voz escrita ou proferida e ele diz muito 

mais do que a voz verbal. 

Após essa digressão, voltamos ao poema em questão com a visão do 

indizível, isto é, o silêncio, o que não foi grafado. As antíteses são os destaques que 

nos dão a impressão de movimento do subconsciente, associando os pensamentos 

contrários de forma que o eu poético percebe que não chegará a lugar algum ou não 

obterá respostas, ficando assim sem a conclusão do questionamento: dias 

mortais/infunde vida; morte/vida; obscura/glória. O Dasein exprime silenciosamente 

o pensamento: duas imagens antagônicas associadas às combinações de vida e de 

morte, do início e do fim, circularmente. 

Outro olhar sobre os dois últimos versos reafirma a impossibilidade de dizer o 

que se quer dizer. O questionamento é a espinha dorsal do poema e a forma de 

confronto entre o que se diz e o que realmente quer dizer. A “obscura glória” é lugar 

mais profundo em que pode chegar para alcançar a verdadeira poesia, é o que tem 

tudo a dizer. Obscuro é o lugar tenebroso, difícil de compreender ou explicar, é o 

verdadeiro lugar do silêncio. A glória é o auge da linguagem perfeita. A “obscura 

glória” é a morte e vida ao mesmo tempo, porque o ser só alcançará a glória (vida do 

poema) por meio do obscuro (o silêncio, ou a morte da linguagem no poema).  

Colocamos em evidência, mais uma vez a nossa hipótese: o eu lírico, o 

Dasein, percebe a incompletude do poema e é levado a ajustar que somente o 
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silêncio, o que não é dito ou a própria morte da linguagem (que também é a do 

sujeito poético) contém toda a verdade da essência da palavra. 

 Nesse outro poema, um pouco mais longo, identificamos as possibilidades do 

silêncio e o lugar em que o poeta situa a necessidade de encontrar a palavra 

essencial para a criação do poema e, no silêncio de si mesmo, morre aos poucos 

tentando em vão chegar a essa essência. Dividiremos em dois trechos a fim de 

aprimorar a análise. Segue o primeiro: 

 
 

folhas soltas, cadernos, livros, montões inexplicáveis, e cada vez que 
lhes toco fica tudo mais caótico e não descubro nada, 
às vezes procuro apenas uma palavra que algures na desordem 
estava certa, 
nos âmagos e umbigos da alma; 
brilhava, 
uma vez encontrei um relâmpago, e quase morri de assombro, 
quase via alguma coisa nos jardins de outro mundo, 
quase via o fogo que nascia, 
quase irrompeu um poema quase sem uma palavra errada, 
quase me tocaram, 
quase nasci ali mesmo nesse ápice da terra inteira, 
quase que a mão esquerda se moveu dentro da desordem, 
quase tinha pegado fogo mas já estava fora, 
quase todo eu era matéria-prima,  
[...] (HELDER, 2015a, p. 751). 
 
 

 Ao criar linguagem poética, o Dasein se depara com  a impossibilidade de 

dizer o indizível, pois qualquer material que alcança para transcrever o poema torna-

se “caótico” nas suas mãos, ou seja, tenta criar em várias espécies de papéis, mas 

começa a escrever e tudo vai se esvaindo como se fosse um vento. Procura em vão 

a verdadeira palavra, “apenas uma palavra”, mesmo que seja em ordem inversa na 

frase ou no verso, porém não a encontra. A linguagem está desmanchada, no mais 

cerrado silêncio dos “âmagos e umbigos da alma”. Segundo Agamben (2006, p. 28), 

“o mistério do poema” é a linguagem capturar o “poder do silêncio” e o que pode 

surgir como “indizível profundeza” no próprio coração da palavra. 

 A palavra brilha dentro do eu lírico como um “relâmpago” que atinge o ser e 

chega a ter a experiência de quase morte: “quase morri de assombro”. Esta 

iluminação, revelação ou epifania ocasionada pela luz metafórica do relâmpago 

mortal, o faz identificar que há um fogo que nasce em “jardins de outro mundo”, isto 

é, que só é possível de alcançar na morte. O vocábulo quase, repetido 
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constantemente, dá a notável impressão de que o Dasein poético por pouco não   

conseguiu encontrar a verdadeira palavra, a certeza sensível. 

 O poeta traz o mítico para o significado das palavras como tentativa de 

descortinar o silêncio que aparentemente não quer significar. Ao analisarmos a 

palavra fogo no poema, reportamo-nos ao mito grego de Prometeu e Pandora.  Em 

Os trabalhos e os dias, Hesíodo (1996, p. 23) apresenta a narrativa enfatizando ora 

os personagens ora os pontos do enredo. Epimeteu e Prometeu são irmãos titãs, 

nascidos da terra e do fogo do sol, sem pai nem mãe e, por este motivo, estão 

distantes de envelhecer e morrer. Ambos possuem peculiaridades que os distinguem 

entre si: o primeiro é o que compreende os fatos depois de ocorridos ao contrário do 

segundo que prevê o que irá acontecer.  

O mito se inicia quando os deuses decidem dar vida aos seres e a Epimeteu é 

dada a tarefa de distribuir as virtudes de modo que possibilitasse a sobrevivência 

desses seres. Ao realizar este feito, Epimeteu foi imprudente e esqueceu-se do ser 

humano, concedendo atributos aos outros seres como asas que possibilitassem 

voar, garras e presas que possibilitassem caçar e se defender, formas minúsculas a 

alguns seres que possibilitassem esconder-se, força descomunal a outros como o 

elefante e o rinoceronte, velocidade e camuflagem a outros tantos etc. Ao ser 

humano nada foi dado. 

Prometeu se apieda dos seres humanos, resolve roubar o fogo sagrado dos 

deuses e entrega-o aos homens. O fogo sagrado significa a capacidade de pensar e 

o conhecimento, possibilitando igualar-se aos deuses. Porém, Zeus o castiga 

acorrentando-o ao Monte Cáucaso, sendo que de dia uma águia devora o seu fígado 

e toda a noite é regenerado novamente. Não satisfeito com o castigo imposto a 

Prometeu, Zeus dá de presente a Epimeteu um mal que “todos se alegrarão no 

ânimo, mimando muito este mal” (HESÍODO, 1996, p. 25), a mulher Pandora 

juntamente com o jarro onde estavam todos os males do mundo. Interessante notar 

que Zeus deixou Pandora em silêncio, retirando a voz dela.  

Epimeteu, que só compreende os fatos depois de ocorrido, não deu ouvidos a 

seu irmão Prometeu para nunca aceitar presente dos deuses, pois já previa que o 

fogo que representava um bem para os homens, também seria a causa da desgraça 

deles. Dessa forma, ao abrir o jarro, Pandora, que nada podia dizer, deixa escapar 

todos os males da humanidade e só conseguiu tampá-lo quando apenas a 

esperança estava pendurada. 
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Contrapondo-se o mito grego com a narrativa bíblica do livro Apocalipse 

20,11, temos o fogo que simboliza o final da existência, onde todos os que não estão 

inscritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Observamos essa 

dimensão cristã nos últimos versos do poema anterior a este da obra A morte sem 

mestre: 

 
 

e eu penso que os dois canaviais estremeceram igualmente 
a tantos tempos e lugares de distância 
e só se extinguirão devorados pelo fogo 
quando o fogo devorar a terra inteira (HELDER, 2015a, p. 750). 
 
 

 Todos serão julgados conforme sua conduta (Ap 20,12), da mesma forma 

que a conduta de Prometeu condenou todos os homens aos males do mundo. O 

fogo é, pois, o bem, simbolizando o conhecimento e também o mal, significando o 

fim. Gaston Bachelard (1994, p. 13) o proclama da seguinte forma: “dentre todos os 

fenômenos, é realmente o único capaz de receber tão nitidamente as duas 

valorizações contrárias: o bem e o mal. Ele brilha no paraíso e abrasa no inferno.” 

Portanto, a única forma de se conhecer a verdade da vida é também a forma que 

leva à condição de finitude do ser humano.  

A referência ao fogo no poema de Helder, “quase via o fogo que nascia” é o 

significado da criação poética, o que não se consegue dizer simplesmente por meio 

de palavras, é o grau mais elevado da tentativa do indizível, “quase irrompeu um 

poema, quase sem uma palavra errada”. A “mão esquerda”, referência 

autobiográfica do poeta, quase alcançou o “fogo” da verdade, mas foi condenado, 

assim como no mito, a ser apenas a “matéria-prima” de palavra a ser transposta 

para todos aqueles papéis do início do poema, ou seja, a escrita a ser lapidada, 

como analisamos no capítulo 1. A conduta do eu poético por não conseguir transpor 

o poema verdadeiro, condenou-o ao silêncio contínuo: “quase tinha pegado fogo, 

mas já estava fora”.  

 No trecho final do poema, notamos mais uma vez a leitura do silêncio. 

 
 
[...] 
mas de repente não, 
de repente as coisas colocadas regressavam 
e entre elas, dentro, sentado, eu apenas escrevia isto, 
caótico como antes era: 
livros, folhas soltas, cadernos, etc., 
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este pequeno poema que deixava tudo revolto como dantes era 
e eu não tocava em nada e nada me tocara, 
e nada se tocara entre si, 
e eu morria aos poucos como era costume na época (HELDER, 
2015a, p. 751). 
 
 

 O primeiro verso desse trecho rememora o árduo trabalho da escrita poética 

em persistir enquanto tentativa de querer dizer o indizível: “mas de repente não” nos 

mostra que, por meio do silêncio o eu poético está apto a recomeçar a sua tentativa 

de existir, escrita e escritura desenvolvidas pelo silêncio, como havia já colocado no 

poema Antropofagias: “o silêncio ex.: ‘não se precisa sair do silêncio’ por favor eu 

quero dizer que ‘é preciso entrar nele’ no silêncio das clareiras obscuras das áscuas 

de ouro” (HELDER, 2015a, p. 276). 

 As palavras, ainda na incapacidade de serem transpostas, “regressam’ ao 

poeta de forma ainda “caótica”, nos seus papéis, aqueles mesmos papéis do início 

do poema e tentam se transformar em poesia revirada de ponta a ponta, de cima a 

baixo, de dentro para fora. Mas “livros, folhas soltas, cadernos, etc” continuam no 

mesmo lugar sem a escrita, porém o poema permanece no silêncio do poeta, que 

está morrendo “aos poucos como era costume na época”, referindo-se ao tempo da 

criação do poema. 

 Assim, a poética de Helder nos leva a observar os pormenores da sua escrita, 

as intersecções com as dimensões mítica e cristã, as confrontações de signos e, 

sobretudo, a entrada constante no “silêncio” e nele permanecendo pacientemente. O 

silêncio é a escrita impossível, que está escondida e se desvela no indizível, 

conforme o que nos coloca Agamben (2006, p. 27) em vários momentos da nossa 

análise: “aquilo que é, portanto, indizível, para a linguagem, nada mais é do que o 

próprio querer dizer” do poema. 

O silêncio e a memória mítica dos significantes da poesia de Herberto Helder 

transparecem nesses poemas por nós analisados de forma a identificar que sua 

escrita é ao mesmo tempo criação e destruição. Criação, porque o Dasein mostra 

várias possibilidades de revelar-se nas múltiplas significações e destruição, porque a 

sua linguagem poética, numa negatividade essencial, reconhece que a escrita em si 

mesma é fracassada e que é muito difícil transpor na linguagem exatamente o que 

se quer dizer, ou seja, a verdadeira palavra que compõe o Dasein.   
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4 BREVE PALAVRA SOBRE FILOSOFIA E POESIA E A RELAÇÃO COM A 

POÉTICA HERBERTIANA 

 

e eu que em tantos anos não consegui inventar 
um resquício metafísico, 

ponho todo o empenho no trânsito das minhas 
cinzas (Herberto Helder) 

 
 

As ideias que tomaremos neste capítulo somar-se-ão àquelas que discutimos 

e analisamos nos anteriores, a fim de que haja maior ênfase às hipóteses que 

confirmamos no decorrer deste estudo mostrando as possibilidades do Dasein 

poético de Herberto Helder e do seu habitar na experiência da finitude. 

Iniciamos com o diálogo sobre a obra A república e a rudeza de Platão pela 

tentativa de banir de vez os poetas da pólis. Para o filósofo grego, o poeta nasce no 

contexto das cerimônias ritualísticas, ou seja, as pessoas que se dedicavam à 

poesia entravam num outro mundo, movidas pelo desejo de contato com os seres 

superiores, o divino, o Cosmo, o outro ou o que não tinha explicação. O poeta era 

um ser diferenciado, porque era capaz de ouvir a língua dos deuses, reproduzindo-a 

nos poemas e comparava-o, dessa forma, a um médium, com função profética. 

 Na A república, Platão mostra que toda a poesia é mimese e compreendeu as 

atividades miméticas da arte como imitação. Como a vida já era uma imitação do 

mundo ideal platônico, a mimese era uma inclinação vocacional natural. Essa 

experiência poderia ser nociva, passional e desequilibrar o homem, pois esse 

mesmo homem é uma sombra do homem real e, como tal, deveria apenas trabalhar 

em função de melhorar a sociedade. Nesse sentido, Platão (2006, p. 299) afirmou 

que esse poeta não é bom para a sociedade, porque promove a desmemória da 

verdade, do mundo das Ideias que devemos sempre procurar: “a principiar em 

Homero, todos os poetas são imitadores da imagem da virtude e dos restantes 

assuntos sobre os quais compõem, mas não atingem a verdade.” 

 Para entender melhor, é necessário se habituar com a ideia do filósofo de que 

a estética deve envolver apenas elementos de caráter ético e político, pois era o que 

importava para a pólis. Essa concepção está no seguinte mito: temos uma alma, 

antes de encarnar num corpo e ela paira e contempla as ideias. A alma é como um 

grande carro conduzido por dois cavalos alados. O cocheiro é a razão. Os cavalos 
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se opõem, representam as energias positivas e negativas. Quando o cocheiro perde 

o controle, pode acontecer que o cavalo da paixão imponha a sua força e nós 

caímos. É a metáfora da queda. Somos filhos dessa paixão incontrolada, assim a 

alma encarna num corpo e nesse momento ela perde a consciência. Temos 

consciência de tudo o que vimos, porém perdemos a memória. 

 A nossa missão primordial nessa vida é reconquistar esse paraíso perdido, 

desde o momento em que estamos conscientes da nossa existência. Por meio da 

rememoração, com a ajuda dos mestres que nos auxiliam a despertar a memória 

adormecida. Nesse sentido, devemos fazer de tudo para lembrar do mundo das 

ideias que é o dever da sociedade. A arte e a poesia atrapalham o bom andamento 

desse trabalho, por serem produzidas por meio de paixões e afastarem as pessoas 

de se lembrarem do mundo ideal. A poesia e as artes seriam aceitas se fossem 

provadas as suas utilidades, não deveriam nos deixar em transe, nos desviar do 

caminho, apenas provocando a nossa sensibilidade, pois isso jamais levaria o 

homem ao mundo das ideias novamente, que é o único objetivo da sociedade, 

segundo Platão.  

 As artes não devem desequilibrar, pois o prazer que se tem com elas não 

gera um momento prático. O poeta e o artista seriam seres desequilibrados que 

permitiriam o descontrole da razão e se aliariam à paixão. O poeta se move 

passionalmente e contraria o bom andamento da sociedade. Dever-se-ia, pois, 

denunciar os riscos da poesia e das artes miméticas para a comunidade e 

conscientizar os alunos acerca da nocividade ética e política da poesia e das artes. 

(PLATÃO, 2006, p. 293). 

 Agamben, na obra Estâncias, retoma esse pensamento platônico para discutir 

o tema da filosofia e poesia e expõe o que diferencia o filósofo do poeta. Segundo o 

pensador grego, enquanto o primeiro tem consciência da sua imperfeição, o 

segundo ama a aparência sem de fato ser detentor de sabedoria. Nesta oposição 

equivale dizer que o amor do filósofo pela busca da verdade é semelhante ao amor 

que os poetas buscam pelo “fantasma” da poesia, ou seja, àquilo que não é real, 

mas é a verdade essencial do ser (AGAMBEN, 2007, p. 169). Dessa forma, 

Agamben tenta restituir uma possível “cisão” entre a palavra filosófica e a poesia,  

mostrando-nos que “o grande perigo”, referido por Platão, não era o avesso da 

filosofia, mas sim uma chance de salvação pois ambas procuram a verdade: a 

verdade real, no caso da filosofia e a verdade essencial no caso da poesia. Esse 
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pensamento é possível se não nos esquecermos de que a filosofia nasceu da 

poesia: os pré-socráticos eram poetas-filósofos e pensaram na questão do ser 

escrevendo em forma de versos como Parmênides68 ou em aforismos, como 

Heráclito69 desde a Idade Antiga. 

 Entretanto, devemos nos desvencilhar da ideia de que a verdade é exclusiva 

do pensamento racional, não podemos inferiorizar dessa maneira a poesia. A 

filosofia ensina a ver dentro das coisas. Não é esta, também, a tarefa da poesia? 

Existe uma verdade poética semelhante à busca filosófica? A resposta é o plano da 

experiência, na qual Merleau-Ponty vinculou à fenomenologia expressa em outra 

obra, Fenomenologia da percepção. Este pensador tem por princípio entender que 

sentido tem a precedência sobre o contato com o mundo, ou seja, a experiência da 

verdade. A experiência é o modo como o ser identifica o mundo e é, pois, um terreno 

comum à filosofia e à poesia. 

 
 

A tarefa da literatura e da filosofia já não podem andar separadas. 
Quando se trata de dar voz à experiência do mundo e de mostrar 
como a consciência escapa pelo mundo, uma já não pode deixar de 
conseguir uma transparência perfeita de expressão. A expressão 
filosófica assume as mesmas ambiguidades que a expressão 
literária, posto que o mundo está feito de tal modo que não pode ser 
expressado, senão através de histórias [...] (MERLEAU-PONTY, 
1964, p. 28). 
 
 

 A poesia inventa verdades, mas não únicas e racionais, são verdades 

sensíveis, que provêm dos sentidos. A missão da poesia é restaurar o sentido maior 

do ser analogamente ao assombro da visão do primeiro homem da história hebraica,  

Adão, quando abriu os olhos e sentiu pela primeira vez a sensação de todas as 

coisas criadas pelo divino. A filosofia nos proporciona, de modo abstrato, a 

revelação do concreto sensível da poesia. A poesia, em outras palavras, proporciona 

novo modo de ver o mundo, outra realidade que pode ou não ser possível. A poesia, 

nesse sentido é transformadora, subversiva (como diria Platão) e comprometida com 

o ser. 

                                                           
68

 Há um poema de Parmênides, escrito em hexâmetros, conhecido com o título tradicional Da 
natureza, que compreende uma introdução de grande força poética em duas partes: a primeira sobre 
a via da verdade e a segunda sobre a via da opinião. Há uma alusão à passagem da consciência 
mítica para a razão. (MARÍAS, 2004, p. 23). 
69

 No capítulo 1 falamos a respeito das concepções deste filósofo pré-socrático. 
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Poesia e filosofia partem de uma admiração, vivem e sobrevivem de 

questionamentos, mas de pontos distintos: o filósofo busca a resposta e o poeta a 

responde. Podemos perceber que o que aproxima os dois temas, também os 

separa. Segundo Borheim (2001, p. 61) filósofo fenomenólogo, “a filosofia vive no 

espaço da análise e a sua virtude é o rigor” e o “rigor poético apresenta outra 

natureza: o poeta não pensa, ele diz o real.” 

Ambas, filosofia e poesia, podem se apresentar, de antemão, como distintas, 

sendo que a primeira parte do entendimento, da razão e do conhecimento real e a 

segunda, da criação estética da linguagem e do imaginário. Contudo, as diferenças 

parecem dissolver-se quando observamos que o poeta busca a verdade sensível por 

meio da linguagem e o filósofo busca a verdade de maneira dialética. Não cabe à 

poesia explicar, ela não tem limites na linguagem, mas a filosofia está presa ao rigor 

dessa linguagem, por mais que seus limites também sejam ultrapassados. O sentido 

da poesia não fica restringido ao verso, pois ele acompanha todo o poema, da 

mesma forma que a elaboração reflexiva filosófica acompanha todo o conhecimento 

que advém do pensamento.  

Analogamente, à questão do ovo e da galinha, indagamos o que veio 

primeiro: a filosofia ou a poesia? Historicamente, a poesia precedeu a filosofia, 

sabendo-se que a poíesis, geradora dos mitos, é o início também dos enunciados 

verdadeiros ou falsos (ou não comprovados) dos discursos filosóficos. Pensando 

dessa forma, toda filosofia seria poética? A questão será mais facilmente analisada 

se deixarmos de ver onde uma acaba e começa a outra, ou qual das duas surgiu 

primeiro, para trabalharmos mais profundamente: de que forma uma transita pela 

outra? Giorgio Agamben, na obra Nudez, nos responde da seguinte forma: 

 
 
Uma obra crítica ou filosófica que não se mantém de alguma maneira 
numa relação essencial com a criação, está condenada a girar no 
vazio, assim como uma obra de arte ou de poesia, que não contém 
em si uma exigência crítica, está destinada ao esquecimento. 
(AGAMBEN, 2015b, p. 15). 
 
 

 Sempre que pensarmos na filosofia e na poesia como separadas, mais 

examinaremos o ponto de intersecção entre as duas. A poíesis, segundo Agamben, 

refere-se à concepção aristotélica de energia como impulso criador de verdade 

(AGAMBEN, 2013b, p. 122), ou seja, a arte poética é produtiva, mas não no sentido 
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de prática física. Em outras palavras, a arte é produtiva enquanto a ação não é. Há a 

necessidade da transformação do entendimento de produzir arte e apenas fazer 

ação, pois o gênero da poíesis é diferente do da prâxis. Porém, seguindo o 

raciocínio do filósofo, há um processo por meio do qual a poesia passa da esfera da 

primeira para a segunda e é esse o ponto essencial que interessa à arte poética. 

 Essa passagem é traduzida da seguinte forma por Agamben: os nossos 

órgãos corporais possuem movimentos involuntários e também movimentos que 

comandamos segundo as nossas vontades. O autor de Nudez  parte desse princípio 

de vontade sobre os nossos órgãos para explicar que a “arte de tornar-se 

onipotente” consiste em sabermos utilizá-los da mesma forma que aplicamos a 

nossa mente para transpor a linguagem. Os nossos órgãos deveriam estar a serviço 

da produção da arte, “devemos, então, fazer do nosso corpo um órgão capaz de 

tudo voluntariamente” (AGAMBEN, 2013b, p. 130) e somente assim poderíamos 

modificar o mundo, pois tudo estaria a serviço da poesia. Esse é o momento em que 

a poíesis funde-se com a prâxis e onde a poesia funde-se com a filosofia. Trata-se 

de dar à poesia a verdadeira importância para o ser e fazer dela ação produtora de 

pensamento.  

 A explicação de Agamben ilustra a importância da poesia para o ser, o 

Dasein, e o significado de habitar poeticamente. A poesia deve fazer parte do nosso 

corpo como um processo de evolução a fim de que todos os nossos órgãos se 

transformem em objetos pensantes poéticos. Nós reagimos com todo o nosso corpo 

quando lemos poesia e este seria o sentido subversivo, segundo Platão. Mas 

também é poíesis que se transforma em prâxis, no sentido de Aristóteles. O que 

naquele é transgressor, neste é transformador. 

Sobre o habitar poético, o filósofo Benedito Nunes também examina a 

proximidade entre filosofia e poesia no último ensaio da obra Hermenêutica e 

poesia: 

 
De qualquer modo, a dialogação da filosofia com a poesia, ou do 
pensamento com a poesia, é uma confrontação, mas com a extensão 
que a poesia toma como poíesis, como habitar poético [...]. Assim se 
a filosofia dialoga com a poesia, isto se faz na preparação expectante 
de um pensamento futuro e sob o resguardo da serenidade. 
(NUNES, 1999, p.158).  
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Ao lermos a poesia de Herberto Helder observamos esse habitar poético 

filosófico da finitude, isto é, a experiência negativa em relação à linguagem. Ao 

levarmos os seus poemas a dialogar com o pensamento filosófico, observamos um 

conhecimento diferente relativo aos pertences do mundo físico, a partir do momento 

em que admite a finitude do Dasein como a possibilidade essencial de criação 

poética. Dessa forma, o diálogo entre a poesia helderiana e o pensamento filosófico 

se fundem à medida em que a força criativa, a poíesis, é, ao mesmo tempo, a 

interpretação de uma prâxis como vontade e impulso vital (ligado ao corpo). Vamos 

observar essas considerações no seguinte poema: 

 
 

tão fortes eram que sobreviveram à língua morta, 
esses poucos poemas acerca do que hoje me atormenta, 
décadas, séculos, milénios, 
e eles vibram,  
e entre os objectos técnicos do apartamento, 
rádio, tv, telemóvel, 
relógios de pulso,  
esmagam-me por assim dizer com a sua verdade última 
sobre a morte do corpo, 
dizem apenas: igual ao pó da terra que não respira, 
entre o poema sumério e este poema de curto fôlego, 
mas que talvez respire um dia, 
ou dois, ou três dias mais: 
quanto às coisas sumérias: as mãos da rapariga, 
o cabelo da estreita rapariga, 
a luz que estremecia nela, 
tudo isso perdura em mim pelos milénios fora, 
disso, oh sim, é que estou vivo e estremeço ainda (HELDER, 2015a, 
p. 716)70. 
 
 

 O poeta inicia o resgate da sua criação poética comparando-a a origem da 

linguagem. O que atormenta o ser poético é, também, o que o faz continuar: a busca 

da linguagem perfeita, verdadeira, sensível. O terceiro e quarto versos revelam o 

habitar da poesia, que sempre esteve com o poeta e com os poetas de forma geral, 

desde antes de Platão, estremecendo o corpo, conforme Agamben nos anunciou 

sobre os órgãos que devem estar a serviço da poesia. 

                                                           
70

 O mesmo poema está transcrito também na página 722 de A morte sem mestre, com pequenas 
alterações. A saber, ao “relógios de pulso”, acrescentou-se “máquinas de medir o pequeno tempo, 
digo / relógios de parede – um, relógios de pulso – três, mas apenas um que funciona furiosamente”; 
ao verso “tudo isso perdura em mim pelos milénios fora” modificou-se para “tudo isso perdura entre 
nós dois pelos milénios fora”. 
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 O habitar poético é confrontado com os objetos do cotidiano do Dasein   

(rádio, tv, celular, relógio) que estão no plano físico mas não pertencem ao universo 

sensível,  apenas são cópias do mundo real, como diria Platão. Por meio deles, há a 

revelação da finitude, isto é, ao ser é desvelada a morte e, portanto, não conseguirá 

encontrar a verdade sensível final, a verdadeira poesia que tanto buscou.  

 O “poema sumério” remete à escrita fonética mais antiga que se tem 

conhecimento (PINSKY, 2011, p. 70-94). O poeta busca, assim, as origens da 

poíesis, o impulso criador de verdade, porém a palavra lhe escapa, mais uma vez 

num “curto fôlego”, revelando o efêmero da criação. Contudo, não se sente 

totalmente derrotado, pois espera que algum dia, talvez “dois, ou três dias mais”, 

mesmo que o eu poético morra, “deixe de respirar”, a poesia virá. 

 No mesmo livro de a morte sem mestre há mais uma referência do poeta 

filósofo às origens da poesia: 

 
 
[...] 
mal com as academias por amor da língua portuguesa, 
mal com tudo por amor do inferno, 
mal com o fulgor dos dias perdidos, 
uma a uma com as pessoas gerais que não conheço, 
mal com tudo por amor de um pequeno e ínvio poema, 
e mal ainda com o orvalho que aprisiona a borboleta raríssima como 

um poema sumério [...] (HELDER, 2015a, p. 724). 

 
  

 A poesia é inacessível e intransitável como uma “raríssima borboleta”, um 

“poema sumério” e tem-se que enfrentar tudo e todos a fim de alcançá-la. Podemos 

divagar filosoficamente aliando à teoria de Schopenhauer, na obra As dores do 

mundo, na qual deve refutar a premissa estabelecida pela metafísica de que o mal é 

visto como algo negativo. Segundo ele, o mal deve ser considerado positivo, pois 

somente ele se faz sentir (SCHOPENHAUER, 2013, p. 7) e, dessa forma, a arte nos 

livra da dor. No caso de Helder, tudo o que o eu poético faz sentir-se mal é positivo, 

pois somente assim ele alcança a verdadeira arte na sua essência, nas suas 

origens. 

Voltando ao poema inicial, a musa que acompanhou os poetas, desde a 

antiguidade no habitar poético, revela-se mais uma vez, no verso “quanto às coisas 

sumérias: as mãos da rapariga”71 e leva o eu lírico a entrar em contato com o divino, 

                                                           
71

 Analisamos o tema da musa no capítulo 1 do presente estudo. 
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perigo iminente de acordo com Platão, provocando o desequilíbrio e a paixão pela 

criação poética, levando o Dasein às últimas consequências, à própria consciência 

da sua finitude. O cabelo e a luz são metonímias para as mãos que criam o poema. 

São reveladores do estado de espírito de um poeta que não sabe mais o que fazer 

para que a sua linguagem poética seja verdadeira. Leva as mãos ao cabelo, numa 

atitude de desespero. Procura a luz que está nas suas mãos que produzem a escrita 

sensível...ela está e sempre esteve com ele, com todos os poetas, perdurando 

“pelos milénios fora”. 

 Eis o princípio revelador da arte produtiva, a prâxis, o como, o fazer, o agir 

que está no centro da poíesis, indo da ocultação à plena luz. Não é o processo 

prático, no sentido da palavra, mas como o ser percebe o desvelamento da verdade, 

da poesia. É a experiência da prâxis tanto do filósofo quanto do poeta Herberto 

Helder, que é revelada na poíesis, conforme o que incansavelmente nos afirma 

Giorgio Agamben: 

 
 

A experiência central poíesis, a co-produção na presença, cede 
agora o lugar à consideração do “como”, isto é, do processo através 
do qual o objeto foi produzido. No que concerne à obra de arte, isso 
significa que o acento é deslocado daquilo que para os gregos era a 
essência da obra – isto é, o fato de que, nela, algo viesse ao ser a 
partir do não ser, abrindo, assim, o espaço da verdade (ά-λήθεια) e 
edificando um mundo para habitação do homem na terra –, ao 
operari do artista – isto é, ao gênio criativo e às particulares 
características do processo artístico em que ele encontra expressão. 
(AGAMBEN, 2013b, p. 120). 
 
 

 O processo de convergência entre poíesis e prâxis, nos leva a interpretar a 

poesia como expressão de uma vontade e de uma força criativa, entendida como 

“vontade que se move e vai até o limite de si mesma” (AGAMBEN, 2013b, p. 127). 

No caso de Herberto Helder, é a permanência, a vontade em continuar a criar até o 

limite da finitude, ou seja, a metafísica da vontade, da vida e da sua criatividade 

como ser filósofo e ser poético, conforme o que o próprio poeta nos revelou: “os 

poetas são metafísicos” e “a metafísica é uma distância de onde os poetas veem, 

em perspectiva, a realidade.” (HELDER, 2013, p. 37). 

 E por sentir-se vivo, porém consciente de ser finito, ser-para-a-morte, passa 

da esfera da poíesis para a prâxis com o verso final do poema: “disso, oh sim, é que 

eu estou vivo e estremeço ainda” como suspiro final de um mestre que chega ao 
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mais íntimo de todo seu ser na busca incessante da morte (a certeza da verdade 

sensível) e transmuta o próprio corpo em linguagem poética, persistindo em dizer o 

que é indizível e procurando a verdadeira poesia numa linguagem inacabada e 

incapaz de expressar a essência da palavra. Palavra que perdurou por toda a sua 

experiência lírica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

e encerrar-me todo num poema, 
não em língua plana mas em língua plena 

(Herberto Helder) 
  

 

 Neste momento de (in)conclusão, não resolvemos problemas, apenas 

buscamos verdades, ainda que falhas, como somente a filosofia e a poesia intentam 

encontrar. No aprofundamento das nossas leituras sobre a poesia de Herberto 

Helder, evidenciamos os momentos de análise e reflexão sobre os dois grandes 

temas que nos propomos, a linguagem e a morte, dentro da sua última obra 

publicada em vida, A morte sem mestre, aplicando o nosso olhar circundado pela 

escolha dos nossos estudiosos, evidentemente. Há de se ressaltar que, assim como 

essa obra não encerra o estudo acerca da lírica do autor, esperamos que as nossas 

análises tenham contribuído também para proporcionar novos olhares e suscitar 

novas pesquisas.  

 Priorizamos a fenomenologia, recorrendo aos estudos de Giorgio Agamben, 

como fio condutor para que houvesse uma unidade do pensar a poética (e a 

filosofia) de Herberto Helder, pelo fato de esse filósofo italiano examinar 

minuciosamente os dois temas em questão, bem como a maioria dos autores 

citados por nós, que também fazem parte do universo do pensador, e das nossas 

escolhas teóricas, dentre eles: Martin Heidegger, Hegel e Maurice Mearleau-Ponty. 

Outros fenomenólogos contemporâneos também fizeram parte da nossa jornada e 

dos quais reunimos vários pontos e alguns contrapontos com o objetivo de 

chegarmos à comprovação das hipóteses levantadas por nós. A saber, Gaston 

Bachelard, Henri Bergson e Soren Kierkegaard (este com viés mais existencialista e 

religioso). 

Sem deixarmos de lado autores da antiguidade grega clássica, como os 

filósofos pré-socráticos, Platão, Aristóteles e o poeta Hesíodo que nos forneceram 

os pilares necessários às explicações míticas, ao lado dos contemporâneos Mircea 

Eliade, Joseph Campbell e Junito de Souza Brandão. A base para comparações 

religiosas ficou ao cargo da Bíblia de Jerusalém seguidas dos contos de fada 
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recontados pelos irmãos Grimm. Estes autores e textos foram essenciais para o 

andamento da tese. 

 Exclusivamente ao estudo e à análise da poética helderiana, Rosa Maria 

Martelo e Maria Estela Guedes sustentaram grande parte das nossas observações e 

reflexões em torno do problema levantado circunscrevendo os dois temas: a 

linguagem da escrita poética é negativa e impotente, porque não consegue dar 

vazão ao pensamento poético na sua plenitude e a morte, compreendida na escrita 

da verdade sensível do Dasein, aponta para encaminhamentos mais plausíveis 

acerca dessa questão.  

 Levantamos duas hipóteses para a problemática de Herberto Helder: a 

primeira é a de que a morte é comparada ao processo de criação da linguagem 

poética, ou seja, há de se chegar profundamente ao mais íntimo de todo o ser para 

se buscar a essência da palavra, enquanto poesia, sendo necessário que o ser 

esteja ciente da sua finitude; e a segunda, a constatação de que a escrita poética é 

frágil, levando o eu lírico a concluir que só a morte poderá conter toda a verdade que 

está dentro dele e, portanto, a linguagem escrita do poema seria sempre inacabada, 

inconclusa, falha e incapaz de expressar a essência da palavra. 

 Dessa forma, nossa pesquisa proporcionou os momentos de reflexão sobre o 

primeiro tema, a linguagem e iniciamos com o lugar da poesia de Herberto Helder 

fazendo um pequeno levantamento da fortuna crítica e suscitando a discussão em 

torno do movimento literário com o qual o poeta madeirense manteve contatos. 

Observamos que Helder nunca se nomeou como participante de nenhum movimento 

literário, porém, nós o aproximamos do Surrealismo, ou apenas das imagens 

surrealistas, por conta de os elementos que compõem sua poética estabelecerem 

relações com essa estética.  

 No que diz respeito a um desses elementos, a “impuração”, comentamos que 

a linguagem do poeta português causou certo espanto por parte dos seus leitores, 

por ter utilizado linguagem não recorrente na sua produção anterior. Ao 

compararmos os poemas, entendemos que Helder deu continuidade a sua poética 

em A morte sem mestre e que alguns leitores não “perceberam” essa evolução, 

deixando de considerar que a escrita helderiana caminhou na contramão, como 

experimentação artística de linguagem. Decorrente dessa fase, analisamos os 

poemas impregnados de imagens que traduzem, na sua materialidade, ideias do 
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“alto e do baixo” e situamo-los numa leitura mítica/sagrada/profana que percorreu 

praticamente todas as reflexões que fizemos dos poemas dessa obra. 

 No poema que se inicia no verso o teu nome novo, comecei a tirá-lo com uma 

navalha da madeira grossa, que instala o conceito de que o processo de criação da 

linguagem poética é árduo, introduzimos a reflexão em torno da primeira hipótese. A 

obscuridade que o poeta se autodenominou recebeu nossa atenção no exame dos 

poemas que procurou explicar esse processo de criação da linguagem, ou seja, o 

verso “meu Deus, faz com que eu sempre seja um poeta obscuro” (2015b, p. 163) 

revela a busca da perfeição dessa linguagem que, tal como exposto por Giorgio 

Agamben (2016, p. 117), em A ideia da luz (anexo 1), o que parece escuro, na 

verdade é o que manifesta a iluminação. A obscuridade depende da possibilidade de 

vir a ser. 

 Continuamos com a análise desse poema associando à ideia de matéria, do 

filósofo italiano. A “matéria” do poema é a potência como possibilidade de criação da 

linguagem e, ao mesmo tempo, impossibilidade sendo nomeada por Agamben 

(2016, p. 27) de “potência de não”, ou seja, que ainda não se transformou em 

linguagem poética. O autor de A linguagem e a morte reforça que impotência é a 

passagem da potência de criação ao ato da escrita e esse movimento pode ser 

identificado em Helder. 

 Consoante às possibilidades da voz, examinamos a presença da consciência 

como uma experiência negativa de linguagem, pois o eu poético tenta encontrar o 

topos da linguagem e não consegue. É a impossibilidade de exprimir a realidade da 

voz, segundo Agamben. O sujeito poético de Herberto Helder transmuta-se em voz 

poética como tentativa de comunicação com o outro, porém insiste em expressar-se 

verdadeiramente, mas não consegue. Há a incapacidade de proferir o que realmente 

o sujeito poético quer transmitir e a tarefa de Helder, sabendo-se ser finito, continua 

as experimentações da linguagem, como no poema que se inicia com o verso estava 

o rei em suas câmaras. Neste ponto, avançamos um pouco mais na nossa primeira 

hipótese. 

 Este primeiro capítulo também tratou do tema “musa” como inerente à poesia 

de Helder, denotando a própria busca das origens da poesia, por crer que essa 

poesia seminal lhe proporcionaria a essência verdadeira da linguagem. 

 O levantamento do tema da morte foi analisado e refletido de acordo com a 

história ocidental, considerando, sobretudo, as teorias de Philippe Ariès (2003), de 
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forma abreviada. Com o avanço deste, foi possível chegar à contemporaneidade e 

situá-lo nos poemas de Herberto Helder. Identificamos, fenomenologicamente, a 

qual morte os poemas se referiam, procurando avançar nas hipóteses: a morte, pois, 

é o horizonte de possibilidades, pois os versos dos poemas examinados defendem a 

condição de ser finito; o ser poético existe como ficção e ele (des)constrói a sua 

própria morte, pois somente pela consciência do instante último será possível criar a 

verdadeira poesia, conforme apreendemos nos poemas. 

 A impossibilidade de dizer a essência da verdadeira palavra poética é 

comparada ao último instante do ser, isto é, o momento da sua morte. O tema da 

morte é ressignificado pelo eu poético, no intuito de compreender a si mesmo. Em 

alguns momentos, mostramos que a morte teria a possibilidade de antecipar o fim da 

existência, a partir do momento em que o Dasein se revela finito e nada pode fazer  

para mudar essa condição. Viver é um fardo, pois o Dasein é um ser-para-a-morte e 

esse é o sentido da negatividade. O ter consciência dessa condição, ou seja, a 

certeza da morte e a incerteza de quando e como ocorrerá impulsiona o eu poético a 

continuar a criar.  

 A fim de compreender mais as ideias do poeta, tomamos a teoria de 

Kierkegaard para identificar mais claramente o tema da morte. Segundo ele, a 

sensação que sentimos com a ideia de morrer é angústia e não medo, pois a morte 

não foi experimentada por ninguém, no sentido físico, pois ao morrer, não sentimos 

nada, logo a morte não é nada. Sendo assim, o ser se angustia, porque há a 

possibilidade de acontecer; a morte causa espanto por ser desconhecida. A 

angústia, pois, é o que se manifesta diante do nada (a morte), porque ainda não 

ocorreu.  

 Agamben continua nessa perspectiva ao nos situar que a origem da 

negatividade está justamente no nada do ser poético. Em outras palavras, o ser 

poético, consciente da sua condição de ser finito que é nada, enfrenta a situação da 

criação poética e fracassa. Por mais que tente chegar às agruras da morte, não a 

alcançará, porque ela nada é. Desta feita, a sua criação poética será falha, 

inconclusa, incapaz de dizer o que realmente quer dizer. 

 Nesta possibilidade certa e incerta da morte aprofundamos a pesquisa no 

intuito de caminharmos para a concretização das nossas hipóteses. No terceiro 

capítulo, propomos a leitura de Giorgio Agamben (2005, p. 110) sobre o tempo 

circular para o estudo da poética de Helder e ilustramos com alguns poemas, 
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sobretudo a burro velho dê-se lhe uma pouca de palha velha. Segundo o filósofo, o 

tempo é sempre circular, não tem direção e retorna a si mesmo. No poema, 

apreendemos as imagens de personagens históricas, míticas e literárias que podem 

ser associadas a essa teoria. O poeta lançou mão desses recursos da mesma forma 

que o filósofo, para evidenciar que a circularidade do tempo pode ser identificada na 

repetição de gestos da humanidade, ou seja, esta comete os mesmos erros e no 

desfecho de sua existência encontra a morte, seja Jesus Cristo ou Marx. O tempo 

circular mostra que, por mais que os valores da história tenham se transformado, há 

sempre uma remissão a uma ocorrência anterior de natureza semelhante. Assim 

como as personalidades históricas inscritas no poema se mostram como réplicas de 

outras do passado, marcadas por existência e morte análogas, o poeta busca a 

perfeição, mas tem que consentir com os desígnios da morte, tal como as imagens 

dos seres nomeados. 

   Diante do exposto, o poeta lança mão de signos indicativos de morte iminente 

e, assim, caminhamos para o auge das hipóteses. A morte como possibilidade 

insuperável é o meio de a voz poética se reencontrar, contudo, quanto mais se 

aproxima da consciência de ser finito, mais identifica que a linguagem não alcança a 

essência que tanto buscou. Ao mesmo tempo que a linguagem é o campo imenso 

de surgimento de possibilidades de escrita é também insuficiente, conforme 

observamos nas análises dos signos “espelho”, “água”, “torre” etc. 

 Ao eu poético resta a possibilidade do silêncio. As palavras podem cessar, 

dando a impressão de que tudo foi dito, mas sempre haverá palavras que 

remanescem nas entrelinhas. Essa condição seria a verdadeira essência da 

linguagem poética de Helder, ou seja, o que deixou de ser escrito. O “esvaziamento 

das palavras”, conforme denominou o poeta, fará com que o sujeito poético alcance 

a glória da linguagem e esse evento é semelhante à morte. O silêncio é a escrita 

que não se fez carne, que ainda será posta na mesa, é o próprio querer dizer. 

 Assim, a linguagem é criação e destruição ao mesmo tempo, confirmando o 

tempo circular proposto por Agamben e Helder. Criação, porque o Dasein poético 

mostra as várias possibilidades de revelar-se e destruição, porque a linguagem 

poética se mostra constantemente negativa, pois não consegue transpor o que 

realmente quer dizer, ou seja, a verdade de certeza sensível. Nem mesmo a 

consciência da morte é capaz de fazer o eu poético encontrá-la. Contudo, a 
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linguagem falha e inconclusa do poeta, que está a serviço da poesia, se desvela 

iluminadamente no silêncio e na escrita impossível.   
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ANEXO 1 

 

Ideia da luz 

 

 Acendendo a luz num quarto escuro; é um fato que o quarto iluminado já não 

é o quarto escuro, que perdi para sempre. E, no entanto, não será ainda o mesmo 

quarto? Não será o quarto escuro o único conteúdo do quarto iluminado? Aquilo que 

não posso ter, aquilo que, ao mesmo tempo, recua até ao infinito e me empurra para 

adiante, não é mais que uma representação da linguagem, o escuro que pressupõe 

a luz; mas se renuncio a captar esse pressuposto, se volto a atenção para a própria 

luz, se a recebo – então aquilo que a luz me dá é o mesmo quarto, o escuro não 

hipotético. O único conteúdo da revelação é aquilo que é fechado em si, o que é 

velado – a luz é apenas a chegada do escuro a si próprio. (AGAMBEN, 2016, p. 

117). 
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ANEXO 2 

 

Ideia da matéria 

 

 A experiência decisiva que, para quem a tenha feito, se diz ser tão difícil de 

contar, nem chega a ser uma experiência. Não é mais do que o ponto no qual 

tocamos os limites da linguagem. Mas aquilo que então tocamos não é, obviamente, 

uma coisa, de tal modo nova e portentosa que, para descrevê-la, nos faltam as 

palavras: é antes matéria, no sentido em que falamos de “matéria da Bretanha” ou 

entrar na matéria, ou ainda “índice de matérias”. Aquele que, nesse sentido, toca a 

sua matéria, encontra facilmente as palavras para dizê-lo. Onde acaba a linguagem, 

começa não o indizível, mas a matéria da palavra. Quem nunca alcançou, como 

num sonho, essa substância lenhosa da língua, a que os antigos chamavam silva 

(floresta), ainda que se cale, está aprisionado das representações. 

 É como o caso daqueles que regressaram à vida depois de uma morte 

aparente: na verdade, de modo nenhum morreram (senão não teriam regressado), 

nem se libertaram da necessidade de ter de morrer um dia: libertaram-se, isso sim, 

da representação da morte. Por isso, interrogados sobre aquilo que lhes aconteceu, 

não têm nada a dizer sobre a morte, mas encontraram matéria para muitas histórias 

e para muitas belas fábulas sobre a sua vida. (AGAMBEN, 2016, p. 27). 
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ANEXO 3 

 

Ideia da morte 

 

 O anjo da morte, que em certas lendas se chama Samael e do qual se conta 

que o próprio Moisés teve de o afrontar, é a linguagem. O anjo anuncia-nos a morte 

- e que outra coisa faz a linguagem? -, mas é precisamente esse anúncio que torna 

a morte tão difícil para nós. Desde tempos imemoriais, desde que tem história, a 

humanidade luta com o anjo para lhe arrancar o segredo que ele se limita a 

anunciar. Mas das suas mãos pueris apenas se pode arrancar aquele anúncio que, 

de resto, ele nos viera fazer. O anjo não tem culpa disso, e só quem compreende a 

inocência da linguagem entende também o verdadeiro sentido desse anúncio e 

pode, eventualmente, aprender a morrer. (AGAMBEN, 2016, p. 27). 
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ANEXO 4 

 

(nota para não escrever) 

 

 Se o conhecimento é uma forma de escrita, mesmo sem palavras, uma 

respiração calada, a narrativa que o silêncio faz de si mesmo, então não se deve 

escrever, nem mesmo admitindo que fazê-lo seria o reconhecimento do 

conhecimento. Pode escrever-se acerca do silêncio, porque é um modo de alcançá-

lo, embora impertinente. Pode também escrever-se por asfixia, porque essa não é a 

maneira de morrer. Pode ainda escrever-se por ilusão criminal: às vezes imagina-se 

que uma palavra conseguirá atingir mortalmente o mundo. A alegria de um 

assassinato enorme é legítima, se embebeda o espírito libertando-o da melancolia 

da fraternidade universal. Mas se apesar de tudo se escrever, escreva-se então para 

estar só. A escrita afasta concretamente o mundo. Não é o melhor método, mas é 

um. Os outros requerem uma energia espiritual que suspeita do próprio uso da 

escrita, como a religiosidade suspeita da religião e o demonismo de demonologia. A 

escrita – inferior na ordem dos actos simbólicos – concilia-se mal com a 

metamorfose interior – finalidade e símbolo, ela mesma, da energia espiritual. O 

espírito tende a transformar o espírito, e transforma-o. O resultado é misterioso. O 

resultado da escrita, não. (HELDER, 2013, p. 78). 

 

 

 

 

 

 

 

 




