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RESUMO 

 

Este trabalho é um impulso ao movimento de uma escrita que se experimenta 

navegando à percepção da própria paisagem por vir de escrever. A hipótese é a de 

que seu desaguar potencialize encontros com o princípio criativo e seus segredos, 

transbordando para navegares além, ao considerar que o acontecimento de uma 

escrita (o sujeitar-se ao movimento dela) promove o experienciar ligado a 

metamorfoses de tempo, espaço e sujeito. Objetiva abeirar os segredos da escrita ao 

mistério do canto das sereias; questionar como a presença de uma escrita pode se 

desdobrar via percepção em diferentes paisagens de escrever; caminhar a uma 

fenomenologia do escrever criativo; indagar as ligações da lembrança e da sensação 

com a criação; e atentar ao escrever que está a caminho, levando em conta a errância 

e o recomeçar, incessantes, que o colocam no meio, sem início ou fim. Justifica-se 

pela ampliação da fortuna crítica voltada à escrita criativa, contribuindo para a difusão 

dos estudos relacionados ao fazer (artístico), pelos vieses dos fazedores. Ecoa 

principalmente ideias do ensaio “O canto das Sereias”, de Maurice Blanchot (2005), 

evocando as metamorfoses pela experiência em Marcel Proust (1988); bem como a 

poética da paisagem e o sujeito perceptivo em Michel Collot (2013); a fenomenologia 

da percepção em Merleau-Ponty (2018); o rizoma e o corpo sem órgãos em Deleuze 

e Guattari (2011; 2012); e o Sensacionismo em Fernando Pessoa (1974). Aposta em 

um formato mais experimental e associa-se a uma vertente de trabalho científico do 

campo literário que visa a contribuir com a aproximação ciência e arte.  

 

Palavras-chave: Escrita Criativa; O canto das Sereias; Poética da paisagem; 

Experiência; Sensacionismo.   
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ABSTRACT 

 

This study is an impulse towards the movement of a writing that experiences itself 

navigating through the perception of a landscape to come of writing. The hypothesis is 

that its outflow potentiates encounters with the creative principle and its secrets, 

overflowing to further navigations when considering that a writing event (the act of 

subjecting oneself to the writing movement) promotes an experience tied to time, 

space, and subject metamorphoses. The aim of this study is: to approach from the 

secrets of writing to the mystery of the song of the sirens; to question how the presence 

of a writing can unfold itself via the perception in different landscapes of writing; to 

move towards a phenomenology of the creative writing; to inquire the links of 

recollection and sensation with the creation; and to pay attention to the writing that is 

on the way, taking the errancy and the recommencement into account, both incessant, 

putting the writing in the middle, without beginning or end. This work is justified by the 

expansion of the critical fortune on creative writing, contributing to the dissemination of 

the studies related to the (artistic) creation, from the creators’ perspective. We echo 

mainly ideas from the essay “The Song of the Sirens”, by Maurice Blanchot (2005), 

evoking the metamorphoses through the experience in Marcel Proust (1988); as well 

as the landscape poetics and the perceptive subject in Michel Collot (2013); the 

phenomenology of perception in Merleau-Ponty (2018); the rhizome and the body 

without organs in Deleuze and Guattari (2011; 2012); and Sensationism in Fernando 

Pessoa (1974). This study takes a chance on a more experimental format and is 

associated with scientific work in the literary field that aims to contribute to bringing 

science and art closer together.  

 

Keywords: Creative Writing; The song of the sirens; Landscape poetics; Experience; 

Sensationism.  
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UM COMEÇO, UM RECOMEÇO  
A RECOMEÇARES 
POR VIR  
 

 
Desde que comecei a escrever passaram cinco minutos.1 

 
Álvaro de Campos, Apostila. 

Fernando Pessoa (1976, p. 367). 

 

Este começo, que aqui se vê embaraçado a ser Introdução, não poderia se 

apresentar como outra coisa, senão como um recomeço assumido. Um recomeço 

diferente, certo, dissemelhante daqueles que, páginas à frente, se mostrarão como 

Capítulos e Tópicos, textos que desde a partida ecoarão um querer tentar existir 

exclusivamente pelo movimento (de ir), como apenas uma distância, a percorrer — e 

as palavras que agora se destacam em itálico desejam ser vistas como direção, a fim 

de se deixarem vibrando, como um sinalizador das noções que adentrarão depois, no 

desenvolver do trabalho, junto às menções dos nomes dos autores a que se ligam; 

escolha que procura preservar-lhes a potência, tendo em vista a impressão de que 

poderiam perder força, se antecipadas ao sê-las no quando do revelarem-se. Este 

começo aparenta, portanto e todavia, ser distinto de seus procedentes: apesar de 

igualmente experimentar-se no autofazer e viver a imprecisão do por vir a que é 

também suscetível, dele já se é esperado algo de antemão, algo para além do 

escrever-se, haja vista que carrega nas costas responsabilidades que lhe foram 

atribuídas previamente, aquelas que cabem mesmo aos textos introdutórios.  

Haveria, portanto, nele, uma precisão advinda de certo objetivo “funcional” anterior 

à sua existência, tudo rente a uma consciência prévia de sua natureza, regressante. 

Acontece que, às introduções comuns ao gênero textual a que pertence este trabalho 

(dissertação de mestrado), já se é esperado um lugar de antecedência — pois, sim, 

este recomeço ocupa um espaço anterior na encadernação em relação aos outros 

recomeços de papel que virão nas páginas próximas, mesmo tendo geralmente ele, e 

de forma habitualmente não declarada, sua nascente à posteriori. Assim, se 

considerado o tempo cronológico de produção escrita que aqui se vê a necessidade 

 
1 Cabe a este recomeço anunciar que intensidades em forma de excertos de Fernando Pessoa  
(1988 -1935) e seus heterônimos estarão circulando no movimento de escrever que aqui vai-se abrindo; 
abrindo, a partir de então, cada novo recomeço, como epígrafes. A vontade momentânea é dizer 
somente que se deseja que tais intensidades sejam vividas como forças-pessoanas presentes no 
navegar, e nada além. Para aqueles navegantes que, por algum motivo ou curiosidade precoce, 
almejem desvelar algo a mais a respeito delas, recomenda-se ir direto para a nota de rodapé 166. 
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de introduzir, este recomeço seria um “depois”; não obstante, se levada em conta a 

posição de entrada dele em relação a tal conteúdo escrito, ele seria um “antes” — e 

isso o deixa desse modo, paradoxalmente embaraçado, por reconhecer em si o 

próprio status de ser um “regressar anunciador”, esse quase-único recomeço que se 

defrontaria, neste desaguar, com a “restrição” de ser-se antes mesmo de existir, 

refreamento que não se pretendeu para os demais recomeços que adiante 

aparecerão, tendo em conta o quando e o como (menos limitadores e supostamente 

mais “soltos”) de eles se lançarem aos inícios que sempre são também reinícios (e a 

ideia ressoante do “-re” vai sendo revelada aqui aos poucos, desde as retomadas e 

repetições que se autossolicitam).  

Embora saiba o que dele esperam e de se esperar cumprir algo consonante a 

determinado modo de existir, de certa maneira prescrito, este recomeço percebe-se, 

no entanto, impelido também a deixar-se (ir). Não estaria ele, de modo algum (?), 

negando sua própria razão de essência propositada ou se opondo a atender os 

previstos alheios — confessa-me, entretanto, (o começo) que não lhe soam 

concordantes os modelos que lhe reservam ser de antemão, mas que a resiliência é 

uma característica de família (das introduções)... Vê-se ele, porém, necessitando se 

inscrever de forma mais harmônica à navegação que seria o ir deste navegar, esse ir 

por vir que ele se aguarda introduzir — diz-me (ele) procurar reconhecer um todo, um 

Uno ao qual deva recuperar para dar conta de iniciar de algum lugar; diz-me (ele) 

também, e ao mesmo tempo, não querer achar um todo, um Uno, porque não há 

maneira de se limitar. Aventura-se, então, também a se deixar rumar, apesar de tantos 

preestabelecimentos, prisioneiros. E essa aventura não se dá à toa (sussurra-me e 

rebela-se pelas bordas): o anseio que o impulsionaria a ser um soar conforme o som 

que lhe invada estaria de certo modo próximo ao desaguar por vir das laudas que lhe 

serão próximas, se lidas a partir daqui (e há quem não leia um “todo” pela ordenação 

das páginas, o que poder-lhe-ia ser uma esperança), reverberando algo que lhe 

permita, sem embaraços, experimentar o lugar de Introdução — cabe dizer que não 

fora fácil o aceitar-se e, por isso, a repetição, como uma reafirmação.  

Este começo, que é um recomeço assumido e embaraçado ao precisar atender 

às demandas de ser Introdução, apresenta-se, assim, com ânsia de ocultar-se em si 

e, ao mesmo tempo, de se revelar, mesmo que minimamente, diante da premissa de 

que há de navegar para o encontro, incerto e turvo, com um canto, incerto e turvo, 

cuja substância ascende latente; canto esse a que se pode pôr reparo somente para 
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tentar ouvir (caso compreendido como uma sonoridade) ou apenas ao qual se é 

possível se dirigir (caso compreendido como um lugar a se chegar). Estando ligado 

tanto à potência de ouvir quanto à potência de “se dirigir a”, cabe nele uma 

coincidência intrínseca: o de ser imperfeito, como o canto daquelas criaturas que, do 

fundo das águas, doces e salgadas, entoam vozes que não levam ninguém a espaço 

algum, mas apenas sugestionam de onde vêm e para onde se deve rumar, na hipótese 

de que não se consiga enrustir o repente de prosseguir ao querer de se conduzir a 

elas. E aqui o recomeço inicia o processo de expor suas reverberações, de testar uma 

outra tonalidade, arriscando uma melodia mais preludial.  

Embarcada no próprio navegar, esta Introdução a caminho vem vindo, portanto, 

experimentando-se a se colocar a falar das águas em que veleja, neste movimento 

que se move à percepção de uma própria paisagem por vir de escrever, essa 

paisagem que é um fazer fenomenológico do escrever à vontade de que sua partilha 

seja potente a outros navegares porvindouros de escritas, criativas. E em que medida 

partilhar este mover-se-ser é seguir à distância que motiva seu desaguar? Até que 

ponto se envolver nesta escrita sendo potencializaria encontros com o princípio de  

inventar-se a si e aos demais recomeços? De que maneira, se considerado como 

acontecimento, este fluir seria capaz de desdobrar-se em experiências 

transbordantes, pujantes a reverberarem forças significativas para velas além? E, se 

o que se tem é apenas recomeços, qual o impulso a engatar partida? Com essas 

questões que se colocam ao recomeço vivido é que se segue adiante e também se 

recomeça, sem iniciar nem terminar, abeirando a condição de estar sempre no meio.   

E, no adiante, adianta-se que, como estopim ou impulso primeiro ao lançar-se 

nesta correnteza, surge o “Escrever sobre escrever sobre escrever”, o Capítulo 1, 

águas que revoltam durante toda a navegação que recomeçara cinco minutos antes, 

desde a epígrafe, quando se irrompeu este escrever. Lá à frente — e vale destacar 

que a partir de agora se emprega o tempo presente ou passado do verbo, e não o 

futuro (quando as referências forem ao que virá depois destas páginas na 

encadernação), porque, como já dito, este recomeço seria o antes apenas na ordem 

de entrada, mas o “depois”, na posição de já ter vivido o percurso a proclamar; e, 

assim, talvez o é e o foi sejam mais pertinentes do que o será na escolha por 

experienciar o movediço também aqui, neste começo a introduzir-se —, anuncia-se a 

convergência da presença de uma mesma personagem (a sereia), no interior de 

diferentes fabulares, advindos de distintos universos aquosos, e vai-se adentrando, 
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aos poucos, em um grande mar interior de um eu que se lança timidamente a querer 

introduzir-se no texto, buscando a possível origem de suas águas criadouras, 

enquanto ladeia os segredos da escrita ao mistério que se relaciona ao canto das 

sereias, esses seres que apontam para um horizonte sensível comum de existir, lá e 

cá. É a partir daqui, do Capítulo 1 (estamos na Introdução, mas intentando ir junto), 

que a escrita toma corpo e parte a refletir-se em um escrevemar que se traveste de 

passagem a uma paisagem de escrever e indica uma possível paisagem-origem como 

uma potência a paisagens devires. E tudo vai acontecendo entre notas de rodapé, 

robustas e insistentes, interrompendo o “texto principal”; entre construções textuais 

alongadas e entrecortadas; e entre uma retórica repetitiva, atmosfera que vai se 

construindo ondejante, provocando um vaivém prolongado, que pretende corroborar 

com a construção de um “marear” no escrever e no ler (pois estamos mesmo em um 

escrever-navegação), o qual se deseja intensificar junto à intromissão de vozes — 

sim, há vozes diversas (em todo o trabalho há), destacadas por tipologias textuais 

distintas, recuos de parágrafos desiguais e usos de colchetes separadores (e vale 

lembrar que cada elemento que este recomeço diz haver ainda haverá, se a leitura 

ocorrer desta Introdução para adiante). O uso de diferentes vozes torna-se também 

um recurso que objetiva apontar para um eu já múltiplo, aquele que escreve sobre 

escrever e os demais, que se intrometem no durante, a escrita.   

Desse percurso mareante, aflora “A paisagem d´uma escrita”, Capítulo 2, que 

remonta a uma dada origem-encanto, a baía Kirimurê, águas que passam a assumir 

um provável lugar de encontro com o começo de tudo e através das quais o eu que 

escreve principia a trajetória de adentrar (em si e na escrita) e ir para fora (de si e da 

escrita), vivenciando uma moção insistente dentro-fora-fora-dentro, dentro-fora-ao- 

-lado, que intenta imantar-se à ideia de totalidades ou partes ao lado (encontro com 

outras partes, todas ao lado, que não unificam, sujeitos e fabulares, mas que se juntam 

e circulam sendo forças), procurando o “comum” que é incitado pela coexistência da 

mesma personagem sereia em diversos fabulares. Kirimurê passa a reverberar, então, 

uma paisagem que seria a própria nascente de uma escrita, e o olhar a ele só 

apontaria para o sensível, para uma distância a ser percorrida, assim como os cantos 

imperfeitos das personagens que foram as grandes forças motrizes deste iniciar: as 

sereias. Dada essa imperfeição, a procura que se faz possível via Kirimurê mostra-se 

ao mesmo tempo impossível, e o que resta é o navegar errante e o compartilhar via 

movimento e/ou sensação/percepção do navegar na escrita por meio desse eu que 
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começa a se apresentar soteropolitano, baiano, brasileiro, querendo ao mesmo tempo 

particularizar-se e expandir-se. Nessa tentativa de alargamento, o eu escritor, no 

entanto, vê a necessidade de voltar-se ao íntimo, como se esse voltar-se pudesse ter 

a ver com o aproximar-se do segredo de escrever, o qual estaria ligado à sensação, 

ao corpo que sente e sabe que sabe que sente, ao escrever; mas mantendo-se em 

dúvida sobre que corpo é, se o da escrita ou o do escritor (e o de que escritor? E o de 

que escrita?).  

Apostando no caminho sensível como um migrar do escrever “sobre” para o 

escrever “com” (a escrita), dá-se vazão à vontade de experienciar o segredo, o que 

motiva o recomeço que é o Capítulo 3, “Da escrita do tempo do segredo da escrita”. 

Ao recomeçar por meio de uma memória, esta parte do trabalho é como um mergulho 

em águas de dentro, de relembranças criandeiras. O regresso a um possível espaço 

mais “íntimo” vai se revelando, contudo, uma aproximação para um afastamento, um 

afastamento na proximidade, deslocamento impulsionado pela percepção — que se 

liga à noção de paisagem explorada no Capítulo 2. Com essa aproximação pelo 

distanciamento, procura-se confluir ao segredo de escrever e ao tempo da escrita, o 

que aconteceria via sensação e com atenção primeiramente à metamorfose do tempo 

(a ressurreição do tempo passado no tempo presente, a simultaneidade dos presentes 

propiciada pela relembrança), metamorfose essa que poderia abolir o tempo e nos 

colocar diante do próprio acontecimento, da escrita. Derivada desse retorno que 

aponta inicialmente para uma interioridade, a do sujeito escritor, a relembrança acaba 

direcionando também para outra metamorfose, a do sujeito (o eu de ontem e o eu de 

hoje, sempre com seus tantos que advém dos encontros com seus demais). Desse 

modo, esse eu que inicia narrando uma possível lembrança neste Capítulo 3 (estamos 

na Introdução, mas indo junto, é bom não esquecer) mostra-se e assume-se 

suscetível às palavras que emergem do quando de escrever à luz das sensações e 

do olhar às paisagens que desejam ser Kirimurê, almejando coincidir o real e o 

imaginário que ronda esse processo de “Escrever sobre escrever sobre escrever”. 

Assim, nesta parte deste mar-dissertação, inquire-se de que maneira o segredo de 

escrever estaria associado à sensação e como o processo de uma escrita (ou de toda 

escrita) seria um navegar a um canto por vir sempre imperfeito, como o cantar das 

sereias, aquela distância a percorrer e da qual não se pode esperar nem um tempo, 

nem um espaço, nem um sujeito circunscrito. Em relação à exploração da página e 

dos recursos no sendo deste escrever, no Capítulo 3, as notas de rodapé vão se 
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espaçando mais em relação aos recomeçares anteriores, e as vozes aparecem 

destacadas agora em itálico, explorando outro recurso visual para ampliar ainda mais 

a ideia de um falar que acontece diverso, embora no “mesmo” falar. Os colchetes 

desaparecem do início ao meio deste Capítulo, voltando apenas ao final, como lapsos 

de uma memória que, por uma duração, deixa de saber que navega (e está em “pleno 

mar”), o que também sugere a ideia de um navegar de ouvidos “tapados” por um 

tempo em que se deixa de escutar o canto das sereias. Com o retorno dos colchetes, 

volta a viabilidade de escutar aquele canto que traz a ideia de ser comum e ser múltiplo 

em si (isso considerando a presença da mesma personagem em águas tão diversas, 

de gentes tão diferentes).  

Dos ouvidos tapados junto às lembranças até o retorno da escuta do canto, 

“Intensidades de findar recomeços” emergem, e as notas de rodapé ganham o lugar 

do “texto principal” (como durante a travessia já ensaiavam), apresentando, como 

“encerramento” da convivência com a navegação, forças que circulam abertamente, 

como que em um corpo sem órgãos, o qual não está vazio, porque as intensidades 

passam por ele a todo instante, mesmo ao escape das páginas, mas também não está 

preenchido nem a preencher-se com forças-pesos absolutas ou fundantes de um 

findar que se dirigisse de algum modo a uma “conclusão” — e este mover-se na escrita 

não suportaria fim nem começo, pois é sempre recomeço. Logo, tais intensidades de 

findar não findam; ao contrário, somente apontam porvires, mesmo porque, qualquer 

soar conclusivo nesta travessia, ou algo que insinue um “final de percurso”, não 

caberia ao final, já que esta navegação (e já são quase exaustivas as reiterações, de 

ideias, e palavras, e sentires, e...) é em si feita de recomeços e se dirige a um canto 

por vir. As intensidades, todas notas de rodapé de número 0, que podem ser lidas (ou 

puladas) aleatoriamente, apontam, consonantemente, neste recomeço de findar 

recomeçares, a este lugar da abertura para a criação, indicando um porto de acesso 

que não aporta hierárquico, mas dá às últimas laudas deste escrever (se 

considerarmos que estas laudas são as primeiras, laudas) a vontade suspensa de ser 

um rizoma ou um platô, ou qualquer outro abertamente que sejam meios, nacos de 

imanência, a findar recomeços que nunca poderiam ser, fim. Então, por isso, esta 

Introdução: “Um começo, um recomeço a recomeçares por vir”.  
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1. ESCREVER SOBRE ESCREVER SOBRE 

ESCREVER  

 
 

1.1 Nos mares da escrita,  
navegar 

 
Que costa é que as ondas contam 

E se não pode encontrar 
Por mais naus que haja no mar? 

O que é que as ondas encontram 
E nunca se vê surgindo? 
Este som de o mar praiar 

Onde é que está existindo? 
 

Fernando Pessoa, Terceiro: Calma. 
Fernando Pessoa (1976, p. 88). 

 

 

 
1.1.1 Dentro das águas diversas, 

         um quase mesmo 

         fabular  

 
Acaso o vosso ouvido ouvia  

Qualquer coisa do mar sem ser o mar 
Sereias só de ouvir e não de achar? 

 
Fernando Pessoa, Azul ou verde ou roxo quando o sol. 

Fernando Pessoa (1976, p. 183). 
 

 

Inundados por memórias agueiras, não seria raro aos fabulares dos povos das 

margens emergir de dentro das águas, de onde despertariam, inquietos, a buscar 

alguma porção de acalanto ou resquício de compreensão para seus mistérios, de bojo 

e do corrente viver. Tal conjectura surge do reparo à coincidente ocorrência de lagos, 

rios e mares protagonizando as tantas e diferentes histórias, de diversas gentes 

margeantes; histórias essas que curiosamente coincidem em seu modo bruto — por 

estarem ao mesmo tempo submersas e prontas a virem à tona — e serem da mesma 

maneira povoadas por seres sobrenaturais, os quais reconhecemos cultuados no seio 

de múltiplos tempos, costumes e espaços de existir2. 

 
2 Segundo Luís da Câmara Cascudo (1898-1986), “todos nós sabemos que os rios, lagos e córregos 
do mundo estão povoados de entidades sobrenaturais. Não há predomínio. Há convergência”. 
(CASCUDO, 2012, p. 140, grifos meus). 
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Como exemplo dessas narrativas que circulam de modo oral em vidas igualmente 

aquosas, mas díspares, é possível e pertinente lembrar, já no início deste navegar — 

pertinência que, espera-se, se autorrevelará de forma gradual e coesa, mesmo que 

dentro de certa aparência e imprevisibilidade ondejantes, porque aquíferas —, de uma 

das personagens habituais para lendários reiteradamente reatualizados por 

contadores de distintos contextos e maneiras de sentir, intuir e poetizar. Trata-se 

daquela que mora nas águas de mundos e mundos; daquela que é dona de um canto 

que atrai os ouvintes navegantes (ou aqueles dispostos ao risco do navegar) à procura 

da fonte, do começo de todo (en)canto, de onde sabe-se que é impossível retornar 

antes mesmo de mergulhar (e pelo qual insistentemente mergulha-se); daquela que, 

no Brasil, pode ser evocada de forma plural, como bem registra o escritor Jorge 

Amado (1912-2001) em seu romance Mar morto: “Ela é sereia3, é a mãe-d'água, a 

dona do mar, Iemanjá, D. Janaína, D. Maria, Inaê, Princesa de Alocá” (2012, p. 67, 

grifos meus).  

A pluralidade de nomes para chamamento de um mesmo ser mitológico4 aponta 

para uma característica (a miscigenação) que com frequência é salientada na 

essência da gente brasileira e, por conseguinte, na ebulição de seu fabulário, do qual 

saltaria a nossa sereia, a “Iemanjá dos cinco nomes” (AMADO, 2012, p. 66). “O mito 

[da sereia], como se vê, é inteiramente mestiço” (RISÉRIO, 2011, p. 79, grifo meu) — 

e peço aqui emprestadas as palavras do antropólogo, poeta e ensaísta baiano Antonio 

Risério (1953-), quem as profere ao tecer comentários sobre “A lenda do Abaeté”, de 

Dorival Caymmi (1914-2008)5, canção habitada pelos encantos e perigos em torno de 

 
3 “As sereias constituíam um patrimônio comum aos povos navegadores. Estão em todas as literaturas 
do Mundo. A Sereia de Portugal é a Sirena espanhola, a Herrych do Sudão, a Zar dos abissínios, a 
Rusalka dos moscovitas, a Misfirkr dos irlandeses, a Loreley alemã.”  (CASCUDO, 2012, p. 134). 
4 Vale frisar que esse mesmo ser mitológico traz em si a variante de uma origem híbrida – Segundo 
CASCUDO (2012) “Havia, efetivamente, a Sereia dos gregos e dos romanos. Mas esta era um pássaro 
e não um peixe” (p. 134) –, a partir da qual deriva a “forma peixe-mulher, como a Sereia do fabulário 
ibérico do século XV” (p. 135) e à qual aglomeram-se outros elementos mitológicos, agora lusitanos – 
as Mouras Encantadas –, até chegar à “Sereia dos mareantes portugueses” (p. 135), que “foi a 
convergência das Mouras com as Oceânides e Nereidas clássicas” (p. 135). De toda a gema já múltipla, 
descende esse mesmo ser mitológico, que, vindo para nossas terras via colonizadores portugueses, 
que “trouxeram suas lendas e adaptaram-nas às existentes nas terras conquistadas” (p. 134), carrega 
consigo o monstro indígena Ipupiara virando Iara após ganhar uma “roupagem de cultura europeia” 
(CASCUDO, 2012, p. 138) e, em concomitância, fundindo-se com as sereias africanas, tão cultuadas 
na comemorada “Festa da mãe-d´água” (QUERINO, 1938, p. 60). 
5 Compositor e cantor baiano cuja poética, segundo Risério (2011, p. 115), sintetizaria uma “dimensão 
mitológica” em que “a Bahia habita o imaginário brasileiro”, povo do qual desponta a formação mestiça 
de que tratarei mais adiante. Isso porque, de acordo com a observação de Caetano Veloso (1942-) 
(apud RISÉRIO, 2011), “A Bahia funciona como ‘mito de raiz’” (p. 113) do Brasil, estando “a marina 
caymmiana” no polo onde encontramos “um distante e vago resíduo ameríndio, a presença difusa dos 
bantos, a predominância de elementos portugueses e iorubanos (RISÉRIO, 2011, p. 78, grifos meus) 
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uma lendária sereia que levaria aqueles que se descuidam com “A lua se enamorando/ 

Nas águas do Abaeté” 6 para “o fundo da lagoa escura” 7 (RISÉRIO, 2011, p. 79), de 

onde jamais retornariam. 

[Ouve o violão de Caymmi. O baixo do 

violão, de Caymmi. A harmonia escura, 

como as águas da lagoa, escura. O 

grave alvissareiro do mistério, e do 

respeito. Adentra nesse mistério, 

respeitoso. Tem cuidado. Mas adentra. 

Escuta a voz, de Caymmi. A impostação 

que suspende os arredores. Vê a areia 

toda branca em volta. Intui. A lagoa 

é o centro, todavia nunca igual. 

Ninguém vê, igual. A lagoa é a mesma, 

e o segredo está dentro. Adentra. Mas 

tem cuidado. Percebe o canto que vem 

de dentro. Todos sabem desse cantar 

que pode ser, cantar e ouvir. É o 

mundo que quer e não quer sabê-lo, de 

cor. Qualquer mundo um. Tem cuidado. 

Mas adentra. Vê as lavadeiras 

chegando. Repara. Respira ao ritmo 

dos passos, das lavadeiras, chegando. 

E ouve o violão de Caymmi. Agora o 

outro, violão, de Caymmi. Vê as 

 
— etnias que podemos considerar representantes do tripé de nossa formação, mestiça, sobre a qual 
falarei mais para frente neste trabalho.  
6 Referência à letra da canção “A lenda do Abaeté” (CAYMMI, 1954a), em cujos versos encontramos 
uma “rima trilíngue” que aponta para o já anunciado tripé formador: “Abaité (tupi) — batucajé 
(africanismo) — quiser (português)” (RISÉRIO, 2011, p. 81). 
7 Ao falar sobre como tal mestiçagem formadora se expressa “no trato caymmiano com a mitologia 
baiana” (RISÉRIO, 2011, p. 79), Risério faz menção à convergência entre as sereias e os ipupiaras 
(figuras fantásticas que, nas narrativas indígenas, costumam aparecer como monstros aquáticos), 
entes que ajudam a construir a atmosfera de mistério da lagoa escura do Abaeté, localizada em Itapuã, 
bairro da cidade de Salvador (BA), lugar em que muitos visitantes, desavisados ou teimosamente 
ansiosos pelo encontro com o desconhecido das águas turvas, perderam a vida: “Todos sabem que 
esta lagoa se tornou famosa não apenas por sua beleza, mas também pelos inúmeros afogamentos 
nela ocorridos” (RISÉRIO, 2011, p. 79), os quais por vezes são atribuídos, no imaginário baiano, a esse 
mesmo ser mitológico que aqui se destaca como originariamente híbrido e amplamente presente em 
terras e culturas dissemelhantes. 
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constâncias. Repara nelas, mas não 

abandona os baixos. Essa voz que 

imposta respeito ao ambiente, 

segredado. Desvela a escuridão.  

As areais brancas rodeando 

hipnotizantes. A lagoa escura 

hipnotizando. É de manhã. Não esquece 

de olhar as lavadeiras. Está quente, 

e os passos vivem. Ninguém parou: é a 

quentura que embaça a vista. Sente o 

suor no rosto. Sente o ritmo dos 

passos, no violão. Tem cuidado com a 

areia nos olhos. É de manhã e venta. 

Vê como o sol batendo n´água desvela 

outros tons, de escuridão. Vê o sol 

batendo na areia, branca. Sente o sol. 

Vive o ritmo apressando e ralentando 

os passos, no violão. Tenta ver os 

rostos, das lavadeiras. Esforça-te. 

Ninguém parou: é a quentura que embaça 

a vista. Ouve a zoada. Tem cuidado, 

mas ouve. A zoada do batucajé. Tem 

respeito, mas ouve. A disparada da 

zoada, do batucajé. De repente 

escurece e é tempo de inventar a areia 

branca e a lagoa, escura. Recobra o 

já e, quando for, não esquece de olhar 

a lua. De repente é que se escurece. 

E num instante o violão é esquecido. 

A música para, de tocar. A música 

finda. Ouve o violão de Caymmi que vem 

dessa música, silenciada. Ouve a 

zoada do batucajé, no violão, de 

Caymmi, calado. Desvenda o segredo, 
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de um canto por vir. Repara nos 

mistérios, de inventar. Cria um 

batucajé. Tum-tum-tá, teu batucajé. A 

música parou de tocar. Ouve o violão. 

Não esquece. A zoada que pode vir de 

dentro, da lagoa, escura. Alguém não 

deixa de morar lá. Ouve a voz desse 

mistério conhecido. Tem cuidado, mas 

ouve. Repara no violão de Caymmi, na 

zoada dos batucajés. Inventa-os. 

Inventa-os como e quantos quiser, mas 

regressa. Tem cuidado: não esquece de 

regressar.] 

Tal mestiçagem formadora, intrínseca aos compatrícios de Caymmi, estaria, 

portanto, de certa forma reluzindo desses entes imaginários que vêm de nossas 

águas, múltiplas, e “sobrevivem irreconhecivelmente num misto de Iemanjá, a filha de 

Olokum e deusa dos egbás, e de sereia branca da Europa” e adviriam de uma 

invencionice que “é, portanto, de extração euro-afro-ameríndia” (RISÉRIO, 2011,  

p. 80, grifos meus); extração que, por sua vez, seria presença em tantas águas 

variegadas, como as da baía (de bordas aparentes ou ficcionais) que banham minha 

nascente (de erregê e invenção) e a respeito da qual tratarei mais adiante.  

Das mais heterogêneas reminiscências aquíferas, emergiriam, então, contações 

sortidas, oriundas de fontes sortidas, mas que de alguma forma convergem — em 

algum ponto secreto de encontro, pelo menos a considerar o olhar do Ocidente — e 

revelam um “universal histórico” que se vincularia “a esta condição que os humanos 

têm em comum, apesar de seus diferentes modos de vida: a existência enquanto tal, 

em sua condição essencialmente temporal” (VALVERDE, M. 2018, p. 70). E, dessa 

confluência, viria à tona a mesma personagem surgida das águas, aquela chamada 

por diversos nomes. Dessa “dimensão transcultural”, portanto, as sereias apareceriam 

revelando a “possibilidade da mesma expressão” em outras, evidenciando um “mundo 

sensível” (VALVERDE, M. 2018, p. 69)8 que não é circunscrito a determinada cultura, 

mas pertencente, ao mesmo tempo, a esta e aquela coletividades em criação.   

 
8 Monclar Valverde (1954-) não se refere às sereias no texto aqui citado, mas sim aos signos e à nossa 
capacidade de compreendê-los (mesmo quando ainda não temos “domínio dos códigos pelos quais os 
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1.1.2 Dentro de um quase mesmo fabular,  

águas de (apenas) 

prosseguir 

De mim mesmo viandante 
Olho as músicas na aragem, 

E a minha mesma alma errante 
É uma canção de viagem. 

 
Fernando Pessoa, Quero ser livre insincero. 

Fernando Pessoa (1976, p. 533). 

 

Inundados por memórias agueiras, não seria raro aos fabulares daqueles 

margeantes nascidos em Salvador, Bahia, como eu — e aqui começo a querer, sem 

pressa, incluir-me também como agente criativo desta paisagem de escrever em que 

se vai navegando arriscado —, emergir de dentro das águas, de onde despertariam, 

inquietos, a buscar alguma porção de acalanto ou resquícios de compreensão para 

seus mistérios, de bojo e do corrente viver. Não seria raro também tatear nesses 

fabulares já materializados (em textos orais ou escritos) — e, por assim dizer, visíveis 

— a potência a um ponto de contato (invisível9) com os mares de dentro de seus 

próprios fabuladores, os quais se ligariam ao processo em si (de inventar) e 

corresponderiam à direção rumo à fonte daquelas águas sempre por vir10, quando (ou 

se) nelas embarcados.  

Esse ponto de contato entre o visível (dos fabulares já fabulados) e o invisível 

(que é a própria força, fabuladora) de modo algum permitiria [e o futuro do pretérito do 

modo indicativo para as formas verbais não tem sido utilizado à toa, mas a fim de reforçar o 

estado de dúvida quanto ao tempo das certezas das coisas (sei desse tempo?)], aos 

criadores inconfessáveis11, tocar a origem das águas porvindouras; no entanto, 

 
signos assumem sua funcionalidade junto a sua comunidade de origem”), apontando para esse 
“universal histórico” (VALVERDE, M., 2018, p. 70), o qual peço licença para trazer em analogia.   
9 As palavras “visíveis” e “invisível” respingam, antecipadas, de O visível e o invisível, de Maurice 
Merleau-Ponty (1908-1961), e indicam a “promessa” ou o reverberar de uma vontade a um rumar à 
fenomenologia. Considerando que “A fenomenologia só é acessível a um método fenomenológico” 
(MERLEAU-PONTY, 2018, p. 2), anuncia-se, junto a essa promessa, a querença de se “experimentar”.    
10 Àqueles leitores que se veem mareados por correntes de ideias que estejam de algum modo soando 
suspensas e/ou sobrepostas neste início de travessia — porque, sim, “Stamos em pleno mar” (ALVES, 
1992, p. 18) de palavras, em forma e sentidos —, antecipo que não apenas a expressão destacada 
“por vir”, mas a ligação das sereias com a criação e os segredos da escrita reverberam principalmente 
a leitura de “O canto das Sereias” (In: O livro por vir, 2005, 386 p.), do escritor e ensaísta francês 
Maurice Blanchot (1931-1944); relações que espero desembrulhar junto do escrever.   
11 Referência ao poema “O artista inconfessável”, de João Cabral de Melo Neto (1920-1999), texto 
incidental que faço questão de trazer na íntegra aqui, pois percebo intensa ressonância dele nestas 
linhas já escritas e pressinto-o nas que ainda se inscreverão: “Fazer o que seja é inútil. / Não fazer 
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proporcionaria intuir para que direção rumar, mesmo que sempre às cegas e sob o 

encanto da voz sedutora e inaudita daquelas místicas dos mares comunais que 

carregariam em si a força de transmutação do invisível ao visível, e pela vista do outro 

— no caso, dos fabuladores (e quem seriam, eles? Quem seríamos, nós?).  

[As sereias ainda cantam (cantariam?), e suas vozes trasvestir-se-iam de movimento, 

de passagem, deste entoar. Ouçamo-las. Ouçamo-las daqui para frente. Ouçamo-las 

mesmo que não se marque objetiva atenção às suas vozes, (en)toantes. Ouçamo-las 

sabendo que a força (de dentro) (delas) está na imaginação (de fora) (delas), daqueles 

que as desejam ouvir, daquela força (de dentro) (deles).] [Ah, e não se esquece 

de continuar à espreita do violão. Do violão de Caymmi calado. Do 

violão que ainda toca ou haveria de tocar. Do violão constantemente. 

Porque, aqui, nada mesmo se quereria mundo-findado (ou nada se espera, 

ser, fim): os sons suspendem as melodias (suspendem?), e a harmonia 

seria abertamente. Não deixa de ouvir e compor a música, da criação. 

Ouve os baixos e o mistério dos acordes do violão (de Caymmi?). É de 

repente que se esquece. É de repente que se quer apenas sobrevoar
12
 

seguro. Tem cuidado. Embarca neste canto à escuta de um canto, mas 

tem cuidado. Tem cuidado e se recorda. (Não se esquece de regressar)].  

A opacidade dessa direção que apenas mostra (caminhos), porém, nunca revela 

(caminhos), abrir-se-ia como motivador do continuar, possibilitando aos navegadores 

da criação sentirem-se13 imersos na atmosfera da querença delas e dando-lhes a 

oportunidade da sensação do agora [tento eu aprisionar um instante? E aprisioná-lo seria 

 
nada é inútil. / Mas entre fazer e não fazer/ mais vale o inútil do fazer. / Mas não, fazer para esquecer. 
/ Mas fazer o inútil sabendo / que ele é inútil, e bem sabendo / que é inútil e que seu sentido / não será 
sequer pressentido, / fazer: porque ele é mais difícil / do que não fazer, e dificilmente se poderá dizer/ 
com mais desdém, ou então dizer / mais direto ao leitor Ninguém / que o feito o foi para ninguém.” 
(MELO NETO, 1994, p. 18). 
12 Marco o verbo “sobrevoar”, do qual vem ressoando a crítica de Merleau-Ponty aos absolutismos de 
ver, às certezas “de ter sobre o mundo um poder de sobrevoo absoluto” (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 
28, grifos meus), discussão que espero trazer mais para perto depois.  
13 Faço uso aqui desta forma verbal — bem como farei uso do substantivo ligado a ela (sensação) — 
pendendo à compreensão do sentir no Sensacionismo de Fernando Pessoa, com esforço de encontrar 
algum resquício de imanência em toda esta fala, prisioneira (em si) da representação, e, por 
conseguinte, da transcendência. É em consonância com esse esforço que trago este excerto que ecoa 
em todo criar ao qual sempre me rendo, com vontade de que ele esteja a embalar o “já” deste escrever 

ou ler, sendo-nos o si e o alheio, porque o outro é, no final das contas, a nossa grande busca [haveria 
uma busca?]: “Sentir é compreender. Pensar é errar. Compreender o que outra pessoa pensa é 

discordar dela. Compreender o que outra pessoa sente é ser ela. Ser outra pessoa é de uma grande 
utilidade metafísica. Deus é toda a gente.” (PESSOA, 1974, p. 37, grifos meus). [Destaco aqui a palavra 
“metafísica” e deixo-a vibrando, para depois]. 
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sobrevoá-lo?], do movimento de seu próprio fazer inútil — inútil, porém, necessário, 

porque “entre fazer e não fazer/ mais vale o inútil do fazer (MELO NETO, 1994, p. 18) 

[serve para qualquer coisa este escrever sobre escrever?]. Importa talvez a motivação 

dessa conjectura: este “agora” não deixaria de ser um participar14, mesmo que por 

instantes movediços, de seus grandes mares (de dentro?) — e saliento aqui o anseio 

de que esse “viver do sensível” não esteja se opondo a um “viver da razão”, e sim que 

compreender e sentir possam se refletir, paradoxalmente “juntos”, sendo-se um o 

outro: “Sentir é compreender” (PESSOA, 1974, p. 37).15  

[Lá venho eu e, como quase sempre, colocando ou evidenciando as coisas aos 

“pares”, em “oposição”, sob às rédeas da dicotomia ocidental, que carregaria em si 

pelo menos outras três (rédeas), uma dentro da outra, das quais é difícil (senão 

impossível) me desvencilhar (quem se desvencilha?): a da totalidade (a do unificador, 

o Uno16 das duas partes constituintes da oposição); a da representação, dimensão que 

 
14 Ao criticar o olhar “absoluto” em Plantão (428-427 a.C.-348-347 a.C.), Fernando Pessoa (1974) acaba 
salientando o verbo “participar”: “Quando Platão diz que somente a Beleza é Bela, que só a Brancura 
é verdadeiramente branca, erra. Pois ser belo significa ‘participar da beleza’ e ser branco significa 
‘participar da brancura’, possuir a brancura em certo grau. Mas a Beleza não possui Beleza, nem a 
Brancura é branca.” (p. 541, grifos meus). Gostaria de que, aqui, esse verbo fosse considerado dentro 
desse espaço sensível do ser “enquanto” se é, em movimento ciente da transitoriedade de ser-se.   
15 Continuando junto de (ou rumo a) Pessoa e seu Sensacionismo, pinço: “1. A BASE DE TODA A 
ARTE é a sensação. 2. Para passar de mera emoção sem sentido à emoção artística, ou suscetível de 
se tornar artística, essa sensação tem de ser intelectualizada.” (PESSOA, 1974, p. 448, grifo meu). 
Antecipo que os fabulares a que me refiro aqui são desses de matéria suscetível à transmutação n´arte 
e que me dedicarei mais intimamente à sensação no Capítulo 3.  
16 Utilizo esta palavra com a força por meio da qual Gilles Deleuze (1925-1995) e Félix Guattari  
(1930-1992) de certa forma a desnudaram (para mim, claro, ao tentar ler — e vale dizer que continuo, 
tentando — seus Mil Platôs) ao propor o n-1, quando apresentam seu rizoma: “Ele [o rizoma] não é 
feito de unidades, mas de dimensões, ou antes de direções movediças. Ele não tem começo nem fim, 
mas sempre um meio pelo qual ele cresce e transborda. Ele constitui multiplicidades lineares a n 
dimensões, sem sujeito nem objeto, exibíveis num plano de consistência e do qual o Uno é sempre 
subtraído (n-1). Uma tal multiplicidade não varia suas dimensões sem mudar de natureza nela mesma 
e se metamorfosear. Oposto a uma estrutura, que se define por um conjunto de pontos e posições, por 
correlações binárias entre estes pontos e relações biunívocas entre estas posições, o rizoma é feito 
somente de linhas: linhas de segmentaridade, de estratificação, como dimensões, mas também linha 
de fuga ou de desterritorialização como dimensão máxima segundo a qual, em seguindo-a, a 
multiplicidade se metamorfoseia, mudando de natureza.” (DELEUZE e GUATTARI, 2011, p. 43, grifos 
meus). Ao ler tal proposição, somos provocados a reconhecer o n a que esses autores refutariam, 
aquele hierárquico, cronológico e estrutural que é dominante na ótica da representação, em que o Uno 
“se divide segundo a lei de uma lógica binária da diferenciação” (DELEUZE e GUATTARI, 2011, p. 24), 
sob as rédeas da qual afirmo estar em sujeição, mesmo almejando outros devires de sentir e pensar 
as experiências (de vida e escrita). [Quase sempre me pego olhando do alto, e levantar voo é impossível 
sem asas. (Ouço das costas uma quentura própria da irrupção: seriam minhas, as 
asas? Faltam-me penas: de nada adiantariam os apêndices, de mim. De nada 

adiantaria, voar). Que tristeza essa dureza do “núcleo duro do Ser” (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 127). 
E o que me acorrentaria aqui, além desse tentar ser-me alguém além, mar? Quem 
seriam meus fabuladores a postos, a fim de saltar? Estariam eles aprontando-se para rever de cima algum mar 
de velhas certezas?] 



26 
 

vem embutida na primeira (e podemos considerar a lógica da própria linguagem para 

evidenciar tal relação, já que temos sempre um “x” representando um “y”); e a da 

transcendência, instaurada pela dualidade ser humano / natureza. E são tantas as 

preciosas leituras metafísicas17 que me constituem...). Sigo com atenção ao 

predomínio dessa demanda pela essência, pela construção ou recuperação da ideia de 

identidade e tantas outras questões relacionadas à noção de Uno e da transcendência, 

noções essas que me distanciam do impulso já reconhecido, em nota de rodapé 

anterior (e me pergunto por que essa declaração não fora antes expressa nas linhas 

deste texto “principal”), pelo sentido da imanência, o qual pareço querer 

experimentar, inclusive, no experimentar desta navegação. Confesso-me, no entanto, 

que dessas formas de concepção dicotômicas não consigo escapulir-me fluida e 

indago, a mim (?): até que ponto o anseio por um tecer “rizomático”18 não passaria, 

no momento, de um primeiro encantamento com o que, para mim, ainda é o mais e 

mais desconhecido? Esse tal agenciamento chamado de rizoma por Gilles Deleuze 

(1925-1995) e Félix Guattari (1930-1992) seria tão sedutor19 (e diria até “inalcançável”) 

quanto aquele encontro com a origem da criação a que me referi no início deste 

 
17 Vieram-me, como música incidental, os versos: “Metafísica? Que metafísica têm aquelas árvores? A 
de serem verdes e copadas e de terem ramos/ E a de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar,/ 
A nós, que não sabemos dar por elas./ Mas que melhor metafísica que a delas,/ Que é a de não saber 
para que vivem/ Nem saber que o não sabem?” (CAEIRO, In: PESSOA, 1976, p. 207). E deixo de novo 
vibrando a sonoridade “metafísica”: além de já estar de algum modo implícita e reverberando pelas 
divagações sobre o Uno, gostaria de destacá-la ainda mais.  
18 Gostaria de que esse adjetivo reportasse à ideia de rizoma em Deleuze e Guattari, em “que não se 
pode contar com um dualismo ou uma dicotomia, nem mesmo sob a forma rudimentar do bom e do 
mau [...] O bom o mau são somente o produto de uma seleção ativa e temporária a ser recomeçada” 
(DELEUZE e GUATTARI, 2011, p. 26, grifo meu). Sublinho aqui a palavra “recomeçada”, deixando-a 
também em vibração (como já fiz com “metafísica”), para que seja acionada novamente logo adiante, 
no ponto em que falarei do “lugar de recomeço”, lugar que este Tópico do trabalho acaba assumindo 
em relação ao Tópico que introduz este Capítulo.  
19 É difícil não se encantar com a porta que se abre, da dualidade à multiplicidade (sem um unificador 
que a restrinja), com a ideia de rizoma em Gilles Deleuze e Félix Guattari (2011). Essa outra 
“possibilidade” (a rizomática) de organizar o pensamento, diferentemente da “lógica binária e as 
relações biunívocas [que] dominam ainda a psicanálise [...], a linguística e o estruturalismo, e até a 
informática” (DELEUZE e GUATTARI, 2011, p. 20), fascina, arrisco dizer, qualquer um que ceda à 
necessidade de criar (com tendência artística). Que escritor, por exemplo, não seria cativado, logo no 
primeiro parágrafo da “Introdução: rizoma”, ao ler a inscrição deste “desejo” — e faço questão de 
destacar a positividade do que chamo de “desejo”, diferente daquela possível “falta”, a que moveria os 
fabuladores a continuar, porque para os autores em questão a ideia de negativo, do desejo como falta, 
seria um “equívoco”, já que, para eles, “o rizoma opera sobre o desejo por impulsões exteriores e 
produtivas” (DELEUZE e GUATTARI, 2011, p. 32, grifo meu) e, de acordo com a leitura que fazem —: 
“Como diz Marx, não há falta, o que há é paixão como “ser objeto natural e sensível”. (DELEUZE e 
GUATTARI, 2010a, p. 44, grifo meu): “Não chegar ao ponto em que não se diz mais EU, mas ao ponto 
em que já não tem qualquer importância dizer ou não dizer EU. Não somos mais nós mesmos. Cada 
um reconhecerá os seus. Fomos ajudados, aspirados, multiplicados.” (DELEUZE e GUATTARI, 2011, 
p. 17). 
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Tópico? (Mas, em uma concepção sem totalidade20, caberia querer saber das 

“origens”? Se não há começo, haveria de haver berço?)]  

Sendo para compreender, ou sentir, ou compreender-sentir, o fato é que os 

fabuladores não param, de fabular. E por que motivo, além dos naturalmente 

conectados à “certeza” cabraliana de ser “inconfessável”, prosseguem eles, mesmo 

sabendo da impossibilidade de alcançar a nascente de seus frutos áqueos — dos 

quais muitas vezes sequer lançam espreita sobre a profundidade?21 Afora a resposta 

admissível, certo, e até costumeira — a de que continuam, pois o chegar jamais fora 

o essencial (sempre souberam mesmo que chegar era impossível), mas sim o 

percorrer, o navegar, o viver o trajeto em si —, Maurice Blanchot (1931-1944) aponta 

para uma característica humana (a errância), que alude a mais uma possível 

motivação para esse incessante prosseguir: 

 

A errância, o fato de estarmos a caminho sem poder jamais nos deter, 
transformam o finito em infinito. A isso se acrescentam estes traços 
singulares: do finito, que é no entanto fechado, podemos sempre esperar sair, 
enquanto a vastidão infinita é a prisão, porque é sem saída; da mesma forma, 
todo lugar absolutamente sem saída se torna infinito. (BLANCHOT, 2005, p. 
137, grifos meus.) 

 

Estariam eles — ou estaríamos nós, os fabuladores margeados [e por que é 

quase uma teimosia incluir-me, mesmo após já ter declarado que falo sob um dado modo 

de ver (declarei-me?) e explicitado minha proximidade, pelo menos nativa, com aqueles 

margeantes de quem digo que falo? Acalma-me, aos poucos vou tentando adentrar...] — 

inebriados pelo sonho de encontro com o Aleph, de Jorge Luís Borges (1899-1986) 

(1999, p. 92), aquele “lugar onde estão, sem se confundirem, todos os lugares do orbe, 

vistos de todos os ângulos.”, “um dos pontos do espaço que contém todos os pontos” 

(BORGES, 1999, p. 91)? Partiriam eles para suas cruzadas criadeiras com uma 

motivação múltipla: objetivando, primeiro, transformar (por meio de seus poderes de 

 
20 É bom sublinhar que para os autores citados já não há totalidade: “Já não acreditamos numa 
totalidade original nem sequer numa totalidade de destinação. [...] Só acreditamos em totalidades ao 
lado. E se encontramos uma totalidade ao lado das partes, ela é um todo dessas partes, mas que não 
as totaliza, uma unidade de todas essas partes, mas que não as unifica, e que se junta a elas como 
uma nova parte composta à parte”(DELEUZE e GUATTARI, 2010a, p. 62, grifos meus). 
21 Ouço alguém a se definir: “Sou navegador num desconhecimento de mim. Venci tudo onde nunca 
estive. E é uma brisa nova esta sonolência com que posso andar, curvado para a frente numa marcha 
sobre o impossível.” (PESSOA, Fernando, 1997, p. 127). [A palavra “impossível” soa. A “marcha 
impossível”, sobre o “impossível”. Um impossível que se torna impulso. Alguém com sono canta?].  
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trapacear 22) o infinito em finito, para, em seguida, assumir a querença de verter o 

“finito forjado” em um “infinito particular”? Estariam eles nessa encruzilhada? [Estaria 

eu? Estaríamos nós? Esforço-me para adentrar. A confusão de pessoas apoquenta. Quem 

são eles, os fabuladores? Quem soo? De onde vêm as palavras como essa que deriva do 

verbo “apoquentar”? Quem escreve? Quem há dentro destes que se inscrevem agora, deste 

“ele” que “sou eu convertido em ninguém” (BLANCHOT, 2011, p. 19)? Quem? Quem é o 

escritor, deste escrever? “De que é que o escritor deve recordar-se? De si mesmo, daquele 

que é quando não escreve, quando vive sua vida cotidiana” (BLANCHOT, 2011, p. 20)?]. 

Sim, a vida que vivemos, esta do tempo do nosso cotidiano, é finita, diríamos — 

e ao nos lançar a inventar nossos mares não deixamos de lembrar disso —, no 

entanto, outra “certeza” da mesma maneira não nos larga [lá vou eu deixando-me ir com 

a parte ao lado23 de mim que vê o unificador sem tantos incômodos (será mesmo?)]: a de 

que à vida humana é inerente uma infinitude, a qual se relaciona com nossa 

incompletude, com o indefinido, com aquela sensação de falta que nos arremessa à 

entrega do desejo de seguir, a todo momento, sensação essa que quiçá seja 

exatamente aquilo que impede “o homem vivo de se juntar a si mesmo, num ponto 

que tornaria sua morte perfeitamente humana24 e, por conseguinte, invisível” 

(BLANCHOT, 2005, p. 140, grifos meus). Estaríamos, portanto, nos rendendo ao 

necessário inútil de parir palavras a fim de, quem sabe, triscar numa sensação de 

completude que nos permita desaparecer no próprio existir (mesmo que por ínfimas 

partículas de um mundo sensível criado para experimentar) e subverter a nossa 

própria natureza ou condição (humana) de incompletude25?  

 
22 Referência novamente a Blanchot (2005): “esse grande poder de fingir, de trapacear e de enganar 
de que toda obra de ficção é o produto [...] (p. 140, grifos meus).  
23 Retrago o trecho de Deleuze e Guattari: “E se encontramos uma totalidade ao lado das partes, ela é 
um todo dessas partes, mas que não as totaliza, uma unidade de todas essas partes, mas que não as 
unifica, e que se junta a elas como uma nova parte composta à parte”(2010a, p. 62, grifos meus). 
24 Em morte perfeitamente humana, gostaria de reforçar as ideias de finitude — dada pela palavra 
“morte” (que corriqueiramente, no Ocidente, estaria associada com o final, o encerramento da vida) — 
e de infinitude — para a qual a expressão “perfeitamente humana” pode apontar, já que o advérbio 
“perfeitamente” sugere a imagem de algo “acabado”, “concluído”, “perfeito”, relacionando-se à noção 
de “completude”, que, como já ressaltei, numa perspectiva da representação nuca se faria possível. 
25 Se, contudo, a fala nesses fabulares coincidisse com a linguagem do “espaço literário” de Blanchot 
(2011), que “não tem centro, que nada revela” (p. 17), a necessidade de fabular (que agora passo a 
dizer também “escrever”) desses fabuladores (que agora passo também a dizer “escritores”) estaria 
mesmo na necessidade de escrever que se liga a esse espaço “donde se projeta a ilusão de que ‘tudo’ 
poderá ser feito, ‘tudo’ poderá ser dito”? (p. 48, grifo meu). O próprio Blanchot adverte: “Essa 
necessidade deve ser reprimida e contida. Se não o for, torna-se tão ampla que não há mais lugar nem 
espaço para que se realize”. (BLANCHOT, 2011, p. 48) [Repara no violão de Caymmi, na zoada dos 
batucajés. Inventa-os. Inventa-os como e quantos quiser, mas regressa. Tem cuidado: não 

esquece de regressar.] 
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1.2 Escrevemar 
Uma coisa que quer o som do mar 

E o estar longe de tudo e não parar. 
 

Fernando Pessoa, Azul ou verde ou roxo quando o sol. 
Fernando Pessoa (1976, p. 183). 

 

1.2.1 Escrever é preciso (?): 

     da errância de  

     navegar 

Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa:  
“Navegar é preciso; viver não é preciso”26.  

Quero para mim o espírito [d]esta frase, transformada a forma para a casar 
com o que eu sou: Viver não é necessário; o que é necessário é criar. 

 
Fernando Pessoa, Navegar é preciso. 

Fernando Pessoa (1976, p. 14). 

 

Por não saber responder por que escrevo, escrevo. Ou melhor: “Na falta de saber, 

escrevo; e uso os grandes termos da Verdade alheios: conforme as exigências da 

emoção” (PESSOA, 1997, p. 107). Volto-me a Pessoa por Bernardo Soares para 

pinçar o que se ligaria ao preciso desta navegação criadora que se tenta sentir, 

ouvindo paralelamente este eco: “Escrever é agora o interminável, o incessante” 

(BLANCHOT, 2011, p.17). E parece caber, neste ponto, observar atentamente esse 

“preciso” que de alguma maneira se aglutina com a ideia de “incessante”. Desse lugar, 

a precisão da escrita, no sentido de “necessidade de escrever”, quem sabe se 

relacione à errância de que falava há pouco, no Tópico anterior. Se fôssemos um 

barco ou estivéssemos a bordo dele, estaríamos prontos, para (re)partir, a toda vida 

[somos um barco? “Stamos em pelo mar” [(ALVES, 1992, p. 18)]? Escrever é navegar? 

Navegar é viver, aqui?]. Com dada certeza estaríamos, prontos. E sem saber mesmo 

por que estivemos, prontos. Ou para que estaremos, prontos. Ou aonde estávamos, 

 
26 Frase em latim atribuída a um general romano: “No século I a.c., o general romano Pompeu, 
encorajava marinheiros receosos, inaugurando” a frase ‘Navigare necesse, vivere non est necesse.’ 
Corria o século XIV e o poeta italiano Petrarca transformava a expressão para ‘Navegar é preciso, viver 
não é preciso.’” (UNIVERSIDADE DE COIMBRA, s/d, s/p.). Essa mesma frase foi retomada por 
Fernando Pessoa, na forma traduzida “Navegar é preciso, viver não é preciso”, em “Navegar é preciso”, 
poema que muito ajudou a difundi-la mundialmente. Parte do título deste tópico (“Escrever é preciso”) 
remete ao universo desencadeado poeticamente pela retomada dessa frase por Fernando Pessoa e 
leva em conta toda a “imprecisão”, ou, melhor, “abertura”, que advém do uso do adjetivo “preciso” e 
seus respectivos múltiplos sentidos e possibilidades de interpretação.   
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prontos, a ir. Estejamos prontos e só. No mar, da escrita. Na potência27, de escrever. 

Na precisão de navegar, que é certeza, independentemente do absoluto de sermos 

(um barco) ou estarmos (em um barco). Por outro lado, talvez a precisão da escrita, 

no sentido de “exatidão”, seja incerteza, a própria imprecisão. E com toda incerteza 

estaríamos, sempre, sem nada saber sobre a prontidão. Motivados somente a vivê-la, 

sentir a inexatidão das vagas que soam da necessidade delas (vagas). Ficaríamos, 

portanto, na precisão de criar, sendo ela certa ou incerta, com ou sem crenças ou fés: 

 
cada um entregue a si-próprio, na desolação de se sentir viver. Um barco 
parece ser um objeto cujo fim é navegar; mas o seu fim não é navegar, senão 
chegar a um porto. Nós encontramo-nos navegando, sem a ideia do porto a 
que nos deveríamos acolher. Reproduzimos assim, na espécie dolorosa, a 
fórmula aventureira dos argonautas: navegar é preciso, viver não é preciso. 
(PESSOA, Fernando, 1997, p. 278-279, grifos meus.) 
 

O desassossego28 de lidar com esse “ser e não ser preciso”, certo e incerto, 

poderia, assim, se travestir de impulso a um navegar que é criar e, portanto, aqui, 

viver, sendo, ambos, por conseguinte, “precisos”, porque “necessários”, e 

“imprecisos”, porque “inexatos”. Teria esse impulso uma “espécie dolorosa” devido a 

sua inerente oposição (de ser)? [E Lá venho eu e, como quase sempre, colocando ou 

evidenciando as coisas aos “pares”, em “oposição”, sob às rédeas da dicotomia 

ocidental...]. E quem sentiria essa dor de Ser (alguém sem rumo)? Os fabuladores? 

Nós, fabuladores? [As ondas reflexivas não abandonam este mar de escrever. Seriam elas 

um fado, essas ondas? Navegar é então o próprio fado?]. A maré me traz Pessoa, agora 

por ele mesmo: “A minha vida é um barco abandonado/ Infiel, no ermo porto, ao seu 

destino./ Por que não ergue ferro e segue o atino/ De navegar, casado com o seu 

fado?” (PESSOA, 1976, p. 193). [Quiçá esse “ermo porto”, que é destino, vire um fado 

para si próprio, e não para aqueles navegantes que embarcam na vida de ir e ir, já que, no 

enquanto do navegar, ninguém se apega à qualidade (de abandono). Ou o abandono é o 

que nos desnorteia e nos faz coincidir viver e navegar em busca de um pertencimento? (E de 

novo regresso ao Ser incompleto desejando a completude. É complexo abandonar o barco 

da totalidade, deslizar para o abertamente: “Não é fácil perceber as coisas pelo meio, e não 

 
27 “Ama o poente e o amanhecer, porque não há utilidade, nem para ti, em amá-los” (PESSOA, 1997, 
p. 320). 
28 Palavra intencionalmente utilizada, a trazer a atmosfera do Livro do desassossego, de Pessoa 
(1997, 555 p.) por Bernardo Soares, obra que tanto ondeja as águas do já deste escrevemar.   
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de cima para baixo, da esquerda para a direita ou inversamente: tentem e verão que tudo 

muda” (DELEUZE e GUATTARI, 2011, p. 46)].  

Deste barco, arriscaria dizer que tal seguir sem rumo não se alocaria em qualquer 

absoluto de início ou fim, posto que ele “ignora a linha reta; nele, não se vai de um 

ponto a outro; não se sai daqui para chegar ali; nenhum ponto de partida e nenhum 

começo para a marcha. Antes de ter começado, tudo já recomeça” (BLANCHOT, 

2005, p. 137). Porventura ele (o seguir sem rumo) seja a própria “fala essencialmente 

errante, estando sempre fora de si”, aquela que se assemelha “ao eco, quando o eco 

não diz apenas em voz alta o que é primeiramente murmurado mas confunde-se com 

a imensidade sussurrante” (BLANCHOT, 2005, p. 47, grifos meus).  

[Ouve o violão de Caymmi. Caymmi. 

Repara no batucajé. Na zoada do 

batucajé. Ajé? Tem cuidado, mas ouve. 

Ouve. Escuta a disparada da zoada. Da 

zoada do batucajé. De repente é que 

se esquece. Esquece. E a música finda. 

Inda. Tem cuidado, mas não deixa de 

reparar. Parar. De ouvir o violão de 

Caymmi, calado, ao lado. Ouve a zoada. 

A distância calada da zoada. A zoada 

dos batucajés. Batuca. Ajé? Inventa o 

quanto quiser. Inventa como quiser, 

mas regressa. Tem cuidado. Não 

esquece que é de repetente que se 

desaparece. Parece. É lidar com o 

limite de continuar (ouvindo). Indo. 

Ouve, mas tem cuidado. Cuida. Não se 

esquece de que se é preciso revoltar.  

Voltar.]  

Porventura o ponto de impulso dele (do seguir sem rumo) coincida com a ideia de que 

a “necessidade de escrever está ligada à abordagem desse ponto onde nada pode 

ser feito das palavras” (BLANCHOT, 2005, p. 48), desse “ponto central da obra como 

origem, aquele que não se pode atingir, o único, porém, que vale a pena atingir” 

(BLANCHOT, 2005, p. 51) [As origens... Há alguma, origem? Se tudo é recomeço, onde 
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estariam as nascentes? Ouve o violão e Caymmi, calados. O canto que vem 

do mar. A potência do canto, calado. Aquele que se ouve sem se 

escutar. As sereias ainda cantam. (Ouve). Não se esquece de 

prestar atenção. São as sereias. E Caymmi. Ouve, mas tem cuidado. 

Não se esquece de se lembrar da impossibilidade do encontro. De se lembrar que os cantos 

não nos enganam: eles nos despertam — e sabemos disso desde o arroubo do recomeçar 

— a um “movimento tão difícil e tão perigoso que todo escritor e todo artista se surpreende, 

de cada vez, por tê-lo realizado sem naufragar” (BLANCHOT, 2011, p. 48, grifos meus); a um 

lugar que não se pode aportar, que não se consegue triscar, mas, onde, ao contrário, só se 

pode “desaparecer, porque a música, naquela região de fonte e origem, tinha também 

desaparecido, mais completamente do que em qualquer outro lugar do mundo; mar onde, 

com orelhas tapadas, soçobravam os vivos e onde as Sereias [...] acabaram desaparecendo 

elas mesmas” (BLANCHOT, 2005, p. 3)].  

Esse ponto central que é, ao mesmo tempo, inatingível e o único que “vale a pena 

atingir”, provavelmente equivaleria ao que provocaria o criador, o fabulador (aqui, 

agora, o escritor), a voltar-se ao perigo, “à intimidade do risco a que nos expõe a 

experiência literária29” (BLANCHOT, 2011, p. 38) [E faço eu literatura? Quem escreve? E 

o quê? Há riscos neste mar (de escrita)? É perigoso adentrar em qualquer mar, de escrever?]. 

É nele, nesse ponto chamado “central” e que tanto descentraliza, que a “realização da 

linguagem coincide com o seu desaparecimento, em que tudo se fala [...], tudo é fala, 

mas em que a fala já não é mais do que a aparência do que desapareceu, é o 

imaginário, o incessante e o interminável” (BLANCHOT, 2011, p. 38). E continuar 

navegando a esse ponto seria querer experimentar o naufrágio? Estariam os 

fabuladores margeados pelo mar [somos, os fabuladores?] sempre inclinados ao risco, 

a um navegar em que “o fascínio ameaça” (BLANCHOT, 2011, p. 25)? Escrevem eles 

[ou escrevemos todos, nós] motivados por esse fascínio ameaçador que nos coloca 

diante da possibilidade de viver (o naufrágio)? É bem possível que não existam chaves 

para explicar tal movimento incessante em que nos colocamos, porque escrever é, “É 

correr o risco da ausência de tempo, onde reina o eterno recomeço” (BLANCHOT, 

2011, p. 25), e, por isso, somente há “marcha”. [Avancemos (?), com cuidado].  

 
29 Nessa afirmação, Blanchot se refere à experiência artística do poeta Stéphane Mallarmé  
(1842-1898). Trago o trecho sem o corte inicial: “Tal é o ponto central, a que Mallarmé volta sempre 
como à intimidade do risco a que nos expõe a experiência literária” (BLANCHOT, 2011, p. 38). 
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Acaso esse seguir que não se sabe d´onde se parte ou se vai chegar [“Quem nos 

dera o caminho feito de um lugar donde ninguém parte para um lugar para onde ninguém 

vai” (PESSOA, 1997, p. 298).] seja o que aqui se quereria protagonizar: o escrever 

acontecendo, um platô30 se formando — e “um platô está sempre no meio, nem início 

nem fim” (DELEUZE e GUATTARI, 2011, p. 44). Vejo que, nesse querer, perguntar 

“Para onde vai você? De onde você vem? Aonde quer chegar? São questões inúteis.” 

(DELEUZE e GUATTARI, 2011, p. 48-49). [Inúteis questões para as “direções 

movediças”31 e rizomáticas, às quais prenunciei já querer seguir, errante, rumo ao canto das 

sereias; entretanto o Uno me dilui e faz-me, sem reparo, voltar ora à “distância infinita” ora 

à vontade da “proximidade absoluta, negação ou identificação” em que “a relação com o 

Ser é do mesmo modo ignorada em ambos os casos” (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 127). Onde 

encontraríamos o mar que nos margeia?]. 

Mar que guarda o canto que me aguarda. 

Mar aberto. Mar em si. Mar do bem do 

bem do mar, que “é o mar, é o mar, é 

o mar”
32
... Quem para além se basta no 

que lhe é: mar. E o que mais houvera? 

Faltam habitualmente asas (queria 

alguém sobrevoar, de cá?). Vamos, 

pois, embarcados. Pôr-se a explicar 

seria em vão. E somos os próprios 

vãos, nos mares? Somos os vãos, dos 

mares? Sãos, os navegantes de navegar 

somente... Mar, sem inquisição. Falta 

ordinariamente fôlego para pensar o 

escrevemar. Vivê-lo já teria sido o 

bastante. O mar e a sombra de meu 

naufrágio, que alimenta, navegar. O 

mar e o perigo de escrevemar. Nada 

para mais do que. O mar e talvez os 

 
30 “Chamamos "platô" toda multiplicidade conectável com outras hastes subterrâneas superficiais de 
maneira a formar e estender um rizoma” (DELEUZE e GUATTARI, 2011, p. 44). 
31 DELEUZE e GUATTARI, 2011, p. 43. 
32 CAYMMI, 1954b. 
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peixes do pescador de Caymmi, só. O 

mar. E pescar, deveras. Pescar é 

escrevemar? Escrever envolve a sorte 

de fisgar (um peixe)? Ou não é sorte, 

é exclusivamente o acaso? Caymmi 

seria o Mestre
33
 lidando com o acaso, 

de inventar? É o eco que traria a ação 

de ventar. Ventar. Venta. Quando 

venta, o mar é outro. A gente às 

margens também. O povo todo venta 

junto. E, curioso, começa a chamar, o 

vento. Vamos chamar, o vento
34
. Ouve 

antes o violão chamando, o vento. O 

chamado do violão, de Caymmi, 

chamando. Ando mais uma vez. Escuta 

os baixos do violão de Caymmi, 

calando. Repara agora no assobio do 

velho, Caymmi, chamando. As sereias 

estão aqui. E aqui é o mar. Mar que 

guarda o canto que me aguarda. O 

assobio ventando o canto. O chamado 

para atravessar. À viagem sem espera. 

Navegar. E o mar. Este escrevemar. 

Aqui onde soçobrava o bem, do mar. O 

mar aberto. O mar em si. E a voz de 

Caymmi entortando mais e mais os 

caminhos sem bússolas. A voz, de 

Caymmi. O bem, do mar. É o mar. É. 

 
33 Alusão ao “Mestre”, ao ancião náufrago, do poema “Um lance de dados”, de Mallarmé: “De fato, 
estamos diante da cena de um naufrágio e da figura respeitosa de um ‘Mestre’, no alto (como as plumas 
e brancos que planam), um ancião que, do fundo do naufrágio, ousa atirar os dados ao encontro de 
seus herdeiros, em meio à bruma do acaso” (SISCAR, Marcos, 2013, p. 21).  
34 Referência à canção “O vento”, de Dorival Caymmi: “Vamos chamar o vento/ Vamos chamar o 
vento.../ Vento que dá na vela/ Vela que dá no barco/ Barco que leva a gente/ Gente que leva o peixe/ 
Peixe que dá dinheiro, curimã” (CAYMMI, 1957).  
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1.2.2 Navegar-viver: 

  nem sobrevoar nem coincidir, 

  escrever 

Todos os mares, todos os estreitos, todas as baías, todos os golfos, 
Queria apertá-los ao peito, senti-los bem e morrer! 

 
Álvaro de Campos, Ode marítima. 

Fernando Pessoa (1976, p. 318). 
 
 

Longe de mim em mim existo 
À parte de quem sou, 

A sombra e o movimento em que consisto. 
 

Fernando Pessoa, Longe de mim. 
Fernando Pessoa (1976, p. 494). 

 
 

Ressoando o “mar é”, adentro neste novo recomeço de Escrever sobre escrever 

sobre escrever “sobre” um mar de escrita de onde cheguei no escrevemar. E do trajeto 

recomeço voltando a observar a palavra “sobre”, a qual já quisera substituir pela 

palavra “com” desde a partida, porém a problemática da sombra da representatividade 

esteve encorajando uma teimosia em mantê-la parte do nome deste Capítulo de 

abertura [não só mantê-la, mas também reafirmá-la, em repetição]. “Falar com” ao invés 

de “falar sobre” era o pretexto advindo dessa inclinação que sempre revive quando 

volto a conviver com o referido título. É junto dessa inclinação que ressurge [e não 

para de ressurgir] o “com”, força que estala como que reivindicando o espaço que seria 

dela e que só se é ela neste reverberar que agora desvelo. [Não me vejo me rendendo 

à reclamação e modificando o título, nem ao final do trabalho. E por que isso se fez 

questão?]. A reclamação insistente, que visa a mudar os rumos requerendo o lugar do 

“com” no título, tonifica-se e exige-se cada vez mais soprando os ecos desta fala da 

escritora portuguesa Maria Gabriela Llansol (1931-2008): 

 
Nunca escreverei sobre nada. Escrever sobre é pegar num acontecimento, 
num objeto, colocá-lo num lugar exterior a mim; no fundo, isso é escrita 
representativa35, a mais generalizada. Mas há outras maneiras de escrever. 
Escrever com é dizer: estou com aquilo que estou a escrever. Escrever com 
implica observar sinais; o meu pensamento é um pensamento emotivo, 
imagético, vibrante, transformador. (LLANSOL, 2011, p. 12, grifos da autora, 
grifos meus). 
 
 

 
35 [Pois não seria exatamente do absoluto dessa escrita, representativa, que ando querendo declinar?]    
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Pego-me questionando-me se algum dia poderei reproduzir, sem irresolução, este 

“nunca escreverei sobre” da fala de Llansol (2011) [e talvez, por tal hesitação, tenha eu 

deixado de trocar o “sobre” por “com” no título ou, quem sabe, o “sobre” do “sobre” do 

“sobre” que aparece nomeando este Capítulo seja mais “com” do que “sobre”... talvez... 

—, haja vista a reconhecida dificuldade com a descida das certezas dos mundos 

dados pela representação [por mais que queira escapar, volto]. Posso (e quero) 

resolver, contudo, que nunca mais escreverei “sobre” de ouvidos tapados para o 

“com”, sem buscar estar “com36 aquilo que estou a escrever” (LLANSOL, 2011, p. 12). 

E essa ânsia é motivadora neste desaguar. Existia, inclusive, inicialmente e derivada 

dela, a pretensão de ir me distanciando do afastamento que se liga à ideia do 

“escrever sobre”, com o intuito de ir rumando a uma aproximação extrema; ou seja, a 

intenção de descer do “sobrevoo absoluto” (do escrever “sobre”) para um possível “ter 

acesso ‘às próprias coisas’” (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 28) (do escrever “com”?). 

Coube-me, não obstante, reconhecer que tanto um direcionamento quanto o outro 

acabaria conduzido o barco ao mesmo canto, absoluto; e a “coincidência com” se 

colocou como mais uma faceta que aponta para o aprisionamento à noção de Uno — 

a qual tento quiçá problematizar desde o primeiro Tópico deste trabalho, porque, 

repetidamente, me é vontade e dificuldade esquecer, ou me lembrar de esquecer, do 

encerramento do Ser. Desse modo, esse “com” que seria vontade primeira de 

“coincidir” estaria beirando a definição de uma verdade encerrada e “Se a coincidência 

é apenas parcial37, não é preciso definir a verdade pela coincidência total e efetiva” 

(MERLEAU-PONTY, 2014, p. 124, grifos meus), definição que desembocaria em um 

“todo perfeito” de um imediato (de escrever). 

Vejo-me cá, portanto, diante do “é” da escrita, mas vindo do querer da captura [e 

por que esse querer?] do instante “sendo”, este que, a toda hora, está navegando e 

ainda não aportou (nem aportará). [Tinha mesmo a ilusão de pinçar a vida, do instante? 

Qual era a ilusão, se antes tateava a necessidade de experienciar o entre? E na ideia de entre 

 
36 Por um viés (não perverso, mas esperançoso), consola-me ler Llansol em: “À medida que ousei sair 
da escrita representativa em que me sentia tão mal, como me sentia mal na convivência, e em Lisboa, 
encontrei-me sem normas, sobretudo mentais.” (LLANSOL, 1998, p. 130). Dessa fala, é possível extrair 
o entendimento suposto de que ela anteriormente se deparou com esta convivência, incômoda, 

conseguindo, depois, dizer “nunca mais”, a ela, regressar. [Não deixa de ser uma esperança.]  
37 “Mas o que é uma coincidência que é apenas parcial? É uma coincidência sempre superada ou 
sempre futura, uma experiência que se lembra de um passado impossível, que emerge do Ser ou que 
vai incorporar-se nele, que “está nele” mas não é ele, não sendo, pois, coincidência, fusão real” 
(MERLEAU-PONTY, 2014, p. 123, grifo meu).  
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haveria também o fantasma do Uno? (Há o que está antes e depois do entre? Há um 

intervalo? Existe intervalo? E é preciso saber se algo existe?)]. Encaro, neste reparo de 

onde venho, contudo e porquanto, essa própria busca se desintegrando diante dos 

olhos destas linhas e das linhas a chegar, em vista da compreensão de que tanto no 

“sobrevoo” quanto na “fusão” se estabelece a “mesma relação com a própria coisa” 

(MERLEAU-PONTY, 2014, p. 126), isto é, que na “distância infinita ou proximidade 

absoluta, negação ou identificação, a nossa relação com o Ser é do mesmo modo 

ignorada em ambos os casos” (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 127, grifo meu). Desse 

modo, nada adiantaria, aqui, qualquer esforço de tentar “pegar o tempo como que com 

pinças, fixá-lo” (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 127), já que dessa fixação 

inevitavelmente se excluiria a relação com a escrita, que é o que tanto impulsiona 

(mesmo que ilusoriamente) o navegar que tensiona esta ou aquela vela.  

Se nem o “sobrevoar absoluto” nem o “coincidir” (mesmo sendo este parcial) daria 

lugar para a relação que há na escrita, onde estaria o acesso a essa coisa de 

escrever? Eventualmente ouvir o canto, das sereias [ou o violão de Caymmi, calado], 

levasse esta escrita à escrita, à vivência desta distância por vir, à “coisa prestes a ser 

vista” (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 124)? Levando em conta que não se deseja 

retornar “a um imediato que se distancia na medida em que [...] se quer dele aproximar 

e nele fundir-se” (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 123), mas sim que “o imediato está no 

horizonte” (p. 124), no “pensamento do longínquo, o pensamento do horizonte”  

(p. 127), e que “somente permanecendo a distância é que permanece igual a si 

próprio” (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 123), o caminho que parece mais próximo 

àquilo que se almeja no tangente ao viver deste navegar de escrever estaria na “ideia 

da proximidade pela distância, da intuição como auscultação” (p. 127), de uma escrita 

que é “vista de si, torção de si sobre si e que põe em causa a ‘coincidência’” 

(MERLEAU-PONTY, 2014, p. 128). 

Escrevemar querendo ser: abertamente. 

O mar que é e permanece, horizonte, 

enquanto escrevo. Vira-se e revira- 

-se: é o mar e só. Quando penso que 

dentro, nada, porque dentro não, é. E 

aqui é o mar puramente. Mar. Navegar. 

Ou o eco, do mar. Ar, sem qualidade 

de voo. Ar úmido, de nadar. Ar que é 
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o que quer, ser. As palavras sendo. O 

mar. Nunca a molhar, porém a mostrar 

os caminhos, das águas, das palavras, 

sendo. Porque o mar é. E o escrevemar 

também, enquanto. Longe e dentro. É, 

o mar. Ouvir é. O mar. Ouvir o 

silêncio que leva o canto. Não parar. 

Não estancar. Cantar. “É o mar, é o 

mar, é o mar”
38
. De novo sendo. Escape 

e surpresa. Porque foi. Por que foi? 

Quem fora se o tempo é? O mar 

apenas.  

Agora, como escrever-viver o que se é? E adiantaria saber o como, se esse tempo 

do é nunca se explica? “Santo Agostinho” já “dizia do tempo, que este é familiar a 

cada um, mas que nenhum de nós o pode explicar aos outros. O mesmo é preciso 

que se diga do mundo” (da escrita?) (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 17). É dessa 

certeza (da não certeza, da não possibilidade de elucidação) que os nortes se 

apontam à tentativa de “descrever, não de explicar nem de analisar”39 (MERLEAU- 

-PONTY, 2018, p. 3). [A considerar a “prisão” de que antes e insistentemente reconheci 

para com a filosofia da representação, o desvencilhar do explicar e do analisar não se faz 

tarefa fácil. (E a quantidade dos parênteses e colchetes me denuncia?) A tentativa, no 

entanto, não deixaria de ser uma validade. Querendo acreditar, prossigo: ao navegar em si.]  

A ideia de ir em direção a uma “tentativa de uma descrição direta de nossa 

experiencia tal como ela é, e sem nenhuma deferência à sua gênese psicológica e às 

explicações causais” (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 3-4) aparece reluzindo da 

querença do encontro com a fenomenologia, tudo por meio dessas vias de explorar o 

escrevemar nele, o qual simultaneamente sou-me [quantos escrevem?], mesmo 

sabendo que ele é apenas potência (como o canto das sereias o é) de encontro com 

o criar — e se faz essencial considerar, inclusive, a própria questão dessa filosofia 

“que não consegue definir-se” (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 4): “a fenomenologia [...] 

existe como movimento antes de ter chegado a uma inteira consciência filosófica” e, 

 
38 CAYMMI, 1954b. 
39 É a “promessa” ou o reverberar de uma vontade à fenomenologia reaparecendo.  
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por muito tempo, permaneceu “em estado de começo, de problema e de promessa” 

(MERLEAU-PONTY, 2018, p. 4-5, grifo meu). 

De dentro deste desaguar e tentando respirar fora d´água, mas no mover (das 

águas de dentro-fora do meu mar que é), atento-me ao fenômeno da percepção40 

desse mar, o que me leva a tentar definir o que seria o escrever “com” a escrita. [Falta-

-me ar. Enfim, respiro:] “Construímos a percepção com o percebido. E, como o próprio 

percebido só é evidentemente acessível através da percepção, não compreendemos 

finalmente nem um nem outro” (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 26, grifos meus). A 

impossibilidade de distinção entre a percepção e o percebido pode ecoar aqui o 

próprio “labirinto de dificuldades e contradições” (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 17) 

deste eu-escrita que vai se revelando na direção de construir uma paisagem41 de 

perceber-se. [Empresta a voz do poeta (o eu-escrita), a fim de definir o próprio existir como 

sendo: “A sombra e o movimento em que consisto” (PESSOA, 1976, p. 494).]  

Já tentares agarrar a sombra? Qualquer 

sombra? A sombra da mão que intenta 

(agarrar) vira sombra, ou apêndice, da 

sombra, intentada. Sobram somente e 

indefinidamente sombras, e mão nenhuma. 

Invisíveis. Tudo o que havia nas entre- 

-sombras: entre (você)! Na sobreposição 

ou invasão da mão, aventureira. Na 

invisibilidade cortante. Qualquer que 

seja a sombra, cortante. Já tentares 

(tu)? Para qualquer que seja a sombra ou 

a mão, invisível? Já tentares, agarrar- 

-te?  

[Escapa a atenção ao que seria objeto de atenção: a relação. Sigamos, tramando.]  

Depois do reflexo desse movimento que trouxe à tona a palavra “relação”, parece 

restar aqui apenas o navegar-viver à escrita (intuindo que qualquer “relação” com o 

processo estaria por vir e só poderia ser experiência no tempo do durante). À escrita, 

 
40 O caminho é à “percepção”, noção do universo da fenomenologia, e se vê importante destacá-la aqui 
“como expressão do movimento” (VALVERDE, M., 2018, p. 33). 
41 Enfatizo a palavra “paisagem”, para que ela se some às outras suspensões de sentidos que ficaram 

antes soando. Em breve, ela será retomada e poderá expandir-se. [Seria o esperado.] 



40 
 

então, prossigo. E tal locução desponta como que convidando este mar de escrever 

“À escrita” (TEIXEIRA, 2018), ao rumar em direção a outras presenças de águas 

sendo. É assim que estas palavras ondejantes imantam para cá a “escrita- 

-experiência42” da poeta e arte educadora Ângela Castelo Branco Teixeira (1977-?), 

trazendo-a como pinceladas de olhar para o desenho da paisagem de escrever que 

vem se compondo. É assim também que a palavra relação vai se ampliando, 

mostrando a abertura deste mar que se vai vivendo em direção à. É assim igualmente 

que contemplo e partilho a descoberta de afinação de tais desaguares (ou aguares): 

“Acredita-se que cada escrita é um caminho singular de composição e dar a ver um 

desejo-escrita (sua fenomenologia) é um modo de buscar aproximação, de ativar mais 

desejo-escrita” (TEIXEIRA, 2018, p. 2). Esse “acreditar” que Teixeira (2018) comunica 

parece mesmo ativar ainda mais a vontade de movimento ao navegar-viver “sobre” ou 

“com” (ou agora “para”43) a escrita, à espera de que este indo seja uma potência 

alvissareira ao canto da “intersecção” que o próprio canto (das sereias) apenas 

anuncia [e as sereias não deixaram de cantar, no fundo ou no raso, destas linhas agueiras]; 

atinando que, se quero chegar perto ou dirigir-me à fenomenologia, “O mundo 

fenomenológico é não o ser puro, mas o sentido que transparece na intersecção44 de 

minhas experiências, e na intersecção de minhas experiências com aquelas do outro, 

pela engrenagem de uma nas outras” (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 18, grifo meu).  

Por falar em “relação” e “intersecção”, enlaço este escrever-viver com o de Llansol 

(2011), voltando ao início do regressar deste Tópico — agora não mais distanciando-

-me da voz dela via reflexão, como o indagar a respeito do uso do “sobre” ou “com” 

no título do Capítulo acabou distanciando-nos há pouco. Tento, pois, enlaçar-me de 

vez neste imediato por vir, movimento preciso e impreciso e impreciso e preciso, em 

que “noto que não espero para escrever, nem deixo de escrever para passar pelo 

exercício que produz a escrita; tudo é simultâneo e tem as mesmas raízes, escrever 

é o duplo de viver” (LLANSOL, 2011, p. 8). [Brinco de fundir as vozes e ouço os convites 

vibrando: “À escrita”! Ao “duplo de viver” que é escrever! Ao “navegar-viver”! À (   )!] 

 
42 “A grafia de escrita-experiência com hífen se justifica pela não simultaneidade entre a escrita e a 
experiência, ou seja, pela sua tensão-existência. Ao mesmo tempo em que aproxima, o hífen também 
separa. Ao mesmo tempo em que a escrita é a busca, o encontro rumo ao desconhecido, é também 
aquilo que já passou, já aconteceu, já se experimentou. É dessa tensão que se trata. Do atrito que se 
faz faísca entre o nomear e o que ainda não se sabe, sabe e não se saberá” (TEIXEIRA, 2018, p. 20). 
43 Angêla Castelo Branco Teixeira destaca o “para” ao nomear o primeiro capítulo de sua tese:  
“Capítulo 1: Método: caminhar para a escrita” (2018, p. 30, grifo meu). 
44 Ressalto a relação desta palavra com a noção de paisagem que aos poucos adentra. 
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1.2.3 Com estas águas de escrita, 

  ouvir o som 

  Kirimurê 

Disputam em que sou. 
Ignoro-os. Nada ditam 

A quem me sei: eu´screvo. 
 

Ricardo Reis, Vivem em nós inúmeros. 
Fernando Pessoa (1976, p. 291). 

 

O corte do Tópico anterior, que marcou o findar daquele recomeço e permite 

agora o início deste recomeçar, deu-se com o anúncio de um enlace ou corpo a 

corpo45 de devires de escrita, num ressoar “puramente ‘energético’” (DELEUZE e 

GUATTARI, 2010b, p. 199) de vozes, em que, estreitamente com Teixeira (2018) e 

Llansol (2011), disse ir “À escrita” e notar “que não espero para escrever, nem deixo 

de escrever para passar pelo exercício que produz a escrita; tudo é simultâneo e tem 

as mesmas raízes, escrever é o duplo de viver” (LLANSOL, 2011, p. 8), esse duplo 

que chamei “navegar-viver”. Compreendendo que “Pintamos, esculpimos, compomos, 

escrevemos com sensações. Pintamos, esculpimos, compomos, escrevemos 

sensações” (DELEUZE e GUATTARI, 2010b, p. 196, grifos meus) e acreditando que 

a sensação de escrita que emergiu das águas de criar do trecho citado de Llansol tem 

a potência de “existir e de se conservar em si, na eternidade de que coexiste com esta 

curta duração” (DELEUZE e GUATTARI, 2010b, p. 197, grifo do autor), sinto-me com 

a poeta naquele seu devir de escrita e experimentando ao mesmo tempo o por vir 

latente das águas desta escrita no “enquanto ela dura46” (DELEUZE e GUATTARI, 

2010b, p. 193). [Exploro o coexistir. Experiencio a sensação de sentir com. Enlaço-me. Que 

escrever sou-me? Há alguém que diz? Alguém que fala só? Ninguém responde e ponto-final. 

Brinco de coexistir: “tem alguém aí?, mesmo que ora sim, ora não, porque perguntar é o mais 

importante” (TEIXEIRA, 2018, p. 23)? Tem? Nenhuma voz, e está tudo certo, já que... O 

importante não mesmo é perguntar? Tento enlaçar-me, constante?]. 

 
45 Deleuze e Guattari (2010b), ao falar dos diferentes métodos que os autores criadores utilizam para 
“Extrair um bloco de sensações, um puro de sensações” (p. 197), destacam “o enlace ou o corpo a 
corpo (quando duas sensações ressoam uma na outra esposando-se tão estreitamente, num corpo a 
corpo que é puramente energético” (p. 199). Deixo as “sensações” vibrando, acreditando que, no 
navegar, seus tilintares cheguem a formar acordes ou melodias junto ao “Sensacionismo” de Pessoa 
(1974), de que tento me aproximar, devagar.  
46 “O jovem sorri na tela enquanto ela dura” (DELEUZE e GUATTARI, 2010b, p. 193, grifo meu). 
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Desses enlaces, começo a partir rumo a um fabulário específico, ao (meu?) mar 

(de dentro)47. Ao querer coexistir com o acontecimento deste mar, estreitar-me na 

direção que seria capaz de conduzi-nos ao “entre-tempo”, lanço-me ao canto em que 

“Não mais é o tempo que está entre dois instantes, é o acontecimento que é um entre-

-tempo: o entre-tempo não é eterno, mas também não é tempo, é devir” (DELEUZE e 

GUATTARI, 2010b, p. 187, grifo meu). É no acontecimento que a escrita acredita ser? 

[Para alguém mais ser é preciso? Para alguém ainda o Uno?].  Volto-me. Ingenuamente 

espero voltar. E, ao reembarcar, distancio-me cada vez mais. Perco-me do eu-escrita 

que se vem construindo aspirando a multiplicidade. Pareço agora o sonho pinçado 

dentro de um só som que por acaso me invade antes de invadir-me, como quereria 

eu [quem queria algo?], ingenuamente, eu, voltar-me. E estático parece o “indo” no 

“quando” desse som: o próprio violão calado de Caymmi a se ouvir cantando, o mar. 

[Trisca as cordas, mas não naufraga. É de repente que se esquece]. Molho o 

mar deste som por meio da escuta. Seria a voz da sereia dos cinco nomes a soprá-lo 

ao ouvido?: Kirimurê! [Ouve o mar desta palavra e sente, o mar.] Kirimurê! Soo 

o flash de um-mar-todo-todo-um-mar-ao-lado deste já que nem sei bem quem é ao 

ouvi-lo. [Para alguém mais ser é preciso além de, navegar?]. Kirimurê... Foi a voz que não 

escuto que me trouxe este sou-mar? [E algum todo conteria, um mar?] Ki-ri-mu-rê. É o 

acaso me trazendo a sorte desse ouvir-ser chamado? O acaso é o próprio, Kirimurê? 

Ou a sereia veste-se desse acaso atempo? A voz estaria em si, sereia? Kirimurê, 

sereis a sua voz [a nossa, voz]? E eu, quem sou? Escrever? Sou o “embate do velho-

-Ser com o mar-Acaso” (FALEIROS, 2013, p. 29), “la mer par l´aïeul tentant ou l´aïeul 

contre la mer”48 (MALLARMÉ, 2013, p. 64). Ou Kirmurê é ele mesmo, o embate? [Ouve 

apenas: Kirimurê. É de repente que se esquece e se quer sobrevoar seguro, 

apenas. Ouve, só.] 

Kirimurê. Esse nome originalmente indígena, com o qual me encantei e cuja 

descoberta desconfio ter sido motivadora de todo este navegar (porvindouro), é o tal 

som vindo do acaso, no remar do voltar-me, a que me referi acima. Além do fascínio 

para com o que ouvi ao dizê-lo em voz alta, tal palavra arrebatou-me também por suas 

 
47 Cabe não esquecer da ideia de “universal histórico” que trouxe ao mirar para a presença do mesmo 
ente (a sereia) no interior de diferentes mares, destacando que “exercemos a imaginação, não só 
individualmente, mas como uma forma coletiva de instituição imaginária da vida comunal, anterior a 
qualquer codificação simbólica, mas condição imprescindível para ela” (VALVERDE, M., 2018, p. 106). 
48 Verso para o qual trago a tradução de Álvaro Faleiros: “o mar pelo ancião tentando ou o ancião contra 
o mar”? (MALLARMÉ, 2013, p 90). 
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reverberações de sentidos — desde quando soube que a versão em português para 

este soar tupinambá seria  “grande mar interior” (ARAÚJO, 2011, p. 51). Dessa 

palavra-encanto, deriva, isto posto, uma expressão toda (grande mar interior), que 

tanto me fascinou no quando de sua revelação. Em tal expressão linguística (tenho 

consciência de que me toma aqui de novo e mais uma vez a filosofia da representação 

e irrompem as relações significante-significado), é impossível não notar — sobretudo 

depois de trazer a questão da totalidade como questão — a presença da palavra 

“interior” (haja vista que, se há interior, há exterior 49 e, logo, um Unificador entre o 

dentro e o fora...). Conseguiria eu, nos sentidos por vir em que me espero e para os 

quais direcionam-me os sons dessa expressão, desembocar em qualquer coisa 

parecida com um agenciamento sem início ou fim a se encontrar50, mas sim uma 

distância a navegar51? E o que me dispara, neste enquanto, rumo ao (meu?) Kirimurê? 

Seria ele o meu próprio ir neste “escrever sobre escrever sobre escrever”? São muitas 

as interrogações, e elas apenas começam (ou recomeçam?) [“porque perguntar é o 

mais importante” [TEIXEIRA, 2018, p. 23]... Escrever talvez seja querer respondê-las. [Lá 

venho eu de novo, como sempre, carregando a sombra da totalidade. Na imanência (esse 

“pseudoalmejo” que pirraça aquela minha certeza de espírito humano que vive reagindo às 

próprias carências), a escrita não seria também uma máquina52, uma produção em si 

mesma)? E, imanentemente, caberiam perguntas que movam? Ou seriam elas mesmas (as 

perguntas) o movimento em si? Sigo nas hipóteses que me são possíveis no instante, e o 

 
49 Na imanência, podemos dizer que “eu e não-eu, exterior e interior, nada mais querem dizer” 
(DELEUZE e GUATTARI, 2010a, p. 12). [Podemos? Posso? Alguém quis dizer algo? Alguém?] 
50 Lembremos que o agenciamento proposto por Deleuze e Guattari, ao que tenho me reportado neste 
tempo já parece sem-fim, é multiplicidade e vive no entre da própria produção, sem ponto de partida 
ou chegada, mas em “conexão com outros agenciamentos” (2011, p. 18), pois que: “Um rizoma não 
começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo.” 
(DELEUZE e GUATTARI, 2011, p. 48, grifo meu). 
51 Assim como enfatizei a palavra “recomeçada” em uma das notas de rodapé anteriores, a fim de  
deixá-la ressoando para ecoar outra vez no momento de sua retomada — porque retornarei (de forma 
objetivada) a essa ideia do recomeço ainda muitas vezes adiante —, destaco aqui a expressão 
“distância a navegar”, que ressurgirá com maior robustez quando estiverem prontas a se 
autorrevelarem aquelas relações intimamente ligadas às reverberações principalmente da leitura de “O 
canto das Sereias” (In: O livro por vir, 2005, 386 p.), do escritor e ensaísta francês Maurice Blanchot 
— sim, as repetições inclusive nas notas de rodapé são propositais: “Stamos em pleno mar” (ALVES, 
1992, p.18) de palavras, em forma e sentidos, e o vaivém é quase típico deste largo marítimo;  
cabe-nos cuidar para não marear a ponto de aportar de vez desta viagem, ondejante.  
52 Faço aqui alusão à ideia “anti-humanista”, ou não antropocêntrica, que está muito presente no 
multiverso de O anti-Édipo — obra dos autores que motivaram a abertura da divagação entre colchetes 
no texto “principal” — e, aliás, ascende desde o primeiro parágrafo do capítulo 1 da obra referida: “Há 
tão somente máquinas em toda parte, e sem qualquer metáfora: máquinas de máquinas, com seus 
acoplamentos, suas conexões” (DELEUZE e GUATTARI, 2010a, p. 11, grifos meus).  
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dualismo, e a totalidade, e a transcendência, e a incompletude, e a falta, a falta, a falta... a 

sensação de falta ainda irrompe espontânea querendo lugar, aparecendo-me como gatilho 

para seguir. Sigo procurando umbrais? Seriam nossos Kirimurês uma porta (possível- 

-impossível) a esse instante de encontrar a criação? 

Nesse esforço de tentar algum resquício de resposta às questões que quase 

se autofizeram neste rumar, o primeiro movimento que me vem é olhar para meus 

processos de escrita (criativa) [e quem escreve?], os quais costumeiramente envolvem 

a natureza do verso (porque arrisco-me mais na poesia) e despertam, inquietos, a 

buscar alguma porção de acalanto ou resquícios de compreensão para os mistérios, 

de bojo e do corrente viver [tornam-se exaustivas as repetições?]. Ao encarar tais 

fabulares — e aproveito para, no imediato destas linhas “principais”, explicitar que me 

refiro àqueles fabulares que são de matéria suscetível à transmutação n´arte, como, 

páginas antes, afirmei em uma nota de rodapé que, suspeito, poder ter passado 

desapercebida dentre tantas e tantas notas que insurgem (tenho navego junto e 

impreciso nesta ressaca entre este “texto principal” e as “notas de rodapé” que tanto 

invadem, configurando este ir e vir atempo) —, intento perceber “meu” [e de quem seria 

essa posse?] Kirimurê...  

No fabular de grande mar interior que me soa neste imediato, por exemplo, 

invadem-me águas iguais a tantas outras em que, antes, já criei e por meio das quais 

acabei me recriando; todas elas sempre com certa pretensão soteropolitana [e mais 

uma vez enfatizo-me sobre a relação de semelhança e até pertencimento junto ao povo da 

margem a que aludo, porque sou de Salvador, e ninguém intentaria negar (poderia eu 

duvidar da informação impressa em meu erregê?) Poderia alguém duvidar-me?]. Junto da 

hesitação de ser-me [e quem tem certeza de si?], afirmo-me que vim das terras 

margeadas por essas águas encantadoras e caldeadas que vêm me embalando e 

provavelmente irão me fazer prosseguir até quando o fazer inútil já não seja mais uma 

questão de escolha para o corpo e/ou a mente desgastado(s) ao limite53. Retomo, de 

novo, ideias e sons cujas recorrências chegam a ser exaustivas [para quem?], porque 

repetitivas por natureza, as quais surgem e ressurgem, incessantes, neste Tópico que 

se percebe assumindo lugar de novo recomeço54 neste Capítulo. Com relação a ser 

 
53 Enlaço vozes outra vez: “Que a tarefa do escritor termina com a vida, eis o que dissimula que, por 
essa tarefa, a vida dele resvala para o infortúnio do infinito” (BLANCHOT, 2011, p. 17).  
54 Retomo o pulsar da ideia de “recomeçar” em Blanchot (2011, p. 29), a de que a fala (a que esse autor 
se refere como sendo “o poema”, equivalendo a expressão em verso à literatura) “jamais começa, mas 
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soteropolitana — naturalidade que viera, veio e ainda virá, exaustivamente [para 

quem?] —, é bom aproveitar o momento para pronunciar, e arrisco mesmo dizer, que 

a sereia também povoa os fabulares de qualquer soteropolitano. Deixemos, no 

entanto, o regressar às sereias para depois.  

Quanto à pretensão (soteropolitana): talvez só se legitime mesmo pela 

informação expressa em meu erregê — porque baiana gosta mesmo de “se gabar” de 

ser baiana, ainda que meramente “de nascença”. Esse ser-me constituinte, que 

carrego (apenas?) impresso no meu documento de identidade, contudo, insiste vestir 

meu Kirimurê de vagas marinhas que embirram desaguar em um mesmo ponto da 

costa litorânea de São Salvador: a Baía de Todos-os-Santos, a antiga Kirimurê dos 

Tupinambás55. [Espero-me. Sou de fato desta terra, esta com que não paro de desejar ver-

-me vinculada naturalmente. Sou soteropolitana, baiana, de Salvador. Guardo lembranças 

sensíveis do tempo. Acalma-me, aos poucos vou saber-me. Quem?] 

 

[Pausamo-nos.  

É tempo de ouvir “Kirimurê”56. Ouvi-la na voz de Maria, Bethânia. 

Ouvir e, podendo, ver. Maria de Santo Amaro cantando o mar. Tempo de enlaçar-se. 

Navegar-viver. Purificação. Não desperdiça. 

É tempo.] 

 
diz sempre de novo e sempre recomeça”. Sem deixar de considerar que essa fala a que Blanchot 
(2011) se remete estaria ligada à poesia (da linguagem), trago-a aqui. Friso, porém, que a evoco pela 
dimensão do recomeço, aventurando-me a aproximá-la deste navegar pela via que há em comum em 
qualquer produção, literária ou não: a da criação (aqui, escrita). Nesse sentido, mesmo que este 

escrever não seja resultante da expressão de alguém [e quem escreve?] que assumidamente se 

pretende ser um ouvinte ou um intérprete dessa fala — e Blanchot (2011, p. 29, grifos meus) afirma 
que “o poeta é aquele que ouviu essa fala, que se fez dela o intérprete, o mediador, que lhe impôs o 
silêncio pronunciando-a — este recomeço pertenceria a um fluxo, a um movimento, e, nele, haveria, 
portanto, outros tantos recomeços a eclodir. Aproveito esse “retornar”, inclusive, para dizer que não se 
esqueceu da sereia, personagem que protagonizara o despontar desta navegação. Realço que, no 
grande mar interior de qualquer soteropolitano, seja ele ou ela de nascença, vivência, querença, ou de 
“espírito” — porque “baiano é um estado de espírito” (AMADO, 1989, p. 26) —, existe (dentro desse 
dentro) águas onde “reina Ynaê” (AMADO, 1989, p. 24), a “Iemanjá, a senhora das águas, poderoso 
orixá de candomblé, sereia de cinco nomes” que governa sobre o “império das águas, do mar, dos rios 
e lagos, dirige ventos, desata os temporais (AMADO, 1989, p. 120). Portanto, a sereia nunca deixou de 
estar, aqui. 
55 Saliento novamente a tão sonora e encantadora Kirimurê, cuja presença, segundo augúrios de escrita 
por vir, pressinto assenhorar-se deste trabalho. Destaco ainda mais a informação predita: Kirimurê fora 
o nome de batismo de nossos povos margeantes nativos às águas que hoje são conhecidas como Baía 
de Todos-os-Santos: “E no começo tudo era Kirimurê, grande mar interior dos Tupinambá”. (ARAÚJO, 
2011, p. 51, grifo meu). 
56 Canção de autoria de J. Velloso (In: BETHÂNIA, 2009, faixa 5). Destaco os primeiros versos da letra 
da canção, mas reforço a pausa para ouvir-ver Maria, Betânia, a cantar, o mar-espelho: “Espelho virado 
ao céu/ Espelho do mar de mim [...]” (VELLOSO, J., 2009). 



46 
 

2. A PAISAGEM D´UMA (?) ESCRITA  

 

2.1 Paisagem-Kirimurê:  
de um grande mar de dentro ao fora-dentro de um grande 
mar 

 
 

Atravessa esta paisagem o meu sonho dum porto infinito 
 

Fernando Pessoa, Chuva Oblíqua (I). 
Fernando Pessoa (1976, p. 113). 

 
 
2.1.1 Baía de Todos-os-Santos: fora Kirimurê, seja  
        olhar 

 
De quem é o olhar 

Que espreita por meus olhos? 
Quando penso que vejo, 

Quem continua vendo 
Enquanto estou pensando? 
Por que caminhos seguem, 

Não os meus tristes passos, 
Mas a e realidade 

De eu ter passos comigo? 
 

Fernando Pessoa, Episódios / A múmia (III). 
Fernando Pessoa (1976, p. 132). 

 

Ao vagar à mercê destas ondas palavreiras, avisto, turvo, meu (?57) possível 

Kirimurê. E ele vem, límpido, surgindo da percepção58 das águas desse ponto 

litorâneo que me invade toda vez que ao aperto do peito procuro-me dentro e já não 

sei se estou em mim59 (ou na reflexão para além da imagem). Estou na Ponta de 

Humaitá, no farol interior da sensação de entrar nesta baía pelo avistar dela a qualquer 

lugar de olhar [seria a baía “a casa vista de todos os lugares”?60 (MERLEAU-PONTY, 2018, 

p. 106)]. Acabo de vim de cima, da colina, e estou a teus pés, mais alto do que poderia 

 
57 E a qual primeira pessoa esse possessivo se referiria, levando em conta que a percepção é uma 
“abertura que me dá acesso a um mundo que não é só meu, mas igualmente dos outros, que também 
vejo, exercendo sua própria visão” (VALVERDE, M., 2018, p. 19, grifo meu)? [E de quem são esses 
exaustivos grifos, meus?] 
58 Destaco novamente a ideia de movimento envolvida na força da palavra “percepção”, concebendo-a 
“como a expressão do movimento e o modo mais direto de trazer a coisa à presença” (VALVERDE, M., 
2018, p. 45, grifos meus).“A percepção não é, pois, uma atitude meramente contemplativa e, ainda 
menos, uma ausência de atitude, mas um agenciamento corporal, uma performance, um 
comportamento que, mais que ‘representar’ o mundo, exprime o movimento pelo qual nós o habitamos.” 
(VALVERDE, M., 2018, p. 107, grifo meu).  
59 As vozes também são movimentos neste mar, então, sigo (sigamos), sem mais sucessivas 
interrupções sobre o eu-escrevente (ou o eu-escrita?) por enquanto. Que a desconfiança de não se 
estar ouvindo apenas “um eu” permaneça, porém, mesmo sem as tantas intromissões objetivadas.   
60 Poucas páginas adiante essa ideia será melhor referenciada. Neste gora?: que ela fique soando.  
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ir com os meus (pés). Aqui, sinto a dimensão da falta de que dantes falei. [Não há 

compreensão para ela, nem de pele. Nunca me triscaram, a pele, estes ventos, daqui. 

Repara como são úmidos e nos descabelam, estes ventos]. É um vazio cheio, que me toca 

ancestral, como uma música que nunca ouvi, mas sei que me levaria aos prantos [e 

quantas vezes já chorei por ela, ou nela?]; um ancestral de uma ancestralidade que 

desconheço e que mora na dor da retirada nem sei de qual canto [onde estou? Por que 

os olhos cheios e este ventre doído ao ver o mar de cá?].  

Esse ambiente perceptivo, no entanto, não passa de uma invenção de lugar (e 

mais adiante elucidarei o trato) e nos leva, de incerto modo agora — porque “vista de 

fora, a percepção desliza por sobre as coisas, e não as toca” (MERLEAU-PONTY, 

2014, p. 23) —, ao (des)encontro à paragem de onde vim [e nunca soube d´onde], 

desaguando-me no espaço do sentido de ser-lhes (águas), onde sempre caio quando 

me rendo ao esforço de intuir meu Kirimurê. Transporto-nos [viemos juntos?], então, 

àquela baía-encanto sob um mirar-sensação que almeja experimentar a posição 

daquele que Michel Collot (1952-) chamou de “sujeito perceptivo”, quem “não está 

diante de um espetáculo exterior, mas imerso em um meio no qual está” e “percebe a 

si mesmo ao mesmo tempo que percebe o mundo exterior” (COLLOT, 2013, p. 20).  

Essa percepção estaria relacionada a certa experiência sensível l61 e poderia trazer à 

tona a singularidade de um mundo vivido, o qual, por sua vez, tornar-se-ia capaz de 

“fazer entrar na definição do ‘real’ o contato entre o observador e o observado” 

(MERLEAU-PONTY, 2014, p. 29), levando em conta não o “ver” ou o “visto”, mas a 

“interação entre o sujeito e seu ambiente visual” (COLLOT, 2013, p. 20, grifo meu). 

Tal sentir 62, portanto, passaria a existir (a ser) pela força da relação do olhar de um 

 
61 Viajo com Michel Collot nas ondas da fenomenologia: “a experiência sensível é fonte de sentidos. Eis 
um dos principais ensinamentos da fenomenologia” (COLLOT, 2013, p. 21, grifo meu). E muito me 
interessa o viés dessa filosofia, em que “Retornar as coisas mesmas é retornar a este mundo anterior 
ao conhecimento do qual o conhecimento sempre fala” (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 4). Ressalto o 
quanto esse retornar é importante neste mergulho [lá vem de novo, agora quase autonomamente, o desejo 
pela imanência e a vontade de falar “com”. Inútil, desejo (?). Enlaço-me?], em que “narrar uma experiência 

da escrita foi tornando-se uma escrita-experiência, instaurando-se numa busca permanente pelo 

desejo-escrita do outro” (TEIXEIRA, 2018, p. 9). [Desejo-te, escrita? Quem? Enlaçamo-nos?] 
62 “O sentir é esta comunicação vital com o mundo que o torna presente para nós como lugar familiar 
de nossa vida” (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 84) [A baía me é tão familiar... As águas da baía... Para lá 
desejo ir ao entrelaçar palavras tantas, (de tantos, de tantas)? Para lá é que rumo neste escrever sobre escrever 
sobre escrever em busca de uma paisagem, de uma escrita? Há desejo ou falta no processo de escrita? As 
perguntas, exaustivas. Preciso das interrogações para continuar (a navegar) nesta escrita? Seriam elas um 
pretexto ao recomeço? E esse recomeço é também tão incessante quanto as perguntas? “Vejamos onde nos 
leva a escrita” (LLANSOL, 1982, p. 30)].  
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sujeito perceptivo, aquele que o fez ser 63 no mundo, já que “exercemos a imaginação, 

não só individualmente, mas como uma forma coletiva de instituição imaginária da 

vida comunal, anterior a qualquer codificação simbólica, mas condição imprescindível 

para ela” (VALVERDE, M., 2018, p. 106)] [E sentimos todos: “meu” Kirimurê!?].  

[Estou debruçada em minha mesa 

amarelo-vivo
64
, todavia, visto os 

azuis que insistem em me levar à ponta 

(de Humaitá). Mareada (haja 

“labirinto são” para estruturar 

qualquer equilíbrio sob tal 

caleidoscópio, de tonalidades!), já 

não sei das cores e delas desconfio. 

Que matizes embaralham o meu jeito, 

de ver? Perco-me: na dureza, da mesa, 

ou na liquidez, das ondas? A tábua à 

tinta é o concreto dos olhos. O mar, 

no instante inexato, o tato, haja 

vista o embargo do corpo. É Humaitá 

que me corta, apesar do antebraço 

marcado no vinco desta madeira em laca 

sobre os cavaletes que vincam o que 

chamo mesa.    

 
Pois se é certo que vejo minha mesa, que minha visão termina nela, que ela 
fixa e detém meu olhar com sua densidade insuperável, como também é certo 
que eu, sentado diante de minha mesa, ao pensar na ponte da Concórdia, 

(que me é agora a Ponta de Humaitá)  

não estou mais em meus pensamentos, mas na ponte da Concórdia;  

(que me é agora a Ponta de Humaitá)  

 
63 Vou a Merleau-Ponty: “sou eu quem faz ser para mim” (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 3). 
64 Chamo atenção para esta cor (“amarelo-vivo”), como que convidando ao vivê-la junto, com toda a 
abertura que ela traz consigo; e levando em conta que “Cada ‘sentido’ é um ‘mundo’, e, absolutamente 
incomunicável para os outros sentidos, e, no entanto, constrói um algo que, pela sua estrutura, de 
imediato se abre para o mundo dos outros sentidos e com eles constitui um único Ser. A sensorialidade: 
por ex. uma cor, o amarelo; ultrapassa-se a si mesma: desde que se torna uma cor iluminante, cor 
dominante do campo, cessa de ser determinada cor, tem, por conseguinte, de per si, uma função 
ontológica, torna-se apta a representar todas as coisas [...] O ‘Mundo’ é este conjunto onde cada ‘parte’, 
quando a tomamos por si mesma, abre de repente dimensões ilimitadas, – torna-se parte total.” 

(MERLEAU-PONTY, 2014, p. 204). [E o amarelo-vivo, assim como a vista de Humaitá,  
abre-se em si e para um si que não é apenas o do vidente, mas ilumina uma paisagem que é comum a tantas 
individualidades, podendo instituir-se fora. E haveria um fora?].  
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e que, finalmente, no horizonte de todas essas visões ou quase-visões está 
o próprio mundo que habito, o mundo natural e o mundo histórico, com todos 
os vestígios humanos de que é feito – é certo também que esta certeza é 
combatida, desde que atento para ela, porquanto se trata de uma visão minha 
(MERLEAU-PONTY, 2014, p. 18-19) 

 

(que se vê esvaindo à Ponta, de Humaitá).]  

 

[Convenço-me do coexistir das visões (com as quase-visões). Existimos, pelo menos 

neste momento: eu, a mesa, o mar e os mundos (de dentro e de fora). E criar é tão 

fascinante quanto assustador: às vezes contentamento com, às vezes medo de65; mas 

sempre a ir — “Todos os caminhos – nenhum caminho/ Muitos caminhos – nenhum 

caminho/ nenhum caminho – a maldição dos poetas.” (BARROS, 2017,  p. 61) — 

porque não é possível mesmo parar. Até fora do papel, as coisas não param (de ir). 

Quando não escrevo, escrevo. Quando não declamo, canto (muitas vezes palavras 

que me vêm prontas, vestidas de melodia). Quando não existo mais, recrio-me. É um 

inferno. É também o céu — E de novo: “Todos os caminhos – nenhum caminho/ 

Muitos caminhos – nenhum caminho/ nenhum caminho – a maldição dos poetas.” 

(BARROS, 2017, p. 61). É. Fincar os pés no chão ou avistar as asas, pequenas-grandes 

asas, irrompendo da pele de um corpo que não é de quem se é ou de quem se sente. 

Não é fácil... Não é difícil... É meu viver e não tem jeito. Não tem (?) Que corpo  

peso-me? Voo-me? Corro-me a piche? Que corpo visto? Que voz ocorre? Quem é esta 

“voz estranha que me escreve”? (LLANSOL, 2000, p.11)].  

Poderia eu, então, recitar tal “ambiente visual” como sendo o próprio fabular, 

uma “paisagem em potência”, na medida em que, nele, reconheço uma força motriz 

desencadeadora capaz de dar vazão a “uma estrutura do horizonte66, a qual articularia 

o visível e o invisível, o próximo e o distante ” (COLLOT, 2013, p. 21) de meu ponto 

de vista e do ambiente que invento para mim [por meio desta “voz estranha” (p. 11) e 

“Estranha, de facto, é a voz que me escreve, sai para a rua [...] não vai a lado algum, todos 

os lados se equivalem à partida, sai/ para o seu passeio solitário” (LLANSOL, 2000, p. 13)] 

Estaria essa estrutura possibilitando-me perceber esse Kirimurê como o “resultado da 

 
65 [Medo? Mas “se adquiri e conservei o conhecimento da arte de escrever foi por necessidade, tendo 
descoberto que a escrita e o medo são incompatíveis” (LLANSOL, 1998, p. 13), quem aqui escreve enlaça-se?]  
66 “horizonte que é precisamente o traço de união que faz a ligação entre a paisagem e meu ponto de 
vista” (p. 26) ao mesmo tempo que identifica meu mundo sensível “com meu campo visual” e “manifesta 
também sua irredutível exterioridade e sua abertura a outros pontos de vistas” (COLLOT, 2013, p. 27). 
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interação entre o local, sua percepção e sua representação”67 (COLLOT, 2013, p. 18, 

grifos meus), ou seja, como sendo um fenômeno que “não é nem uma pura 

representação nem uma simples presença, mas o produto do encontro entre o mundo 

e um ponto de vista” (COLLOT, 2013, p. 18)? [Relança-me a percepção ao desejo 

(obstinado?) pela imanência?] E bem no instante dessa(s) pergunta(s), do livro ao lado 

saltam estas linhas: 

 
Uma vez que levamos a sério a percepção da paisagem, [...] somos levados 
a nos libertar do dualismo arraigado do pensamento ocidental, a ultrapassar 
um certo número de oposições que o estruturam, como as do sentido e do 
sensível, do visível e do invisível, do sujeito e do objeto, do pensamento e da 
matéria, do espírito e do corpo, da natureza e da cultura. Entre esses termos 
que nossa tradição filosófica opõe ou subordina um ao outro, a paisagem 
instaura uma interação que nos convida a pensar de outro modo (COLLOT, 
2013, p. 18, grifos meus). 

 

Insurgiria ele (meu Kirimurê) [ou insurgiu-me?  Estive lá na duração do estar, digo- 

-me que estive. Regressei, porém, há muito. Isso é nítido. (É nítido?) Noto que agora o 

investigo68. (Noto-me?) Minha cabeça a todo vence e me carrega, (de volta)?], emergiria 

ele exatamente do intervalo entre o meu olhar e as tantas outras vistas à baía que o 

motivou, entre o vivido e o imaginado de meu ser-baiana? Seria essa baía “a casa 

 
67 Segundo Collot, a noção de paisagem, para a qual parecemos caminhar, ou melhor, navegar, na 
distância a percorrer destas linhas, “envolve pelo menos três componentes, unidos numa relação 
complexa: um local, um olhar e uma imagem” (p. 17), sendo que, para o autor, deveríamos “retornar 
ao termo mediano e mediador, que é o da percepção” (p. 18) (ao olhar), já que “É o olhar que transforma 
o local em paisagem” (p. 18) — observação que contraria as duas interpretações “dominantes e 
opostas” (p. 18)  para a teoria da paisagem, interpretações essas que “deram ênfase ora ao primeiro, 
ora ao último desses componentes” (p. 18) e “têm em comum o mesmo inconveniente, que é instaurar 

uma relação de sentido único entre os componentes da paisagem” (COLLOT, 2013, p. 18) — [e de novo 
e de novo a noção de totalidade aparece para desestabilizar a viagem]. Assumo haver um grande incômodo, 

assim como em Llansol, na convivência com a “escrita representativa” (LLANSOL, 1998), escrita essa 
que, levando em conta os três componentes elencados por Collot (2013) nessa relação “complexa” que 
envolveria a paisagem, seria exclusivamente o da imagem (?), o da representação. E a representação 
não parece mais bastar. Navegar pelo desconhecido da percepção, porém, apesar de oferecer um 
perigo que estimula o seguir, exige um saber mínimo sobre a embarcação, a qual, assumida a analogia, 
seria completamente constituída pelo totalizador que a unifica e tanto tem sido gatilho desestabilizador 
nesta escrita — lembro-me das aulas no curso de Letras, anos 2005: as árvores sintagmáticas, as 
dicotomias saussurianas, o estruturalismo e... as tantas sombras de minha formação na graduação... 

[Como não me render ao unificador? Como não me encantar com a ideia de rizoma que o indaga? Como não 
desejar a imanência desse rizoma? Sou a embarcação. (?) Sou a ingenuidade pura e simples do encanto?]. 
68 Ao dizer que “investigo”, automaticamente, distancio-me do meu Kirimurê (?), considerando que: “O 
sentido de uma paisagem não resulta de uma análise intelectual dos elementos que a compõem, mas 
de uma apreensão sintética das relações que os unem” (COLLOT, 2013, p. 23). Estaria esse 
“investigar” mais perto da análise intelectual do que da apreensão das relações? Desse investigar, vejo 
quase a negação de onde eu parecia tanto querer tocar (a percepção). Sem dúvida, a distância que é 
meu Kirimurê parece mais labiríntica do que eu havia suposto antes de colocar-me a ir. [Consola-me, 
então, a “estranha voz” familiar: (   )]. 



51 
 

vista de lugar algum”?69 Conseguiria eu, de alguma forma e por intermédio desse 

extrato marítimo, experenciar o espaço do limiar (impossível?), que, reincidente, 

aparece travestido de fonte (que forjo) e parece ligar-se à antiga Kirimurê? Seria essa 

região, da qual tanto ecoa a palavra “matriz” [e se não há começo nem fim, é plausível 

uma matriz?] — sítio da capital baiana originalmente indígena que fora rebatizado, em 

1501, Baía de Todos-os-Santos, pelos portugueses invasores70 —, esta distância a 

seguir? [As perguntas, tantas... Porque escrever é tentar respondê-las? E há razões para 

escrever?] Chego a me aborrecer com as mais e mais inflexões interrogativas, 

exaustivas aqui, como os recomeços. Por que estou a querer escrever sobre o 

incognoscível, de escrever? [E quem está requerendo essa escrita? A outra mão que não 

segura o lápis?71 Mas se não há nem lápis neste escrever... Que outra mão? Quem? “ninguém 

está te mandando escrever sobre o incognoscível, estou dizendo não se esqueça do 

incognoscível. Ah, está bem. Finjo que entendo. Ou entendo realmente que não devo 

esquecer do incognoscível? (HILST, 2018, p. 20, v. 1)”? De onde veio essa escuta que me 

dispersa, ao incognoscível? De quem é ela (a voz que me reconstrói a todo tempo, no 

incognoscível?) “___________________essa voz estranha sou eu, sonhei” (LLANSOL, 2000, 

p. 17)? “Pergunto-me, inquieta, que coisa ou mecanismo me altera sistematicamente a 

visão. O que vejo não é o que vejo” (LLANSOL, 2000, p. 18)? O que falo não é o que falo? O 

que ouço não é o que ouço? Recomeçar não é antes de tudo uma precisão? E por que 

repetidamente (re)começo? Simplesmente por aquela primeira razão, a de que é 

necessário seguir? Mas em algum instante parei, para poder assumir esse lugar do 

re(partir)? Quando é recomeçar? [Continuo-me. Continuam-me?] 

Para desmentir-me da necessidade de avançar, tentaria afirmar que não 

existem recomeços sem precedência de pontos-finais. [Continuo-me?] Tomo então 

 
69 Alusão a este exemplo de Merleau-Ponty (2018, p. 103): “Por exemplo, vejo a casa vizinha sob um 
certo ângulo, ela seria vista de outra maneira da margem direita do Sena, de outra maneira do interior, 
de outra maneira ainda de um avião; a casa ela mesma não é nenhuma dessas aparições, ela é, como 
dizia Leibniz, o geometral dessas perspectivas e de todas as perspectivas possíveis, quer dizer, o termo 
sem perspectivas do qual se podem derivá-las todas, ela é a casa vista de lugar algum”. [Agora a 
pergunta mais contextualizada: Seria nosso Kirimurê este geometral?]. 
70 A referência feita aos colonizadores como invasores está em consonância com o ponto de vista (com 
o qual a própria escolha da referência já diz que comungo) do jornalista e escritor Laurentino Gomes 
(1956-): “Quando os portugueses chegaram à Bahia, todas as regiões brasileiras já eram habitadas 
[por indígenas]. A ocupação do território acontecera entre 12 mil e 16 mil anos antes, segundo apontam, 
hoje, vestígios em sítios arqueológicos” (2019, p. 120).   
71 Faço alusão à “apreensão persecutória” (BLANCHOT, 2011), a qual mais para frente voltarei.  
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emprestadas estas palavras, que se desvelam como a sonoridade advinda 

de um feitiço72 n´outro idioma, incompreensível e misterioso, mas instigante e familiar: 

não posso [...] apelar apenas para minha experiência do mundo, para essa 
mistura com o mundo que para mim recomeça cada manhã, logo que abro os 
olhos, para esse fluxo de vida perceptiva entre ele e mim que não para de 
pulsar, da manhã à noite, fazendo que meus pensamentos mais secretos me 
alterem o aspecto dos rostos e das paisagens, como os rostos e as 
paisagens, inversamente, me trazem alternadamente socorro e ameaça de 
uma maneira de ser homem que infundem em minha vida [...]  
(MERLEAU-PONTY, 2014, p. 46, grifo meu) 

 

Dessa fala-feitiço de Merleau-Ponty, parece emergir mais que todo o sentido 

daquilo que tentei até então fazer vir à tona [“o bom é adentar-se no incognoscível, 

confundir-se com ele” (HILST, 2018, p. 21, v. 1)]. Quem sabe, inclusive, tenham sido elas 

(essas palavras) [e quem acreditaria que eu não as conhecia de antemão? 73] o motivo do 

meu vaguear... [Ninguém responde um nada]. Intento-me, mesmo sem intuir respostas 

ou saber do pulso “que não para de pulsar” (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 46), ao risco 

de prosseguir tentando, sob as diferentes paisagens e rostos que recomeçam a cada 

novo olhar junto, para e/ou a respeito de meu Kirimurê, aquela casa que já “não é a 

casa vista de lugar algum, mas a casa vista de todos os lugares”74 (MERLEAU- 

-PONTY, 2018, p. 105-106). Sigo ao encontro perdido para o qual volto, a todo, a 

navegar, mareada, mas ainda convencida da viagem, porque “Escrever é o 

interminável, o incessante” (BLANCHOT, 2011, p. 17) e só. [A baía me chama à errância, 

de ver? Kirimurê seria essa casa de qualquer prisma? Este mar de olhar feito Humaitá? Esta 

via de se olhar, do olhar do olhar? Estas águas ao redor ao lado, do redor? Este grande mar 

interior de ser casa aos olhos-espelhos? Esta_______________________________________ 

_______________________________________________________________Pausamo-nos. 

 
72 Vindo desse feitiço, ouço sons, melodias e pulsos semelhantes aos que me vêm da escuta da faixa 
“Feitiço”, do disco Desvelando mares, de Bianca Gismonti (1980-), musicista carioca — trago, enfim, 
mares de outras-mesmas terras; agora sob a ótica de uma mulher (brasileira), nascida nos anos 80, 
como eu, e que, como eu, parece se colocar no movimento do desvelar de águas. (Aproveito para 
registrar aqui essa coincidência de descobrimento de mares ou, melhor dizendo, esse desvelar de 
processo, provavelmente a ser colocado em dúvida ou entendido como pura artimanha de escrita [e 
quem pode controlar o desconfiar, próprio ou alheio? Quem é este eu nascido em 1980?]).  
73 Sei que, assim como o encontro descrito na nota 72, esse desconhecimento anunciado para este 
novo encontro será objeto de desconfiança, considerado “artifício” de escrever — e ninguém mesmo 
está pendendo a acreditar ou desacreditar em tal encontro [os rostos e as paisagens mudam sem que se 
possa apreendê-los...]; e eu, fingidora que sou — se pudesse fazer aqui uma “nota da nota”, com certeza 

faria uma nota de rodapé [exaustivos que somos] apenas para falar com o famoso poema de Pessoa, 

aquele que traz o verso “O poeta é um fingidor” (PESSOA, 1976, p. 164-165). Ademais, se isto é um 
recomeço, de algum modo já se conheciam essas palavras, previamente [não tem jeito de encontrar o 
acaso, é “o mar pelo ancião tentando ou o ancião contra o mar” (MALLARMÉ, 2013, p 90)?].  
74 Trago a “atualização” do exemplo de Merleau-Ponty citado na nota de rodapé de número 69. 
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Enlaçai-vos:  

 

 

 

 

 

 

 

“ 

Jodoigne, 10 de Maio de 1979 

É a minha própria casa, mas creio que vim fazer uma visita  

a alguém. 

”75  

 

 

______________________________________________.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

75 LLANSOL, 1998, p. 9. 
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2.1.2 Baía-mãe: ecos de uma matriz formadora 

 
 

Azul ou verde ou roxo quando o sol  
O doura falsamente de vermelho, 

O mar é áspero (?), casual (?) ou mol(e), 
É uma vez abismo e outra espelho. 

Evoco porque sinto velho 
O que em mim quereria mais que o mar 

Já que nada ali há por desvendar. 
 

Fernando Pessoa, Azul ou verde ou roxo quando o sol. 
Fernando Pessoa (1976, p. 182). 

 

Buscando perceber a ligação que aparece e reaparece, como o vaivém destas 

ondas de escrita, entre meu Kirimurê e esse canto baiano que ganhou status de 

segunda maior baía costeira do Brasil e foi um dos centros primários da experiência 

colonial, investigo [a cabeça não me deixa mesmo encontrar o corpo76] a teimosa 

ressonância. O intrigante [à cabeça (?)] é que, não poucas vezes, uma hipótese [a 

cabeça não para. E a cabeça não é o corpo?77] parece pulsar e satisfazer, momentânea, 

cada apuração [da cabeça (apenas?)]: a de que a Baía de Todos-os-Santos guardaria 

em si a potência do desvelar de um bojo (não por acaso agueiro), baiano — e, quiçá, 

brasileiro —, cujo alcance, conjecturo, figura-se como uma querença comum do povo 

margeiro que chamo meu, um lugar de coincidir “com” a formação do fabular 

soteropolitano; caso nos permitíssemos escolhê-lo — e já adiantei minha 

predisposição à escolha —, como uma plausível matriz [haveria matriz?] de criação do 

local que meu olhar, que é “um comportamento ao mesmo tempo individual e 

 
76 E a partir daqui o corpo começa a se requerer. [Mas que corpo seria? Corpo de quem? Quantos corpos?] 
Não nos deixemos iludir, contudo, com a ideia de par e aparente oposição cabeça-corpo que à frente 
se mostrará com frequência: a essa altura [da experiência (e não há sequer vontade e sobrevoo)], 
impossível falar “corpo” e não lembrar da “carne” em Merleau-Ponty, já que “na percepção a coisa nos 
é dada ‘em pessoa’ ou ‘em carne e osso’.” (2018, p. 428), assim como é também impossível falar 
“corpo” e não lembrar do “corpo sem órgãos” (CsO) em Deleuze e Guattari (2012). E, sobre este último, 
vale frisar: “O problema não é mais aquele do Uno e do Múltiplo, mas o da multiplicidade e fusão, que 
transborda efetivamente toda oposição do uno e do múltiplo”; “deparamo-nos agora com o “continuum 
ininterrupto do CsO. O CsO, imanência, limite imanente” (DELEUZE E GUATTARI, 2012, p. 17).  
77 “A aquisição mais importante da fenomenologia foi sem dúvida ter unido o extremo subjetivismo ao 
extremo objetivismo em sua ação do mundo ou da racionalidade. A racionalidade é exatamente 

proporcional às experiências nas quais ela se revela” (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 18). [Como se reflete 
tal “união” desse subjetivismo com o objetivismo nesse par cabeça-corpo que vem se colocando? Se houve 
união, há desintegração? Falamos de partes ou de intensidades? As perguntas... (a cabeça do corpo não para)]. 
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anônimo” (VALVERDE, M. 2018, p. 44), minha sensação [e que carne é que sente?] e 

inclinação afetivas78 compreendem ou querem compreender conterrâneo.  

E por que esse recôncavo matricial carregaria em seu íntimo o imo dessa 

formação identitária do povo costeiro que banha? — distancio-me novamente (o 

povo...) [preciso ir para longe, para suportar olhar... Esforço-me para deixar um corpo indo, 

mas preservando a carne79 desse corpo que vai]. Talvez uma possível resposta venha 

das luzes que persistem despontar às retinas (que são minhas, mas, ao mesmo 

tempo, anônimas) via palavras que se aventuram a captar o que ascende de suas 

nascentes caldeadas80 — as quais, nessa óptica, teriam presenciado o encontro81 de 

três das grandes matrizes formadoras brasileiras (a indígena, a africana e a 

portuguesa), ao passo que por elas aportaram, em uma mesma embarcação, os 

brancos invasores e os negros escravizados às vistas dos indígenas que, entorno 

dela, já cá habitavam e, abruptamente, passaram a experienciar os sentidos de serem 

“invadidos”, desde o mar de entrada.  

Essa baía revelar-se-ia — e o uso das mesóclises82 sempre ajuda a nos mover 

para longe [preciso suportar, seguir, ver-me (ver-nos?) perto-longe] —, assim, como um 

 
78 Considerando a corrente associação da palavra “afetiva” à ideia de uma subjetividade mais 
circunscrita, friso que tanto esse termo quanto outros que comumente se ligam a uma interioridade de 
dentro (como é o caso também da palavra “identidade”) estão aqui utilizados em movimento para o 
conceito de paisagem em Collot, em que: “Toda as formas de valores afetivos — impressões, emoções, 
sentimentos — se dedicam à paisagem, que se torna, assim, tanto interior quanto exterior” (2013, p. 
26, grifo meu).  
79 “Merleau-Ponty aponta [...] o corpo como meio dessa conduta e a carne, como seu elemento”. A 
“conduta” referida seria aquela já mencionada, a “de um comportamento ao mesmo tempo individual e 
anônimo” (VALVERDE, M., 2018, p. 44).  
80 Tomo emprestada, do antropólogo Darcy Ribeiro (1922-1997), a palavra “caldeada”, a qual parece 

tão bem remontar à nossa formação múltipla (com descendências tão conflituosas e doloridas [é o 
corpo que aqui “fala”?! A carne poderia estar ausente?]: “Surgimos da confluência, do entrechoque e do 

caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e 
outros aliciados como escravos” (RIBEIRO, 1995, p. 19, grifo meu). 
81 Ao dizer “encontro” não deixo de considerar o extrato de confrontamento que essa palavra carrega 
em si — e há poucas linhas “secundárias” citei Darcy Ribeiro (1995): “Surgimos da confluência, do 
entrechoque e do caldeamento” (p. 19, grifo meu). 
82 É uma lonjura ensimesmada que parece nos levar apenas para dentro, da mesóclise, apenas (?). 
Como um oásis na dureza da revelação que se revelar-se-ia, leva-me ela (a mesóclise) a Ruiska, de 
Fluxo Floema, de Hilda: “A mesóclise é como uma cólica no meio do discurso: vem sempre. E não é 
só isso, a mesóclise vem e você fica parado diante dela, pensando nela, besta olhando para ela. Leva 
muito tempo pra gente se recompor. É. Leva muito tempo. Agora, por exemplo, dormi durante duas 
horas depois de olhar para a mesóclise. E olhem que foi pouco, normalmente eu durmo durante dois 
dias depois de uma mesóclise” (HILST, 2018, p. 21, v. 1, grifo meu). E a mesóclise sempre parece vir 

na hora certa [preciso ir por ela para respirar, submersa que estou, nas águas]. São elas as águas que vigio 

sem ver, porque, sim, “contemplo o que não vejo/ [...] Não sinto, não sou triste. Mas triste é o que estou” 
(PESSOA, 1976, p. 171). É tão triste vê-lo dessas ondas, que preciso ir para longe, de mim, longe das 
carnes que me são também em ascendência. Há uma dor de bojo nessa intuição de baía-mãe que 
aponta para essa origem, doída, de um dentro-fora que nos é pertencente. Há um resquício dela nesse 
eu que é soteropolitano, baiano, de Salvador, e ao mesmo tempo é ninguém, esse ninguém histórico 
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ponto de convergência, como uma condensação movediça de nossa base multiétnica, 

base de contraditória beleza, uma vez que, não é possível o esquecimento, irrompeu 

“da confluência, do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios 

silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como 

escravos”, como bem atesta o antropólogo, educador e escritor Darcy Ribeiro  

(1922-1997) (1995, p. 19)83. Lanço-me então a ver essas águas — “e ver é por 

princípio ver mais do que se vê, é ter acesso a um ser de latência” (MERLEAU- 

-PONTY, 1991, p. 21, grifo meu) — como paisagem a partir daqui, considerando que 

“a paisagem instaura uma interação que nos convida a pensar de outro modo” 

(COLLOT, 2013, p. 18, grifo meu), colocando-nos “permanentemente entre o dentro e 

o fora, o eu e o outro” (COLLOT, 2013, p. 26, grifo meu), “como a própria imagem do 

mundo vivido” (COLLOT, 2013, p. 22), a qual, torna-se capaz de unir o subjetivo de 

um olhar [aqui o meu (ou os meus?) e, consequentemente, o (ou os nossos?)] a toda 

extração e relação “social, econômica e política” de um local do qual a percepção pode 

investir “significações e valores tanto coletivos como individuais” (COLLOT, 2013, p. 

15); o que, por sua vez, é: 

 
uma prova de que a existência só pode ser concebida como coexistência e 
de que a sensibilidade é a forma mais ampla e universal de comunicação – 
uma verdadeira comunhão sensível –, que possibilita a convergência entre o 
“dado” e sua apreensão, no âmbito afetivo, no plano prático ou mesmo no 
domínio das ideias abstratas. (VALVERDE, M., 2018, p. 80, grifos do autor).  
 

A partir de tais relações, percebo a Baía de Todos-os-Santos como um canto 

que se apresenta “como uma manifestação exemplar da multidimensionalidade dos 

fenômenos humanos e sociais, da interdependência do tempo e do espaço e da 

interação da natureza e da cultura, do econômico e do simbólico, do indivíduo e da 

sociedade” (COLLOT, 2013, p. 15, grifo meu). Nesse sentido, insisto no ponto de que 

“Essa troca entre o interior e o exterior não diz respeito apenas à percepção individual, 

 
que sabe das sereias — “Somos sensíveis à história e esta sensibilidade é, ela mesma, histórica” 
(VALVERDE, M., 2018, p. 47). Precisaria de mais mesóclises: as horas que parei diante dessa foram 

poucas, Ruiska... [Preciso ir para suportar-(me)]... É como se eu tivesse agora de abrir a porta de aço, 

Ruiska, para conversar com, sair de dentro e virar-me. E como você (é você quem fala, Ruiska?), “eu 
preciso escrever, eu só sei escrever as coisas de dentro, e essas coisas de dentro são 
complicadíssimas, mas são... as coisas de dentro” (HILST, 2018, v. 1, p. 18). De que dentro fala, 
Ruiska? Eu não sei de onde veio-me este recomeço [foi a sereia que me trouxe a essa profundeza? Que 
sereia, se há pelo menos cinco (nomes). É difícil respirar. Que mar (de dentro) seria este mar, olhar?].   
83 Relanço o trecho citado secundária e anteriormente em nota de rodapé [o recomeçar é um intruso], 
agora com a devida apresentação do autor — Darcy foi sobretudo um educador, no poder mais 
condensatório do termo —, trazendo-o para as linhas “principais” [A dor de bojo entrechocado é quase 
física, o corpo a exigiu aqui. Por que disse “quase”?]. 
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mas também à relação que as sociedades humanas mantêm com seu ambiente” 

(COLLOT, 2013, p. 27). Assim sendo, meu Kirimurê ecoaria de seu grande interior um 

condutor de intensidades ancestrais, tornando-se potência, arrisco dizer, à revelação 

dessa “comunhão sensível” (VALVERDE, M., 2018, p. 80), que opera ao mesmo 

tempo o individual e o comunal, ultrapassando a “dicotomia clássica entre o sujeito e 

o objeto” (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 237) e validando a existência dessa atmosfera 

pelo “entrelaçamento (quiasma84) entre o corpo próprio e a carne do mundo”.85 

(VALVERDE, M., 2018, p. 81, grifos meus). [E eu, que pretendia não mais voltar a 

explicitar os incômodos advindos das dicotomias?... É a cabeça-corpo, que não me larga? É 

o corpo querendo esquecer-se? Mas... a carne poderia não mais ser lembrada? E qual o corpo 

e a carne? O corpo pode sentir sem a carne (do mundo)? Meu mundo sou esta paisagem 

(que vejo) sem ver? Esta paisagem que “transgride a oposição entre o sujeito e o objeto, o 

individual e o universal” e, pode, ao mesmo tempo, “assumir todos os valores da afetividade 

mais íntima”, propiciando um convergir de olhares que faz “dessa afetividade um lugar 

comum para mim e para os outros”(COLLOT, 2013, p. 27), é a paisagem desta  

escrita-Kirimurê? E, nesse sentido, o problema passa a ser  entender as “relações singulares 

que se tecem entre as partes da paisagem ou entre a paisagem e mim enquanto sujeito 

encarnado, e pelas quais um objeto percebido pode concentrar em si mesmo toda uma 

cena, ou tornar-se a imago de todo um segmento de vida.” (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 84).  

Pela coincidência da paisagem desencadeada por um meio marítimo e a força 

de concentração ondejante das águas da referida baía, uma intromissão de memória 

[agora às voltas com “a cabeça” é que se tornam exaustivas] veio requerer sua inscrição 

aqui, evocando o espaço literário de Moby Dick, onde, segundo Autran Dourado  

(1926-2012), Herman Melville, ao enfrentar os mares sem fim à sua frente, “reduziu o 

espaço a um ponto, concentrou-o na cabeça de um alfinete: reduziu o espaço infinito 

a um espaço finito, a baleia Moby Dick” (DOURADO, posição 756, grifo meu). Seria a 

minha baía um leme possível a um ponto reduzido cheio de em que fluiriam os 

 
84 Percebe-se aqui a alusão ao texto “O entrelaçamento – o quiasma”, de Merleau-Ponty (2014, p. 
129-152). 
85 “É pelo corpo que o sujeito se comunica com a carne do mundo, abraçando-a e sendo por ela 
abraçado. Ele abre um horizonte que o engloba e o ultrapassa. Ele é, simultaneamente, vidente e 
visível, sujeito de sua visão e sujeito à visão do outro, corpo próprio e, entretanto, improprio, 
participando de uma complexa intercorporeidade que fundamenta a intersubjetividade que se desdobra 
na palavra, que é, para Merleau-Ponty, ela mesma, um gesto do corpo. O sujeito não pode se exprimir 
senão através dessa carne sutil que é a linguagem, doadora de corpo a seu pensamento, mas que 
permanece corpo estrangeiro” (COLLOT, 2004, p. 167).  
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principiadores de uma ancestralidade matriz que não poderia dizer que conheci, mas 

que acredito sentir e expressar em qualquer fabulação que me invada? Assumiria a 

minha Kirimurê a condição do grande poema por vir, aquele onde circulariam todos os 

espaços, presenças e tempos, fazendo “coincidir, num mesmo ponto fabuloso, o 

presente, o passado e, até [...] o futuro” (BLANCHOT, 2005, p. 21) de minha busca 

identitária86? Tais questões, que agora podem soar deveras intrometidas, serão 

adiante retomadas e ecoarão provavelmente nativas no Capítulo 3 desta dissertação, 

páginas em que tratarei de um possível tempo perdido de se escrever sobre escrever 

sobre escrever. Continuemos, então, a travessia iniciada anteriormente, voltando à 

potência reveladora de bojo que, antes das aparentes intromissões associadas ao 

universo que emergiram de Moby Dick, atrelei à atual Baía de Todos-os-Santos. 

Primeiro, contudo, é importante pôr reparo na mencionada beleza contraditória dessas 

águas, qualidade que certamente embalou a maneira de olhá-las, vivê-las, inventá-las 

e recriá-las nestes instantes de escrever.  

Do rebatismo imposto pelos invasores portugueses a tudo o que historicamente 

testemunhou, da monocultura escravista do século XVI até às exclusões e 

marginalização de grande parte de nosso povo contemporâneo, não seria exagero 

afirmar que tal matriz [ainda não há certeza do começo, e sim do recomeço] viveria em 

profunda crise de responsabilidade por calar-se [afasto-me, para suportar-me], se a 

racionalidade lhe fosse uma qualidade intrínseca, ou a experiência sensível, uma 

possibilidade a ser compartilhada [não desejo sentir nada agora]. Isso porque, na 

contracorrente de seu ideal de boniteza, cicatrizes artificiais — aquelas que não se 

expressariam sozinhas pela ação comum do tempo no meio, mas que decorreram de 

cortes do agir humano [afasto-me como se não fosse comigo e com os “meus” todos de 

que ascendo e descendo] — acabam atribuindo à força de tais águas uma opacidade 

que chega a comprometer a quase irrefutável resplandescência que delas suscita — 

viria desse saber por debaixo das águas aqueles olhos cheios e o ventre sempre doído 

 
86 A palavra “identitária” talvez ressoe da ideia de busca por uma possível “completude”, incompletos 
que seríamos, se pela sombra do prisma do Uno. Tenho recomeçado, contudo, com a vontade de maior 
proximidade à imanência (como há tanto e incansavelmente tenho expressado aqui), via 
fenomenologia, em que não se considera “o sujeito em termos de substância, de interioridade e de 
identidade, mas em sua relação constitutiva com um fora que, especialmente em sua versão existencial, 
o altera, colocando a acentuação [...] em seu ser no mundo e para o outro” (COLLOT, 2004,  
p. 166-167). Caminho, portanto, mesmo que com ecos da representação (porque é mesmo difícil me 
desvencilhar), à noção de “sujeito lírico fora de si” (COLLOT, 2004), à qual retornarei adiante. Dessa 
ideia de transbordar-se “de si para fora de si” (COLLOT, 2004, p. 166), o próprio escrever poderia 

travestir-se de Kirimurê? [A cabeça não me larga, exaustivo que é o entrelaçamento do corpo com a carne].  
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às vistas dessa Baía? [Não quero regressar ao Humaitá neste segundo. Não suportar-me-

-ia. Desencarno-me?]  

A coexistência de sua beleza natural com sua mancha artificial instauraria, 

assim, a contradição do belo nesse grande mar interior [de onde inclino afastar-me, para 

não desistir], atribuindo-lhe essa essência estritamente ligada a certa ressaca 

diacrônica, a qual faz com que essas ondas voltem-se [é cada vez mais difícil conjugar 

o verbo na primeira pessoa do singular e cada vez mais preciso ir-me], agressivas, contra 

si mesmas [escrevo para suportar-nos?], num inconformismo ensimesmado [escrevo 

para disfarçar-me de mim?], numa indignação diante de sua paralisia [já não tenho ar 

para seguir até o ponto-final desta frase que se alarga, a fim de se perder] frente a “Tanto 

horror perante os céus” (ALVES, 1992, p. 58) [não bastaria passar os dias a ler e reler O 

navio negreiro, de Castro Alves (1847-1871)?]. Afinal, como poderia esse mar [sou-o?] se 

isentar quando suplicado a apagar, com a esponja de suas vagas, do teu manto o 

borrão87 da crueldade e da dor emanados pela escravização, submissão e opressão 

de nossas matrizes indígenas e africanas? [Afasto-me mais e mais, para respirar?]. Como 

retirar dessa omissão — brumas à visão de qualquer baiano em sua contemplação de 

naturalidade litorânea —forças fundantes para preencher esse vão de uma porção 

oceânica primitiva com águas cristalinas ou recriar as fontes aquíferas de maneira 

menos “sujas”? [Sabemos da natureza suja das águas no enquanto da navegação?]. Sim, 

sujas, e talvez sem aspas, porque esconderiam, ou melhor, guardariam “a pulso” em 

suas profundezas uma vergonha embrionária consequente dessa memória de 

brutalidade com que tratamos duas das três forças do nosso [retorno aos poucos para 

o fora-dentro] tripé formador, crueldade traduzida em lutas que até hoje não permitem 

à maioria do povo brasileiro [e afasto-me (afasto-nos?) de novo] sair da situação de 

dependência e opressão88 que lhe foi posta desde o ventre [não há como fugir.  

Escondo-me, esquartejada, de e por dentro. Estamos todos vivos? Quem?].  

 
87 Alusão a versos de O navio negreiro, os quais compõem a estrofe que abre e encerra (com 
pequenas variações) a 5a parte da obra do poeta baiano Castro Alves, texto em que a realidade dos 
africanos traficados nos navios, entre os séculos XVI e XVIII, na travessia do Atlântico em direção ao 
Brasil, é abordada: “Senhor Deus dos desgraçados!/ Dizei-me vós, Senhor Deus!/ Se eu deliro... ou se 
é verdade/ Tanto horror perante os céus?!.../ Ó mar, por que não apagas/ Co'a esponja de tuas vagas/ 
Do teu manto este borrão?/ Astros! Noites! Tempestades!/ Rolai das imensidades!/ Varrei os mares, 
tufão!...” (ALVES, 1992, p. 72). 
88 Nesse sentido, nunca seria demais rememorar e ressaltar aqui que, em tais lutas, “índios foram 
dizimados e negros foram chacinados aos milhões, sempre vencidos e integrados nos plantéis de 
escravos” (RIBEIRO, 1995, p. 26). 
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Uma pausa precipitou-se a requerer seu lugar nesta escrita e não avento 

ignorá-la ou deixá-la para depois, já que me afino a ela [esforço-me para regressar: 

desejaria um recomeço de mim, a sós?], estaria em harmonia [há como falar em harmonia 

dentro deste borrão?] com a motivação de seu requerimento. Tal interrupção estaria a 

requerer-se pela preocupação, pelo risco, de marulharem imprudentes as palavras 

que materializam com tom historiador os fios do tecido marítimo ancestral que quase 

começaram a se bordar sozinhos [e desejando a lonjura] logo acima. Esse risco mora 

na possibilidade desses fios ou palavras [ainda espero-me num pseudo dentro, pois 

preciso-me perto-longe, para aguentar e seguir — lembro-me do lugar do poeta, para Collot 

(2006, p. 32): “O poeta se mantém nesse afastamento entre aqui e aqui, para reunir seus 

dois lados: afastamento na proximidade, afastamento como condição da proximidade”] 

quererem-se linhas ou afirmações de natureza “verdadeira”, aquela legitimada por 

certa narrativa “oficial” [lembra do “afastamento na proximidade” COLLOT, 2006, p. 32) e 

não se esquece mais], perfeição que não seria, de modo algum, a intenção deste fiar 

— vale dizer que, apesar da fatura quase autônoma, eu estive lá [ou cá?], com as 

ferramentas nas mãos [ou com as próprias mãos?], acompanhando os pontos [estou 

sempre acompanhada de tantos, eus]; o que, de certa maneira, fez-me [tento me 

aproximar de novo] sentir a textura das pretensões envolvidas neste cerzir — embora 

quisesse não testemunhá-lo, por muitas vezes [E como são longos os períodos.  

Falta-me ar]. Toco então a pausa requerida e sem duvidá-la [ou duvidando-a como é ou 

sou-me], muito porque entendo a precisão de enfatizar de onde falo [e de onde? Eu? 

falo?], a fim de desfiar qualquer vaga que se disponha a enrugar ou mesmo a rasgar 

o pano agueiro que comecei a encorpar aqui — é preciso regressar [é de repente que 

se esquece e se naufraga, sem ter chance do retorno. Ouve o canto, mas retorna. Ulisses89, 

por exemplo, venceu o canto (das sereias), “mas não saiu ileso. Elas o atraíram para onde 

 
89 Referência ao personagem da Odisseia, obra atribuída a Homero. Segundo Blanchot (2005, p. 5), 
Ulisses desafiou o encontro com o impossível, com as sereias, tornando-as “belas moças reais, uma 
única vez reais e dignas de suas promessas, capazes pois de desaparecer na verdade e na profundeza 
de seu canto”. Agora, “Ulisses não saiu ileso” (BLANCHOT, 2005, p. 6), “a teimosia e a prudência de 
Ulisses, a pérfida que lhe permitiu gozar do espetáculo das Sereias sem correr risco e sem aceitar as 
consequências” (BLANCHOT, 2005, p. 4) não o deixou livre, mas preso na precisão imprecisa de 
apenas poder narrar. “O que aconteceria se Ulisses e Homero, em vez de serem pessoas distintas 
partilhando comodamente os papéis, fossem uma única e mesma pessoa?” (BLANCHOT, 2005, p. 9). 
De certo, ele desaparecia junto com seu herói. Sim, porque, naquele lugar a que o canto das sereias 

pode apenas mostrar a direção, só se pode desaparecer. Por isso, é preciso ter cuidado. [Ouve o canto 
das sereias, calado. Ouve o violão de Caymmi, calado; mas não esquece, de regressar].  
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ele não queria cair e, escondidas no seio da Odisseia, que foi seu túmulo, elas o 

empenharam, ele e muitos outros, naquela navegação feliz, infeliz, que é a da narrativa, o 

canto não mais imediato, mas contado” (BLANCHOT, 2005, p. 5). Portanto, ouve, mas não 

esquece, do risco de não regressar mais].  

Meu reparo às águas da baía, a qual conheci já apropriada pelo topônimo de 

batismo português Baía de Todos-os-Santos — embora a sonoridade do nome 

Kirimurê seja bastante familiar a meus ouvidos90 —, esteve baseado no ideal de um 

imaginário retirante, do alto de minha naturalidade imaturamente soteropolitana (até 

que ponto essa condição e as derivações nela implicadas afetam [meu corpo de 

escrita])? Ressalto que vim de Salvador para São Paulo na primeira infância [eu sou 

soteropolitana, de erregê e afetividades: persisto até convencer-me de que sou alguém, 

para seguir] — de onde hoje escrevo, bordo, teço ou navego —, chegando 

aparentemente acompanhada apenas de meus pais, dois irmãos mais velhos, um 

casal de periquitinhos e um fusca azul-marinho 1980. Falo, portanto, de um ponto de 

vista subjetivo, mas — e por que a conjunção adversativa? — que é resultante de uma 

impregnação de afetividade; e “A afetividade do sujeito é inseparável dos objetos que 

afetam seu corpo” (COLLOT, 2004, p. 173). Trago nesse olhar uma subjetividade 

perceptiva sobre o mundo e as relações nele experenciadas, em suas verdades 

realistas ou ficcionais, e das quais insurgem também (e aqui principalmente) as dores 

inscritas cultural, social e historicamente, com todas as densidades e complexidades 

que lhe são peculiares [e a pergunta “quem escreve” a cada tempo nunca deixou de ser 

presença, perturbando as vistas, as intensidades das vistas, todas. Estais aí enquanto?]. 

Desse lugar de ser-ver é que percebo a baía que emerge como minha Kirimurê 

de presenças múltiplas, forças que equivalem, nesta fabulação, ao caldeamento 

daquelas de que alguns eus descendem. E, de lá [ou daqui], tudo o que é experiência 

sensível encontra de certa forma as matrizes [haveria uma gema para algum eu dessas 

 
90 Muito provavelmente pesquei esse som ou sentido nas “conversas de adulto” de meu pai, arquiteto 
soteropolitano, com seus melhores amigos, arquitetos soteropolitanos, sobre um tal Modelo Reduzido 
da Cidade de Salvador (1978), trabalho que tomou quatro anos da vida do velho Valverde e que povoou 
diversas falas supostamente desinteressantes a crianças, as quais, na primeira infância, sempre gostei 
de “espiar”. Lembro-me de papos sobre cartografias e suas topografias, redes hidrográficas, afluências 

e poluição das águas [sim, nos anos idos de 1980 já]. Eu escutava as vozes e ainda sinto os cheiros. 

[Escutamos vozes ao navegar aqui? Sentimos cheiros não sentidos?]. Algum cheiro de que uns gostavam e 

outros não: vinha de uma fábrica de chocolates instalada em Roma, cidade baixa. [Sente o cheiro. 
Gostas? A fragrância agora me embrulha o estomago. Viemos da sujeira de ver-vier o mar-matriz de que viemos, 
sujos. É melhor parar. Não aguento mais os líquidos quentes e revoltosos (dos ventres) de si.].  
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vozes estranhas que me escrevem ao passo que eu as escuto? Escuto vozes?] portuguesas, 

indígenas e africanas, desde a minha árvore genealógica — d´onde me contam de 

bisavós portugueses, indígenas e negros descendentes de africanos —, até o tal 

imaginário de ser-baiana que mencionei em páginas anteriores. Então, quando disse 

que vim de Salvador para São Paulo “aparentemente” acompanhada de familiares e 

outros sabores de reminiscência [digo-nos, soteropolitanas, à exaustão], considerava, 

para além do aparente, tudo aquilo que me afeta como ser fabulador, levando em 

conta que: “a imaginação não se opõe mais a realidade, mas participa da recriação 

perpétua que a anima” (COLLOT, 2013, p. 104). Assim, meu Kirimurê fabulado seria 

ele e todos nós de inventar às margens destas águas de escrever, essa multiplicidade 

de recriação em que não se tem mais “por função inventar outros mundos, mas recriar 

o nosso, nos revelar sua outra face, sua outra versão” (COLLOT, 2013, p. 104) [e 

quantas faces inscritas e espelhadas (nas superfície e no fundo dessas águas) estão ao 

mesmo tempo a sangrar e festejar a Kirimurê?]. 

Reclino-me, desse modo, a afirmar que todas as vidas avoengas a mim 

intrínsecas sensibilizariam intimamente a potência de transmutar cada ambiente 

visual, aqueles experimentados sensivelmente, em paisagem. Prolongo, a partir daí, 

a Baía de Todos-os-Santos, assim como o artista, que pinta o que sonha não “se 

desviando do que vê, mas prolongando-o pelo ato dessa segunda vista que é a 

imaginação, em uma espécie de sonhar-ver” (COLLOT, 2013, p. 104). Vejo-a, assim, 

(a baía), no instante que ela pode me ver, como minha Kirimurê, como esse espaço 

que me abriu o olhar a “sugestões” nele implícitas, “perspectiva, que parece convidar 

o olhar a atravessar o espetáculo visível para unir-se ao invisível” (COLLOT, 2013, p. 

105). É nesse lugar que me percebo [ou percebem-me?]: 

 
Esse entrelaçamento entre o próximo e o longínquo, entre o Mesmo e o Outro, 
dá-se também na estrutura de horizonte da coisa mais banal. Para a 
fenomenologia91, uma coisa só pode ser identificada por meio de um duplo 
horizonte, interno e externo, que a torna suscetível de revelar-se sempre 
outra, e de entrar em relação com uma infinidade de outras coisas. (COLLOT, 
2006, p. 33) 
 

Esse lugar seria latência em si, portanto, a aflorar não apenas essas “pistas” 

de origem de minhas vozes criadoras, mas “aquilo que se oculta à vista” (COLLOT, 

 
91 E já afirmei aqui antes o desejo da aproximação à fenomenologia, ao querer experienciar, viver este 
corpo-escrita que se esvai ao tentar-se, insistente, “reconhecer a presença de algo” (VALVERDE, M., 
2018, p. 67) que nem sei quem sou.  
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2013, p. 105) direta, à espera de ser “adivinhado” no horizonte, que “pode, então, ao 

mesmo tempo, conforme sua etimologia, limitar a vista, no interior de um limite 

instransponível, e oferecer a melhor imagem do infinito” (COLLOT, 2013, p. 110). 

Atribuo a todas essas relações de deslimites [o corpo, ébrio, troca os pés num chão sem 

demarcações para com a carne, do mundo] uma abertura a caminhos porvindouros que 

permitem prolongar-me por esta vastidão de um mar de fora ao interior de um 

pequeno-grande mar.  

Visto-me da vidência desta baía que 

melhor me vê do que a mim vejo-a. 

Nossas bordas, a corte, apagadas... 

Mesmo que quisesse eu ser um ser que 

nos olha, nada poderia. Além de ouvir 

as vozes (das sereias) sós — e nenhuma 

voz que venha a escrever-me quereria 

perder-se nelas, como Ulisses... 

Nenhuma... Juliana... É você?  

A “voz estranha que me escreve”
92
? És 

Maria Gabriela, ou Hilda, ou Ruiska 

(e Ruiska é mulher?). Ou a Senhora D., 

Juliana? Quem? Pareço-me eu sendo a 

“desastrada lembrança de mim mesma, 

alguém-mulher querendo compreender a 

penumbra, a crueldade”
93
 de ser-se 

este escrever(mar) que não é. És 

Caymmi, calando? Responde-me: Ruiska 

é mulher? Importa-te, o sexo? Para 

alguém-mulher? Juliana? És tu? Vos 

sois? São alguém? Maria, Hilda, 

Kuiska, a Senhora D., Hillé? Dorival, 

Ehud? Qualquer alguém? Juliana? Estás 

aqui? O mar engole-te e teve um 

trabalho sem-fim, ao engolir. Dá 

 
92 LLANSOL, 2000, p. 11. 
93 HILST, 2018, p. 19. v1. 
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mesmo um trabalho danado (às águas) 

limpar, o sangue. Vermelho-cortante 

impregna. E quantas de ti têm questão 

com cor? Vermelho, de Iansã. 

Vermelho, de Exu. Vermelho de... 

Urucum? Juliana, és essa palavra, 

apenas? Não te prefere “integrar ao 

Eu este Outro, essa terceira pessoa 

que se afirma através da palavra”
94
 

Juliana? Quantas palavras queres ser? 

Outar? Olha! Nada de virar o rosto. 

Há anônimos esquecidos, jogados, ao 

mar. Invadidos, pelo mar. Houve o 

barulho dos corpos sendo atirados 

(ainda vivos, ou mortos há muito, sem 

viver). Corpos, atirados, n´água. 

Ouve. Cada um. Houve, sim, e muitos. 

Ouve. Os corpos, atirados. O atirar. 

O atirando a-go-ra-sen-do. Não 

adianta baixar a vista. Tem prestado 

fingir-se alguém? Quem?  

Peço profundamente perdão,  

por meio das águas,  

saúdo vocês!  

Perdão? De nada vale, perdão... É 

olhar a penumbra, vergonhosa e só. Se 

eles nem sabem o que é perdão, 

Juliana... É à Juliana que falo? Quem? 

falo? Que vozes, de Juliana? Pega teu 

nome: fá-lo “ouvir, com a mesma 

língua, uma outra palavra”
95
. Sim, a 

palavra Juliana, esvaziada de 

sujeitos e cheia de. Há múltiplos 

 
94 COLLOT, 2006, p. 36. 
95 COLLOT, 2006, p. 30. 
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sensíveis, subjetivos e históricos, a 

coexistir. “Se as coisas fossem 

sempre idênticas a si próprias, a 

poesia não teria razão de ser, pois 

tudo já teria sempre sido dito
96
”, não 

é mesmo? E igualar-se a alguém seria 

um desejo? Juliana, eu? E quem, 

escrevem-me, se “Por meio do olhar ou 

do movimento, estou sempre ao mesmo 

tempo aqui e lá, sem jamais coincidir 

totalmente com um ou com outro” 

alguém-mulher?
97
  

Peço profundamente perdão,  

por meio das águas,  

saúdo vocês!  

É profundamente inútil: ridículas e 

ocas, palavras, para quem tu diz. 

Peço profundamente perdão,  

por meio das águas,  

saúdo vocês!  

Profundamente inútil. Palavras ocas. 

Não adianta repetir. Ou agora 

acreditas em mantras? 

Peço profundamente perdão,  

por meio das águas,  

saúdo vocês!  

Se te basta ser inútil, é então 

continuar navegando, se lembrando dos 

corpos, em qualquer oração. Já basta. 

Só não esquece da paisagem desta 

palavra: Kirimurê! “Axé Muntu”
98
!    

 
96 COLLOT, 2006, p. 30. 
97 COLLOT, 2006, p. 32. 
98 Saudação de origem africana, de que a antropóloga Lélia Gonzalez (1935-1994) costumava fazer 
uso. Trago-a sem anunciar traduções. Trago-a para trazer Lélia de algum modo. Em sonoridades e 
sentidos, latentes. Saúdo a nossos ancestrais, indígenas e negros, esquecidos com imenso respeito: 
porque “culpa” não é palavra presente para eles; e, portanto, de nada adiantaria qualquer pedido de 
perdão. Reforço somente, e respeitosamente, os sons: Kirimurê! Axé Muntu! 
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2.2 De volta às sereias: o regresso de um canto por vir  

 
Que voz vem no som das ondas 

Que não é a voz do mar? 
É a voz de alguém que nos fala, 

Mas que, se escutarmos, cala, 
Por ter havido escutar. 

 
Fernando Pessoa, Quarto / As ilhas afortunadas. 

Fernando Pessoa (1976, p. 85). 

 

Retornando à potência condensadora étnica-cultural que afloraria do (meu- 

-nosso99) Kirimurê, o qual chamei paisagem há pouco, reforço a presença indígena, 

desde o nome (Kirimurê), e passo a acordar uma força africana que mora nas 

profundezas das águas (brasileiras, sim, mas aqui em especial soteropolitanas100). 

Recomeço agora retornando à personagem a que fiz alusão no primeiro Capítulo 

deste trabalho e a toda busca de reconhecer-me parte do povo margeante de que 

trato. Regresso neste momento às sereias, agora voltando-me em particular ao seu 

canto:  

As Sereias: consta que elas cantavam, mas de uma maneira que não 
satisfazia, que apenas dava a entender em que direção se abriam as 
verdadeiras fontes e a verdadeira felicidade do canto. Entretanto, por seus 
cantos imperfeitos, que não passavam de um canto ainda por vir, conduziam 
o navegante em direção àquele espaço onde o cantar começava de fato. 
(BLANCHOT, 2005, p. 3, grifos meus.) 

 

Seria, então, esse canto (o das sereias) [ouço-o enquanto escrevo; escrevo 

porque o ouço; escrevo para passar a ouvi-lo?] aquela distância a ser percorrida rumo à 

paisagem que se forma, insistente, a partir da relação complexa101 entre a Baía de 

Todos-os-Santos, minha percepção e representação desse espaço (ao mesmo tempo 

interior e exterior)? Traduzir-se-ia — e a mesóclise de novo: permite-me ela a 

 
99 O uso dos possessivos em destaque (“nossa”-“meu”) estão aqui utilizados como lembrança a 
recomeçar o movimento para o conceito de paisagem em Collot (2013), em que a paisagem é: “tanto 
interior quanto exterior”. (p. 26, grifo meu).   
100 Falo “do mar de onde reina Ynaê” (AMADO, 1989, p. 24), daquela que veio “da África para a Bahia 
de Todos-os-Santos na esteira dos navios de escravos, nos gemidos dos negros” (AMADO, 1989, p. 

120) [e de nada adianta pedir perdão, perdão], aqui onde “estabeleceu para sempre sua morada. Suas 

múltiplas moradas, pois ela habita em diversos lugares desse mar baiano” (AMADO, 1989, p. 120). [É 
desse mar que surge este escrevemar, em que sinto-me, soteropolitana. Sou-me às vezes esse mar inteiro, o 
qual avisto da baía que chamei de “mãe” e confundo-me, com ela, com a vista (dela). Sou soteropolitana — 
Que tormenta (!) essa necessidade de recomeçar-me como vinda de algum canto].  
101 Revolvo à noção de paisagem segundo Collot, a qual “envolve pelo menos três componentes, unidos 
numa relação complexa: um local, um olhar e uma imagem. (2013, p. 17, grifo meu).   
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sensação necessária de lonjura para observar102, investigar o que ouço (ou espero 

ouvir?) —, vestir-se-ia103, pois, esse canto com o velho impulso que me leva a 

continuar? Ou equivaleria ele ao próprio continuar? Kirimurê? Ecoaria, do fora-dentro 

de meu grande mar interior, algum som que me leva a seguir em direção ao encontro 

com o começo de tudo, o qual, porém, acaba sempre largando-me à deriva, pois ainda 

nem se fez de fato ouvir? [Qual seria nossa origem, mestiça?]. Estaria esse canto ou a 

querença dele [não sei se o intuí, o intuo ou o intuirei: além do “entre aqui e aqui” do 

espaço, há o entre “aqui e aqui” do tempo, também?] levando-me ao recomeçar 

ininterrupto [e “aqui” revolto] pelo “prazer extremo de cair, que não pode ser satisfeito 

nas condições normais da vida” (BLANCHOT, 2005, p. 3)? [Recomeço-me, a toda vez] 

Pareço buscar a fonte do canto que origina essa fala [e ainda importa quem fala, este 

eu que fala?]; essa fala “que jamais recomeça mas diz sempre de novo e sempre 

recomeça” (BLANCHOT, 2011, p. 29), fala em que, segundo Blanchot (2011), o 

poema equivaleria ao “começo”, estaria “próximo da origem”, pois “tudo o que é 

original é à prova dessa pura impotência do recomeço” (BLANCHOT, 2011, p. 29). 

[Preciso parar por “aqui” e escrever, um poema?]. Seria, dessa maneira, essa baía a 

convergência de meu grande mar interior? E minha nascente?: é o agora do espaço 

onde o canto (das sereias) está nascendo? [É por ele que quero inscrever-me e navego, 

a achar-me? Quem sou neste enquanto embarcado? Posso dizer-me soteropolitana, e 

baiana, e poeta104? Recomeço-me, a toda vez. Preciso, agora, escrever um poema, matriz?]. 

As vistas para as águas que me impelem a todas essas questões são 

curiosamente semelhantes à natureza desse canto das Inaês (e por isso, inclusive, 

trago-as na abertura deste recomeço): elas também são uma “navegação”, uma 

“distância”, que apenas revela “a possibilidade de percorrer” (BLANCHOT, 2005, p. 

4), porém nunca permite o encontro com a fonte aquífera, nunca desvela de onde, 

líquida, vem ou viria o começo de tudo [volto, cansada, a repetir começo e recomeço].  

 
102 Relembro-me do lugar do poeta para Collot: “O poeta se mantém nesse afastamento entre aqui e 
aqui, para reunir seus dois lados: afastamento na proximidade, afastamento como condição da 
proximidade” (COLLOT, 2006, p. 32). 
103 Diz-me Ruiska (Ruiska?), ainda sobre a mesóclise: “Bem, não há nada como uma mesóclise atrás 
da outra. Quando se está a salvo. Respiro fundo” (HILST, 2018, p. 21). Estou a salvo? Respirar fundo 

debaixo das águas é uma questão: as águas são imundas [de onde viemos?], que lamaceira infernal... 

[É necessário ir para suportar-me, imunda. E de nada adianta pedir perdão]. 
104 Adensa-se, nesse contexto em que evoco Blanchot, a ideia de ser poeta, “aquele que ouviu essa 
fala [que é], que se fez dela o intérprete, o mediador, que lhe impôs o silêncio pronunciando-a” (2011, 
p. 29). E, junto dessa ideia, instala-se a distância de ser-me alguém, que dirá em relação a essa fala 
[sigo porque me é dada a chance, de seguir, sem ser, poema?]. 
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Revelo-me já pelo reflexo exaurido nessas águas em que escoo a um mar que 

nuca fora encontro vivido (na pele): [não sei da brisa e da textura peguenta no corpo junto 

à carne (da baía)], não me lembro de ter estado “aqui” [nem “aqui”, em tempo ou espaço 

algum], frente à Baía de-Todos-os-Santos (ou do alto de onde pudesse mirá-la), não 

recordo de nenhum instante de contemplação, nem fotográfica [inexiste a captura da 

visão “presa”, na cabeça, no entanto, está ela impressa, como que no corpo (meu?), aquele 

desdenhado corpo que tanto me expele, de mim (faz-me coadjuvante, de mim)]. E como 

essa imagem (incerta, porque não fixa) poderia conduzir algum corpo a uma possível 

origem de carne (vivida)?105 “Parece-me que o mundo se vive a si mesmo fora de mim, 

assim como as paisagens ausentes continuam a se viver para além de meu campo 

visual, e assim como outrora meu passado se viveu para aquém de meu presente”. 

(MERLEAU-PONTY, 2018, p. 447-448) 

Tal mar onde reina a “Iemanjá dos cinco nomes” (AMADO, 2012, p. 66), embora 

nunca antes vivido na pele, coloca-se como uma possibilidade a esse impossível 

encontrar? [Quem sou-me, senão o clichê da busca? Sou soteropolitana, apenas? Por que 

é tão veemente essa (re)afirmação? Achar-me soteropolitana é de algum jeito viver-me, no 

entre do meu imaginário de ser-baiana e um ser-baiana com efeito?]. Torna-se a baía que 

ultrapassa o meu campo visual ou fisiológico um quase-possível no instante em que 

começo a ir (e continuo indo) [escrever não seria essa vã “esperança” de chegar, não 

poderia sê-la, apenas; nem sequer somente um desejo que me empurra, sem força de 

resistir. Desejo e esperança vãos. Não poderia, ser. Ou poderia, ser?]. Arrisco neste ponto 

dizer que a baía-mãe não vivida [algum dia chegamos?] é aquele sentir-me dentro, no 

desaguar sem-fim [ou devir?] que é viver [a vida ou a escrita], em um tempo puro106, 

“naquele vazio sempre em devir”, ali [ou cá ou “entre aqui e aqui” (COLLOT, 2006, p. 32)] 

em que:   

 
105 É bom lembrar que, como o horizonte, “a perspectiva não dá somente a ver, mas deixa adivinhar 
aquilo que se oculta à vista” (COLLOT, 2013, p. 105). 
106 “o tempo como espaço e lugar vazio, isto é, livre dos acontecimentos que geralmente o preenchem. 
Tempo puro, sem acontecimentos [...]” (BLANCHOT, 2005, p. 17). Vale ressaltar que, quando Blanchot 
(2005) se refere a esse tempo, considera-o vinculado à narrativa (a qual aqui equivalho à escrita e peço 
desculpas antecipadas se de algum jeito tal associação possa parecer irresponsável) e descendente 
da experiência de escrita de Marcel Proust (1871-1922), autor ao qual voltarei no Capítulo 3.  
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“já não há interioridade, pois tudo o que é interior se abre para o exterior, 
tomando ali a forma de uma imagem. Sim, nesse tempo tudo se torna 
imagem, e a essência da imagem é estar toda para fora, sem intimidade, e 
no entanto mais inacessível e mais misteriosa do que o pensamento do foro 
interior; sem significação, mas chamando a profundidade de todo sentido 
possível; irrevelada e, no entanto, manifesta, como a presença-ausência que 
constitui o atrativo e o fascínio das Sereias. (BLANCHOT, 2005, p. 19, grifos 
meus.) 
 

Essas águas, das quais trouxe as sereias e nas quais corro a chamar meu 

Kirimurê107, refletem um tempo108 em que o acontecimento [do olhar] nunca torna-se 

acontecimento, em que existe apenas o devir que move os recomeços [e quem não 

vive a recomeçar-se?], em que não há nenhuma intimidade, mas pela qual se consegue 

navegar em direção a maior interioridade possível. Seria essa baía, a de Todos-os- 

-Santos e orixás [odoiá, odoiá!109], uma possível porta à “transmutação do tempo num 

espaço imaginário (espaço próprio das imagens” (BLANCHOT, 2005, p. 19)? E esse 

tempo é ele o canto para o qual o canto (ou mesmo a imaginação de ouvir esse canto) 

— entoar daquele ser mitológico que coincide em tantos fabulares das diferentes 

gentes margeantes (e do qual falei no início do recomeço que chamei “Escrever sobre 

escrever sobre escrever”) —, nos “daria a entender em que direção se abriam as 

verdadeiras fontes e a verdadeira felicidade do canto” (BLANCHOT, 2005, p. 4)?  

Daqui regresso ao Capítulo primeiro para encerrar (e recomeçar) adiante. Seria 

meu Kirimurê esse tempo da navegação ou o próprio começo de tudo, a origem 

secreta110 deste navegar? O caminho de acesso a essa origem não nos leva 

realmente a canto algum? Encontrada essa fonte, o navegante só poderia mesmo 

desaparecer, como acredita Blanchot (2005)? (As perguntas iniciam e concluem mais 

uma maré alta [e existe um início, e existe um concluir?]. Ondas imprevistas, todavia, 

requerem um novo voltar, agora a Moby Dick — porque, sim, “Stamos em pleno mar” 

(ALVES, 1992, p. 18) de palavras, em forma e sentidos —, ao encontro de Achab com 

o bicho [cada palavra no instante deste escrever seria este bicho?], instante em que para 

 
107 Foi o acaso do encontro com este nome, Kirimurê — e nem me lembro das circunstâncias dele —, 
que desencadeou todo o recomeço que é esta navegação. E, a partir dele, será ele o acaso de qualquer 
escrever por vir. Mais uma vez compartilho tais “disparadores”, sabendo da grande possibilidade de 
serem considerados artifícios (de escrita). Como não tenho certeza da trapaça, não há como me 

preocupar com convencimentos. [E quem sabe mesmo de onde se veio?]. 
108 “o tempo que não está fora do tempo, mas que se experimenta como um exterior, sob a forma de 
um espaço [...] onde a arte encontra e dispõe seus recursos” (BLANCHOT, 2005, p. 17).  
109 Variação da saudação a Iemanjá, a rainha do mar, quem soa “comum” ao meu ser-baiana imaginário 

[em que se é “comum” saber dos orixás]. Segundo Pierre Vergê (1902-1996) são saudações à “rainha 

do mar”: “Odô Iyá Yemanjá Ataramagbá, ajejê lodo, ajeje nilê!” (1997, p. 50).  
110 Referência à “O segredo da escrita”, texto que é parte do ensaio “O canto das Sereias”, de Blanchot 
(2005, p.14-24), em O livro por vir (2005, 386 p.). 
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o próprio Melville111 “o mundo ameaça constantemente afundar naquele espaço sem 

mundo ao qual o atrai o fascínio de uma única imagem” (BLANCHOT, 2005, p. 11). A 

imagem perdida da minha baía seria esse fascínio obstinado, essa única imagem que 

me faz mergulhar, mover-me rumo a meu Kirimurê? [As perguntas denunciam a 

persistência, da cabeça. De nada adiantariam, nem caso ela (a cabeça) conseguisse 

responder (por que tento desintegrar-me?). O corpo é que sentiria, se ao corpo fosse 

permitido (viver?). Mas ao corpo nada (e a cabeça não seria corpo? E a mente?) A cabeça, 

não para. Quiçá resquícios de reminiscências, dessa Baía. Cabeça inútil. Nela, nada. Onde 

estive? Que lugar importa, lembrar? De que tempo falo? De que vale ao corpo as vias que a 

cabeça dá? Estaria nessa memória de um presente não vivido a potência de um encontro 

com meu canto (das sereias) — e o por vir desse canto é cada qual do seu jeito ou seu todo 

é igualmente nosso, canto (das sereias)? Teria o corpo vivido, e a cabeça, esquecido — e 

onde estaria a carne, do mundo? —, o que correntemente vira o sentido do continuar? O 

acontecimento perdido do olhar pode vir a ser reconhecido como acontecimento já vivido 

em algum tempo (também perdido)? Por acaso já estive em meu grande mar interior e posso 

a ele involuntariamente112 voltar (via corpo e cabeça e tantos mundos)? Sigo pela certeza 

duvidosa desse re(encontro) a ser presença que me faça experimentar uma simultaneidade 

do ontem, do hoje e do amanhã, cuja latência estaria pulsando na paisagem da Baía de 

Todos-os-Santos, meu Kirimurê, espaço onde se daria o encontro com imaginário, com as 

sereias, com o começo de tudo. Estaria esse escrever à procura de um acaso que viria do 

próprio corpo (do escrever) — ou seria a carne (do escrever)? —, nesse fabular, até o 

alcance desse tempo, de novo: perdido? As perguntas não cessam. Nem a cabeça. Nem o 

corpo. Nem a carne (do mundo) deixa, de existir. Que lugar me importa, lembrar? Há matéria 

a ser novamente presença neste “ato só de escrever”113? Que espaço realmente importa? O 

recomeço é sabidamente infindo, certo, mas existe a possibilidade do corte, dado à 

pronúncia. Pronuncio-o, para fazê-lo (ser): o corte!].   

 
111 Herman Melville (1819-1891), autor do romance Moby Dick.  
112 Referência à memória involuntária de Proust (2016) e às reflexões desse autor que envolvem a 
abolição do tempo ou o tempo em estado puro, ao qual já me referi anteriormente, universo de ideias 
que motivaram a escrita especialmente deste parágrafo (e que muito reverberam e reverberarão ainda). 
113 Trecho de uma fala de Mallarmé, destacado por Blanchot (2011), sobre o ato de escrever: “Senti 
sintomas deveras inquietantes causados pelo ato só de escrever” (MALLARMÉ apud BLANCHOT, 
2011, p. 31, grifo meu). Realço o uso da palavra “só” e de seus dois ou mais sentidos, como, por 
exemplo, os suscitados pelas palavras “apenas” e “solidão”, as quais poderiam em qualquer momento 
a substituir (a palavra “só”) nesse contexto, o de escrever.  
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3. DA ESCRITA DO TEMPO DO SEGREDO  
DA ESCRITA 
 

3.1 Cada relembrança, um presente 
por vir, 
uma escrita 
possível? 

Tenho saudades de mim. 
De quando, de alma alheada, 

Eu era não ser assim, 
E os versos vinham de nada. 

 
Fernando Pessoa, Há quase um ano não´screvo. 

Fernando Pessoa (1976, p. 160). 

 

3.1.1 Por acaso lembrança? 

Não sei quem recordo meu passado 
Que outrem fui quando o fui, nem me conheço 

 
Ricardo Reis, Não sei quem recordo meu passado. 

Fernando Pessoa (1976, p. 284). 

 

 

Aqui na Fazenda Seis Irmãos, espaço real-imaginário de um ponto rural de 

Gandu, chão baiano que um banzo de migrante insiste chamar meu, apesar da 

condição de retirante precoce imposta por meus pais  — porque já é costume dizer 

que vim para a capital da garoa “trazida” de São Salvador por eles —; este eu que 

encapsula tantos outros regressa recorrente, com sete ou oito anos de idade, 

independentemente da faixa etária ou canto geográfico de estar (e as palavras me 

duvidam frente ao próprio relembrar: “encapsula”, “etária”, “geográfico” — tenho sete 

ou oito anos, de idade?). Aqui, terras de cacau de Seu Antônio Almeida, pai da mãe 

que chamo “minha mãe” mesmo quando me refiro a ela nas conversas com meus dois 

irmãos mais velhos, ambos também filhos dela (jeito de falar que até hoje causa 

estranheza aos ouvidos de tantos amigos, não baianos), vivo rumando, acrônica, e 

permanecendo, tudo pelo simples bem-querer de vir e (querer) ficar... Aqui. (Aqui?). 

Neste meu canto de origem, por vezes forjado pelos outros eus internos ou externos 

a mim, o tempo às vezes parece parar, enquanto, sozinha, colho o cacau mais graúdo 

que as pontas dos meus pés (finos, descalços e desacostumados a pisar sem amparo 

das solas) conseguem me suspender para alcançar. É no pedúnculo rasteiro que 

habita o quintal do entorno da casa sede que todos os meus íntimos-forasteiros estão 
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agora e, pelo burburinho, festejam o reencontro que a saudade torna mais e mais 

inflamado.  

Vivo este instante, e pela enésima vez, porque não sei mesmo precisar, 

experimentando toda a carga de emoções114 condensada em um único demorar 

duradouro. Nele, por escolha (quem escolhe o quê?), subsisto e insisto degustar, 

caroço a caroço, os sabores úmidos e imprecisos de cada um dos frutos-surpresa 

retirados à sorte do cacauzeiro que traz o pão à mesa da grande família de Seu 

Almeida, quem teve seis filhos vingados (um deles Dedinha, aquela que sigo 

chamando “minha mãe”); filhos esses que ele quis ajuntar no nome de batismo deste 

conjunto de terras em que aparentemente sempre estou quando o labor das palavras 

se dá para além dos objetivos corriqueiros da fala que apenas quer comunicar, se 

fazer entender pelo entender e pronto115.  

Estamos (alguém veio?) na Fazenda Seis Irmãos. Estamos nesse  

lugar-tempo116 de sentidos, em que, sem qualquer companhia estrangeira (quantos 

dentros e foras cabem, em mim? Há um Uno, de mim?), provo-me sentada na 

escadinha de cimento cujas quinas dos degraus servem de facão improvisado e 

rústico para quebrar ao meio o cacau que me coube fruto da recém colheita.  

Ouço-me muitas a cada batida de casca na aspereza deste asfalto cortante que 

recobre a carcaça de cada pedra sob mim. De quem seriam as mãos fazedouras que 

arribaram esses degraus e que, não sei bem por que (ou sei e não queria intuir), 

imagino negras e calejadas como as mãos de minha avó e bisavó paternas poderiam 

ser? (Seria esta escadinha este próprio fabular? Seriam estas mãos as minhas 

 
114 E faço aqui uma pausa para trazer a reflexão, por afinidade, com esta fala de Manual Bandeira 
(1886-1968), em que ele faz menção a essa “conteúdo inesgotável de emoção” das reminiscências da 
infância em seu itinerário de escrever: “O que há de especial nessas reminiscências [...] é que, não 
obstante serem tão vagas, encerram para mim um conteúdo inesgotável de emoção. A certa altura da 
vida vim a identificar essa emoção particular com outra — a de natureza artística. Desde esse momento, 
posso dizer que havia descoberto o segredo da poesia, o segredo do meu itinerário em poesia. 
Verifiquei ainda que o conteúdo emocional daquelas reminiscências da primeira meninice era o mesmo 
de certos raros momentos em minha vida de adulto: num e noutro caso alguma coisa que resiste à 
análise da inteligência e da memória consciente, e que me enche de sobressalto ou me força a uma 
atitude de apaixonada escuta” (BANDEIRA, 1986, p. 10). Parece que, neste momento, retorno 
constantemente, a fim de ressentir essa carga de emoções que, assim como as reminiscências de 
meninice de Bandeira (1986), traz para mim um conteúdo emocional que em raríssimos momentos 
ressinto nesta vida de adulta (e quem já cresceu?). 
115 Sublinho aqui a fala de Roland Barthes (1915-1980) (1971), a qual esse trecho me trouxe: “A 
escritura não é nenhum instrumento de comunicação, não é um caminho aberto por onde passaria uma 
só intenção de linguagem. [...] é uma contracomunicação” (p. 31-32, grifos meus). 
116 Estamos “nesse afastamento entre aqui e aqui” (COLLOT, 2006, p. 32)? Retrago, incansável, a ideia 
desse “afastamento na proximidade” (COLLOT, 2006, p. 32), porque é preciso ir longe-perto, para 
ressentir.  
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possíveis mãos, de escrever, com toda sua carga ancestral?). E quem possuiria essas 

mãos, e por que não é óbvio sabê-las? Estariam elas senhoras de si por quiçá um ou 

outro instante, uma ou outra argamassa desta construção? Haveria para elas um 

entrelugar117, desta pequena escada de cimento em que me sento e para onde retorno 

atempo, a fim de continuar existindo, apesar de minhas inúmeras mortes fabuladoras? 

Conseguiríamos (eus e meus fabulares, de escadas e mãos) forjar um espaço onde 

pudéssemos coabitar sui generes depois de parir? E é possível perdurar num vazio 

tão cheio de inquietações como estes degraus e aquele vão de escada118 onde alguém 

resolveu morar na fabulação? (O que me trouxe, assim, de repente a Gandu, e, ao 

mesmo tempo, à Senhora D.? Que criança soo? E com quantos anos mesmo li de fato 

a primeira vez a prosa de Hilst? Perco-me, nas idades119). 

Sem resposta qualquer (e as perguntas eram minhas?), sigo a lambuzar os 

dedos na polpa de mais um caroço deste fruto que concentra tantos quantos forem os 

demais seres que soo nestes meus sete ou oito anos de agora. Deposito cada caroço 

limpo dentro do pedaço de casca de cacau que ficou vazio e ainda está quase 

completamente a ermo (que criança sou?120) — este aqui, que equilibro, desatenta, 

junto à minha coxa esquerda, enquanto todo o resto do corpo é seduzido pela 

suculência da polpa que ainda está cheia, de si. A casa oca espera, ansiosa, os 

caroços que vão sendo chupados, estes ainda molhados, que logo mais levarei, em 

longa caminhada de criança, deliciosamente livre, pois solitária, até a estufa. Lá, eles 

(os caroços ainda úmidos pela saliva que me fora) irão secar-se e seguir viagem, no 

caminhão de Seu Félix (e eu nem sei se Seu Félix sabe dirigir), à cidade, onde 

passarão a virar sacas ou arrobas de cacau, a serem vendidas. Do caminhão e da 

carteira de motorista de Seu Félix, não tenho certeza, mas da estufa, sim: ela fora 

projetada recentemente por um pai que chamo “meu pai” mesmo quando me refiro a 

 
117 “entre aqui e aqui” (COLLOT, 2006, p. 32) 
118 O vão da escada que invadiu o espaço desta relembrança figura o principal cenário do universo 
ficcional em A obscena senhora D (1982), romance de Hilda Hilst (1930-2004). É para esse espaço que 
a personagem principal, Hillé, a Senhora D. (logo a seguir também lembrada no “texto principal” deste 
escrever), se muda após a morte de seu companheiro, Herud, e lá, no lugar do meio, ou seja, no 
entrelugar simbolizado pelo vão, vive a aporia do tempo, buscando compreender os extremos 
vida/morte.  
119 Perco-me na “atmosfera do tempo” e naquilo que é este ressentir (ou sentir?) em Gandu: “Aquilo 
que vivemos é e permanece perpetuamente para nós, o velho toca sua infância. Cada presente que se 
produz crava-se no tempo como uma cunha e pretende a eternidade. A eternidade não é uma outra 
ordem para além do tempo, ela é a atmosfera do tempo”. (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 526). 
120 Que criança sou-me? Ecoa-me esta voz à infância de mim: “Se eu fosse você,/ eu não seria eu./ E 
se você sumisse:/ será que eu saberia/ quem se foi? (VALVERDE, J., 2020b, p. 23). 
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ele nas conversas com meus dois irmãos mais velhos, ambos também filhos dele, jeito 

de falar que causa estranheza aos ouvidos de muitos amigos, não baianos, lá em SP.  

Chego então ao último caroço recoberto pelo muco branco comestível que levo 

à boca; e só agora me atento às mãos de meu pai (aquele arquiteto, das conversas 

de arquiteto, sobre quem antes falei, quando estava às voltas da escuta do nome 

Kirimurê): ele carrega no corpo as heranças avoengas negras e calejadas que há 

pouco imaginei serem presença no arribar desta escadaria. Esta escadinha que agora 

arranha (doído) o final de minhas coxas descobertas pela sainha recém-chegada da 

capital paulista, lugar em que ainda anteontem me chamaram “baianinha”(para 

ofender-me121), logo antes de eu e minha família embarcarmos no fusquinha  

azul-marinho e seguir mais de dois mil longos quilômetros (mãe, falta muito, para 

chegar?) até chegar aqui, a esta sensação que me abraça e acalanta o peito apertado 

pela ofensa engolida, de ser-me, sem ser-me, ao engolir-me. A sainha, por acidente, 

acabo de manchar (terá ela sido fabricada em São Paulo?) — sei que a nódoa de 

cacau impregna, e a permanência dela de certo causará uma incômoda sensação 

déjá vu nos próximos retornos que fizer para cá; paciência. À consciência do último 

caroço e de todas as questões que ele trouxe consigo, deparo-me novamente com a 

pergunta, que revive agora com complemento e mais aguda: de quem seriam as mãos 

fazedouras que ergueram estes degraus cortantes da escadinha de cimento lateral da 

casa sede de “meu avô” do lado branco e senhorio de minha ascendência? 

(Claramente — ? — eu não tenho os sete ou oito anos, de idade). 

A nódoa e a ofensa engolida faz revoltar-me o caldeamento 

matricial do olhar ao mar que outrora chamei de baía-mãe — 

a Baía está distante, estamos no interior, longe das águas, 

mesmo que ainda estejamos em pleno mar, de palavras 

reminiscentes — (alguém veio?); e agora, com o gosto da 

 
121 Lembro o sentido depreciativo para a palavra “baiano”, o qual vigorava na fala paulistana na década 
de 80, quando eu vivia a infância em São Paulo (seria também por isso o desejo de afirmar-me agora 
orgulhosamente soteropolitana, baiana, de Salvador?). E me veio à cabeça a fala de Antônio Risério 
(2011, p. 177): “Uma movimentação histórica se encarregou de dar um sentido depreciativo à 
expressão ‘baiano’, que se desdobrou num neologismo igualmente depreciativo, ‘baianada’. Esta 
conotação pejorativa tem a sua base sociológica. É um subproduto da massiva migração nordestina 
para São Paulo. Foi nessa época, década de 40, que surgiram as ‘piadas de baianos’. É compreensível. 
Uma cidade não suportaria sem reações uma súbita e numerosa onda migratória originária de uma 
‘mesma’ região. E os nordestinos chegavam em São Paulo como mão-de-obra desqualificada, 
aceitando salários miseráveis [...]. É óbvio que os paulistas reagiram, tentando caracterizar os 
nordestinos, ‘baianos’, como seres inferiores.” (É compreensível? É óbvio? Talvez o que não seja óbvio 
é o meu silêncio agora, em mil novecentos e oitenta e poucos).  
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terra, apropriada — estamos a mais de 200 km da fonte 

aquífera que, linhas passadas, chamei paisagem: estamos nas 

roças de Antônio Almeida (tem alguém aqui?). Regresso ao 

caldear provavelmente porque, além dos negros e brancos de 

família, há na memória, vagamente, como fios a esgarçar, 

lembranças quase esquecidas de bisavós indígenas (e por que 

soubemos tão pouco desse pé do nosso tripé, formador?). 

Volto-me à minha avó materna, Mariá, que me contava-cantava 

histórias e trouxe-me o gosto da palavra desde a infância122 

(ou porque na infância?). Mariá, como Kirimurê, carrega uma 

sonoridade ligada à acentuação que intuo indígena, assim 

como sua origem (para mim, ela é filha de índia, embora essa 

informação nunca tenha sido tão acentuada no seio de nossa 

casa, afora as referências às características dos meus 

cabelos, negros e lisos por causa desse descender; mas hoje 

lisos, porque escovados para a viagem). Ela, pequenina, 

muitas vezes some na demasia desta Fazenda. Trancada em seu 

ateliê de pintura, espaço com forno para queimar azulejos e 

tudo, parece esconder-se do mundo das (nas) grandezas. Está 

ela cá permanentemente imensa, pelo menos para os netos: do 

café da manhã, com banana-da-terra cozida e cuscuz de 

Milharina quentinho com manteiga a nele derreter-se, à hora 

de dormir, com as cantigas e outros enredos costurados 

(sempre com música, cantada: façamos silêncio para ouvir)... 

Essa avó grandíssima (apesar da estatura, miúda) parece 

coincidir com a imensa (embora constantemente ocultada) 

presença dos indígenas em nossa formação (baiana, 

brasileira), matricialmente caldeada, de que tratei nas 

linhas das quais estas descendem.  

 
122 “Lembro-me de minha avó Mariá contando e cantando sonhos lindos, lá na Fazenda Seis Irmãos, 
nas noites de Gandu, uma cidade pequenina no Sul da Bahia. [...] Guardo essa lembrança bem 
guardada, dentro de uma caixinha imaginária, onde abrigo os carinhos e afetos que são valiosos para 
mim (você também tem uma caixinha dessas?). Abro essa caixinha em diversos momentos: quando 
estou um pouco agoniada, quando é dia de comemorar, quando sinto aquela saudade apertada e 
também quase todas as vezes que leio, canto e escrevo; porque nesses momentos vou reparando em 
tudo o que já tenho acumulado e colocando mais e mais coisas para dentro — essa caixinha tem é 
espaço!” (VALVERDE. J., 2020a, contracapa do livro).  
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Depois do volver motivado pelo ressentir, olho para os caroços chupados como 

inquirindo-os: estaria dentro de mim a distância ao Kirimurê? Percebo-me 

mestiçamente consonante àquela formação que destaquei anteriormente brasileira e 

que seria encapsulada (contudo não de forma passiva) por nossos grandes mares 

interiores? São eles (os caroços) muitos e vindouros de uma mesma carapaça que 

tenta engoli-los? Sinto-me, como eles (os caroços), tantos em uma só, pouco inteira 

em numerosos fragmentos prestes ou suscetíveis a desaparecer (e quando tive sete 

ou oito anos?), transmutados nos versos e prosas que acarretarão mais uma morte 

em concomitância a este dar à luz. 

E, neste enquanto do morrer-nascer-se, reescuto a voz da 

Senhora D. Ela se incorpora à minha, nesta enésima visita ao 

remanso miúdo, pequeno-grande como minha avó Mariá, para o 

qual regresso e regresso há anos (ou tento e tento 

regressar): “estou encostada à parede no vão da escada, 

escuto-me a mim mesma, há uns vivos lá dentro além da 

palavra, expressam-se mas não compreendo” (HILST, 2018, p. 

19, v. 2). Lembro-me, confusa, dos versos de “Boneca russa”, 

um poema que curiosamente compus antes da descoberta 

arrebatadora da prosa de Hilst (com que idade li Hilda pela 

primeira vez?), prosa que hoje me soa tão ou mais poema que 

os textos que se dizem ser “de poesia”. Trago, timidamente, 

meus versos lembrados: “Dentro de mim um oco todo / engolindo 

os tantos outros tão cheios de si / multiplicados em 

réplicas/ da matriz abarrotada / aquela menor pedrinha toda 

densa inchada / dos infinitos vãos que se encapsulam em meu 

ventre [...]” (VALVERDE, J., 2014). Quem seriam esses vivos, 

além das palavras, dentro da pedrinha densa inchada que me 

torna esta escada de origem pressentidamente comum e memória 

afásica? E por que não os sei nem os compreendo também? De 

quem mesmo seriam aquelas mãos fazedouras ou ferramenteiras? 

De quem? Não me vem à razão resposta alguma (salta-me, 

contanto, o fato de eu não ter mencionado os nomes de minha 

avó e bisavós, paternas; enquanto o nome de meu avô materno 

veio com sobrenome e tudo). Qual seria a razão de eu vir 
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tanto para cá para essa escada, de cimento, cortante? Que 

criança sou-me? (Quem é tanto a mesma e heterodoxa, criança?) 

O povo de dentro nunca se cala e provoca-me desta feita em 

coro: e haveria alguma resposta? (E haveria alguma criança?) 

Ouço a voz de Herud, falando para mim, como seu eu fosse D., 

a sua Hillé: “é definitivo isso de morar no vão da escada? 

você está me ouvindo Hillé? olhe, não quero te aborrecer, 

mas a resposta não está aí, ouviu? nem no vão da escada, nem 

no primeiro degrau aqui de cima, será que você não entende 

que não há resposta?” (HILST, 2018, p. 18, v.2). Tendo a 

concordar com a falta de respostas, e inclusive de perguntas, 

cabidas, ante ao querer cíclico de conservar sempre um pouco 

de mim aqui, neste infinito vão (de memória) de escada, à 

espera de uma epifania que, à razão, escapa (e que criança 

pensa tanto ao invés de brincar?).  

Estou há anos retornando (ou tentando e tentando, retornar) a este átimo de 

fazenda ganduense que inventei eterno e, mesmo com olhos atentos ao sol, não vejo 

sequer as sombras de silhuetas que elucidem o motivo da constante revinda e do 

desejo (há neste desejo alguma falta, de resposta?) de viver e reviver a fruição e o 

sofrer de ser esta escada de cimento cortante, tão estranhamente familiar e cujas 

mãos criadoras continuam dessabidas. Afinal, de quem seriam? A negritude da pele 

e a calosidade nos dedos são apenas reflexo da ideia do arquitetar que me remetem 

a meu, pai? E, por falar novamente em mãos: de quem seriam as mãos que tecem 

estas linhas que aqui parecem autônomas, mesmo para quem as escreve, a partir de 

uma lembrança que a própria escrita parece ter requerido, lembrado e produzido sem 

que esse alguém (quem seria eu?) pudesse antes adivinhar e até frear? 

Sim, estas linhas inconfessáveis123 parecem se escreverem 

sozinhas, rendendo-se à vontade quase egocêntrica de um 

registro sabidamente inútil de uma relembrança que muito 

provavelmente passa a não ser mais nada a partir de sua 

inscrição aqui124, registro esse que, apesar de ciente de sua 

 
123 Faço novamente referência ao poema “O artista inconfessável”, de João Cabral de Melo Neto (1994, 
p. 18). E aproveito para reforçar de novo que a ideia de recomeçar marca toda esta navegação. 
124 Se levarmos em conta que “o que ela [a fala em estado bruto] representa não está presente” 
(BLANCHOT, 2011, p. 32). (E as palavras desaparecem depois de ditas?)  
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natureza, imprestável para qualquer algo do que for  

saciar-se, insiste em compor-se de qualquer jeito. É assim 

que, à sua maneira, ele segue, teimosamente, mesmo sem 

compreender muito bem o porquê das braçadas n´água, mas 

necessitando-se, impulsionando-se, pela crença de que, entre 

o navegar e o não existir, mais vale esse inútil do querer 

tentar-se, movido pela ilusão do surgimento inesperado de 

qualquer esperança (e ao escritor vale esperar ou 

desesperar?125), de que, quem sabe, consiga chegar a 

reverberar algo para fora (de si)126. (E é na vastidão dos 

mares de fora que estariam, por vir, as imensidões de dentro? 

Mas... se o corpo já não tem órgãos, e sim intensidades, há 

dentro e fora para além dos fluxos? Quem procura escapar de 

ser apenas fluidez?). Por que é preciso este ir, e tão 

impreciso este ir, que tanto tende ao que antes já fora dito, 

porque sempre é este recomeço? Não sei dizer, mas vou-me 

(voo-me? Não quereria sobrevoar). E quem sou estes que  

vão-se? (Voam-me?) 

Volto ao por que escrevo. E por que regresso? (Que criança pensaria sobre o 

que cria no lugar do jogo, da criação? Com quantos anos li Hilda Hilst, pelo amor de 

Deus? Deus?). Estaria eu, ou nós (os tantos eus e vocês que me seriam), regressando 

ao barco rumo ao Kirimurê? Seria aquele rememorar que acabou de dar as caras uma 

navegação ao canto (das sereias)? Estamos mesmo na Fazenda Seis Irmãos? (A 

cabeça, um inferno... As crianças... Seriam donos da escrita, os erês? Haveria alguém 

neste espaço, inexato? Alguém aí com idade, inexata? Ou todos? Que criança dança? 

Repara, Cosme! Atenta, Damião! Como são trapaceiras estas águas, de recomeços. 

Sejam elas a vida. Amém! Amém?).  

  
 

125 Aludindo àquele que “sonda o verso”, figura a quem aqui vincularei à do escritor em “geral” (não 
somente à do poeta, em particular), Blanchot (2011) salienta que é preciso, para esse quem, “não ter 
a verdade por horizonte nem o futuro por morada, porquanto não tem direito algum à esperança, deve 
pelo contrário, desesperar. Quem sonda o verso morre, reencontra a sua morte como abismo.” (p. 31, 
grifo meu). (Reverbera-me também oportuno esse destaque).  
126 Aproximo-me das ideias que saltam do artigo “O sujeito lírico fora de si”, de Michel Collot (2004), e 
tento apreender os sentidos de “transporte” e “deportação” aqui: “o transporte e a deportação que porta 
o sujeito ao encontro do que transborda de si e para fora de si” (p. 166).   
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3.1.2 As relembranças e a abolição do tempo  

 
Se recordo quem fui, outrem me vejo, 

E o passado é o presente na lembrança. 
 

Ricardo Reis, Se recordo quem fui, outrem me vejo. 
Fernando Pessoa (1976, p. 283). 

 

Ao iniciar este Capítulo 3 com uma memória que pode ser considerada a 

expressão pura de uma subjetividade centrada em um determinado eu, mesmo sendo 

esse eu questionador de si ou desejosa e assumidamente muitos, poderia remeter à 

confirmação de um caminho consonante à “teoria hegeliana do lirismo”, em que o 

agente da escrita “constitui ‘um mundo subjetivo fechado e circunscrito’” (1979, 

HEGEL apud COLLOT, 2004, p. 165). Gostaria de ressaltar, no entanto, que essa não 

é a intenção primeira da escrita advinda desse impulso de registro da lembrança que 

abre as nascentes deste recomeço; nem tão pouco de todo este fiar que vem se 

fazendo ora submerso, nas águas que se confundem com meu grande mar interior; 

ora aéreo, do alto da escada em que o vento acalma o sabor inquietante de uma 

origem completamente dessabida pelas vias da razão127. (E onde anda o chão?). Vale, 

em paralelo, reconhecer que a intenção da caminhada não define o caminho (das 

águas) e muito menos a chegada (da embarcação), podendo, inclusive e 

provavelmente, se perder, ou melhor, transmudar-se, no percurso (do navegar). 

Inscrevo, conquanto, que tenho ciência (a cabeça é um órgão do corpo que escreve, 

ou sente, ou este corpo que se diz “ciente” não tem órgãos128?) de que o que se diz 

não é necessariamente o que se tem a intenção de dizer, e sim o que está dito (para 

quem?). Assumo, assim, o risco de poder estar rumando a um espaço que venha a 

contrastar com essa intencionalidade da partida, apesar de cuidar dos passos (das 

remadas), com muito afinco durante o trajeto, a fim de não estar seguindo em direção 

a um encontro meramente ensimesmado. (A frase Navigare necesse, vivere non est 

necesse129 irrompe e move-me para uma pergunta: navegar sobre navegar é preciso? 

 
127 Sublinho a presença incrustrada do par sentir-compreender, o qual trouxe em momento anterior, no 
Capítulo 1, via citação de Pessoa (1974). 
128 Mais uma vez ressoa o “corpo sem órgãos” de Deleuze e Guattari (2012), aquele que “só pode ser 
ocupado, povoado, por intensidades” (p. 16, grifo meu) — e o Ser poderia ser uma única intensidade? 
—, ao qual “não se chega, não se pode chegar, nunca se acaba de chegar a ele, é um limite” (p. 12). 
(Esse limite sou “eu”? Esta escrita por vir? Esta Kirimurê? Esta atmosfera de um tempo eterno a que 
me refere o fruto do cacauzeiro? Este canto encantador e infernal das sereias que só nos faz seguir e 
seguir? Quem somos? E importa saber ou perguntar? Na-ve-ga-mo-nos). 
129 Frase em latim atribuída ao general romano Pompeu, 106-48 a.C., que a proferira a fim de 
encorajar os marinheiros que, amedrontados, se recusavam a navegar durante as guerras, conforme 
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A frase remota, travestida em indagação do instante, aparece como dúvida legítima a 

ser respondida durante esta navegação que vive no movimento e por vir, e não como 

certeza ou pretexto para expressar-se de modo manipulado ou arquitetado 

previamente — quem acreditaria? E qual o sujeito navegante? De quem seriam as 

mãos a arriscarem-se?). 

A escolha por esse início memorialístico, ou melhor, por esse recomeço 

memorialístico não seria uma busca meramente voltada à interioridade do sujeito que 

escreve — no caso a minha (?), e quem me escreve? —, a algo que busque 

principalmente ao encontro dele em si — de mim (?), mas também uma vontade de 

alargamento do sujeito. Considerando “o fenômeno da reminiscência, a metamorfose 

que ele anuncia (transmutação do passado em presente), o sentimento de que há ali 

uma porta aberta para o território próprio da imaginação” (BLANCHOT, 2005, p. 25), 

selecionar essa lembrança para este recomeço intenta, desse modo, não a um retorno 

circunscrito, mas, pelo contrário, à abertura de um vão livre para águas 

desconhecidas. A “resolução de escrever à luz de tais instantes e para os trazer à luz” 

(BLANCHOT, 2005, p 25) por uma nova voz estranha a mim a cada segundo, seria 

um divagar desta “voz estranha que me escreve”? (LLANSOL, 2000, p. 11). A tentativa 

de regressar e recomeçar por uma reminiscência, estaria, então, apostando-se nesse 

encontro imperfeito ligado ao canto da sereia130, imperfeição que não poderia estar 

relacionada a uma interioridade cerrada, nem daquele que lembra nem daquilo que 

se é lembrado. E o que seria esse canto? Como já disse antecipadamente (quando, 

no Capítulo 1, trouxe a voz de Blanchot junto a ele), o canto delas (das sereias) seria 

aquela distância por vir, uma navegação que nos move de algum jeito ao fora de si131, 

aquele lugar em que se lança para fora concomitantemente tanto o instante do tempo 

presente da lembrança quanto o instante do tempo presente da relembrança132, 

 
Plutarco, em Vida de Pompeu, de acordo com PESSOA (s/d) 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/jp000001.pdf>. Essa mesma frase foi retomada por 
Fernando Pessoa, na forma traduzida “Navegar é preciso, viver não é preciso”, em “Navegar é 
preciso”, poema que muito ajudou a difundi-la mundialmente.  
130 Considero importante destacar novamente (e reitero propositalmente de novo e de novo) o que já 
foi destacado no Capítulo 1: o fato de que os cantos das sereias “imperfeitos”, “não passavam de um 
canto ainda por vir” (BLANCHOT, 2005, p. 3). Nesse sentido, reitero a importância da navegação em 
si e chamo a atenção para a imprecisão contida na expressão por vir, que carrega a imperfeição e a 
incerteza ao lado, como uma “totalidade ao lado" (DELEUZE E GUATTARI, 2010a, p. 62) de si. 
131 Referência às ideias de “desalojamento” do sujeito em “O sujeito lírico fora de si”, de Michel Collot 
(2004, p. 165-177). 
132 E sobre Proust, Blanchot (2005) diz, ao refletir sobre a união dos “quatro tempos”: “quando ele 
parece se fixar sobre determinado instante do passado real, unindo-o, por uma relação de identidade 
cintilante, a determinado instante do presente, é também para colocar o presente fora do presente, e o 



81 
 

alumiando ao estado suscetível em que se está tanto quem e o que se alumia ou tenta 

se alumiar quanto a luz que é convidada a revelar, mas nunca consegue transparência 

para quem ou o que quer dar luz. Desse lugar da distância e da incerteza, surge o 

espaço do escrevemar, onde temos ao mesmo tempo quem escreve e o que se 

escreve suscetíveis a encontros com outros espaços de dentro e de fora; espaços 

esses distintos daqueles a que por ventura já se tenha estado ou imaginado rumar e, 

sobretudo, geradores de outros eus, de sensações, sujeitos e textos, sendo esses 

continuamente transformados pelo caminho e passíveis de novas configurações e 

conexões “de caminho”. Nesse sentido, estaria, pois, esse sujeito lírico133 “Longe de 

ser o sujeito soberano da palavra”, porque “ele se encontra sujeito a ela e a tudo o 

que o inspira” (COLLOT, 2004, p. 166). 

Levando em conta tal sujeição inspirada tanto pelas palavras que aqui 

desaguam umas após as outras quanto pelas paisagens que a elas se vinculam ou 

que por meio delas passam a (re)existir, muitas vezes percebo-me tentando fisgar um 

sensível vivido (e vivo) na Fazenda Seis Irmãos; sensível esse que, assim como a 

vista nunca antes vista da Baía de Todos-os-Santos, me alude ao encontro do 

imaginário, a uma possível abolição do tempo experimentada por Proust, no quando 

de uma “captura real, fugidia mas irrefutável” (Blanchot, 2005 p. 16) daquele instante 

experimentado simultaneamente em Veneza e Guermantes134. Esse átimo, de acordo 

com Blanchot, seria aquilo que possibilita Proust agarrar “não um passado e um 

presente, mas uma mesma presença que faz coincidir, numa simultaneidade sensível” 

(BLANCHOT, p. 16, grifos meus), dois momentos distintos, permitindo-o juntar “o 

então do passado e o aqui do presente, como dois agoras levados a se sobrepor, pela 

conjunção desses dois presentes que abolem o tempo” e o levam a “experimentar o 

tempo como espaço e lugar vazio, isto é, livre dos acontecimentos que geralmente o 

preenchem” (BLANCHOT, 2005, p. 17, grifo meu) — lembro-me, porém, de que não 

serviria à percepção que desejo experimentar nem o sobrevoo nem a fusão total, 

 
passado fora de sua realidade determinada — arrastando-nos, por essa relação aberta, cada vez mais 
longe, em todas as direções, entregando-nos ao longínquo e entregando-nos o longínquo onde tudo é 
dado e tudo é retirado, incessantemente” (p. 24).  
133 Em seu artigo, Collot (2004), ao tratar de poesia, refere-se ao poeta como sujeito lírico, noção que 
aqui arrisco estender, ligando-a a todo sujeito que cria (literariamente ou perto de). Então, sempre que 
trouxer a expressão sujeito lírico em citações desse autor, ela estará tendo seu sentido assim ampliado.   
134 Alusão que Blanchot (2005) faz à experiência de Proust e seu “passo que tropeça nas pedras mal 
niveladas do pátio dos Guermantes” (p. 16), transportando-o subitamente “ao mesmo passo que 
tropeçou [anos antes] nas lajes desiguais do Batistério de São Marcos” (p. 16); experiência essa que o 
permite ter “a própria sensação” (p. 16) do mesmo passo em dois momentos distintos (“passado” e 
“presente”, por assim dizer), “incompatíveis, separados por todo o curso da duração” (p. 17).  
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“distância infinita ou proximidade absoluta” (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 127), já que 

tanto um quanto o outro me levariam ao mesmo lugar, aprisionado do Ser, em que a 

relação com o ser escapariam. E o que se está em jogo não é a relação?).  

Regressar a esse “incidente ínfimo” — pego aqui emprestadas as palavras de 

Blanchot (2005, p. 16) ao falar com Proust — vivido nas roças de propriedade do filho 

de portugueses, Antônio Almeida, casado com a filha de indígenas, Mariá (Almeida) 

— onde mãos negreiras teriam arquitetado certa escada capital 135 —, não seria 

somente, pelo menos intencional e assumidamente, a vontade de relatar um mundo 

completamente já vivido e, porém, morto por um passado certeiro do acontecimento 

relatado, experimentado por um viver isolado136 e cerrado em si. Retornar a esse “meu 

passado”137 seria buscar reconhecer nesse “incidente ínfimo” (e ao mesmo tempo 

 
135 A estufa de cacau projetada por “meu pai” simbolizaria de algum modo uma “escada” da roça para 
a cidade, degraus que levariam os grãos dos frutos a transformarem-se em produto rentável (e daí o 
termo “capital”)? 
136 Estaria entrelaçado neste viver, além da coincidência de uma mesma presença, a multiplicidade que 
me é intrínseca desde o tom da pele (e o ouvir-me “moreninha”, na juventude bronzeada e pálida, hoje 
denuncia o preconceito de raiz?). Estaria em minha herança (da carne) escondida as bases de um 
sentir como sinto as conexões experimentadas em uma vida branca pelos declarantes, negra por 
reivindicação e indígena por saudade não vivida? (Em Salvador muitas vezes escutei “moreninho”, 
“moreno escuro” ou “aquele bem escurinho” como formas de se referir ao preto de perto, àquele da 
família da família ou da família de amigos, bem próximos. Meu pai sempre fora negro por inteiro, da 
herança à cor da pele, até quando desbotada; porém, pelas bocas de perto-longe, já o ouvi sendo o 
“mulato bonito de olhos claros” ou “o moreno escuro com estudo”. Já o ouvi também — porque sua 
luta, pelas própria palavras, dele, esteve no exercício cansativo de “se impor onde chegasse” — sendo 
o “preto” ou o “nego” “metido” — e, se não me falha a lembrança, era assim aclamado nas brincadeiras 
afetivas de Seu Almeida. E as palavras aqui se reclamam: metido a quê? Metido à branco? Somo todos 
metidos, a brancos? E quem sabe alguma coisa das cores, das gentes? Olho a foto da  
“moreninha-jambo” e a desconheço. Uma preta, pretíssima, de que minha brancura de hoje não se vê. 
É possível apenas ao Sol a razão daquela preta que soo aqui neste retrato que olho? Quanto orgulho, 
perdido... Por que a vida toda dos anos 80 me calei ao xingamento “baianinha”? Por quê? As palavras 
querem seguir sozinhas e desbaratadas; só que eu preciso de um corte, para suportar. Ei-lo.). 
137 Volto aqui à nota de rodapé anterior (porque não foi possível fazer a nota da nota a trouxe para cá). 
Lá, disse que as palavras pareciam querer “seguir sozinhas e desbaratadas” e, por isso, fez-se o corte. 
A tempo, contudo, queria trazer a lembrança vinda pela palavra “desbaratada”, que acabo de grifar. 
Essa palavra sempre me remete a um texto de Bertolt Brecht (1898-1956), a peça Os Horácios e os 
Curiácios (1933), à qual, inclusive, vive regressando — a exemplo dessa insistência, trago aqui um 
trecho do posfácio de um dos livros de poemas que publiquei para jovens e crianças, o Abrapoema: 
“‘Em uma coisa existem muitas coisas’: li essa frase em uma versão em português de um texto do 
escritor alemão Bertolt Brecht. Ela aparece repetidamente em Os Horácios e os Curiácios, uma peça 
de teatro desse autor. Não vou falar aqui da história da peça, mas achei importante trazer essa frase, 
porque ela ia e vinha na minha cabeça durante a escrita do Abrapoema. A ideia de que ‘em uma coisa 
existem muitas coisas’ seria, para mim, muito próxima à ideia de poesia, sabe? Isso porque, no poema 
– que podemos dizer que é uma expressão, em texto, da poesia – existem muitos sentidos, sensações, 
sentimentos embutidos. Eu diria que ‘no mundo de um poema existem muitos outros mundos’ prontos 
para existir, mundos a serem ‘abertos’ a cada nova leitura, por cada novo leitor” (VALVERDE, J., 2020, 
p. 56). Mas voltando à palavra “desbaratada”, que me trouxe à Brecht, regresso que me fez desviar do 
caminho que comecei a abrir nesta nota (as palavras teimam mesmo seguir sozinhas)... Lembrei-me 
que utilizei essa palavra em um poema que talvez tenha sido meu primeiro texto “publicado”, não 
publicado em livro, mas em papel, em folheto, em um programa de teatro que anunciava o espetáculo 
que fora a montagem final de um curso em que me arrisquei atriz (um fiasco!, mas minha amada tia 
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perturbador) a potência de transmutação de um presente “meu-nossos” (haja vista os 

tantos eus que deles possam derivar: este corpo de escrever é, tão somente, 

intensidades, de escrever-se)? Poderia escapulir dele algo que remetesse à mesma 

“simultaneidade que fez juntarem-se realmente o passo de Veneza e o passo de 

Guermantes”; àquela capacidade de “rasgar a trama do tempo e por esse rasgão nos 

introduzir em outro mundo: fora do tempo, diz Proust, com precipitação” (Blanchot, 

2005, p. 16); ou, como bem destaca Blanchot, àquele efeito de viver em um “tempo 

puro, sem acontecimentos”, que “não está fora do tempo, mas que se experimenta 

como um exterior, sob a forma de um espaço, esse espaço imaginário onde a arte 

encontra e dispõe seus recursos”138 (Blanchot, 2005, p. 17)? 

Longe do descuido de sugerir qualquer aproximação (descabida) entre esta 

escritura e a notável obra romanesca de Proust, muito menos ainda levantar 

 
Cida, atriz e diretora de teatro de se admirar, insistiu que eu vivesse, aquela experiência. Está certo, 
um fiasco, mas valeu-me, tia!, valeu-me muito a experiência de introdução à linguagem das máscaras: 
era uma montagem de teatro de máscaras, em que produzimos nossas próprias máscaras... Valeu-me 
para viver, e escrever, e viver; não para atuar, pelo menos como atriz). Escrevi, na ocasião, o texto 
dedicado ao diretor italiano Francesco Zigrino, como um agradecimento pelo percurso da montagem 
da peça; não havia, portanto, a intenção primeira de publicação. A memória desencadeada pela palavra 
“desbaratada”, entretanto, fez-me revisitar o texto — o qual guardo na caixinha de escritos, hoje 
acomodada em uma das gavetas de um gabinete cheio de gavetas, amarelas, como a mesa, amarelo-
-vivo, de que dantes falei. Surpreendo-me ao lê-lo. Não com a qualidade do texto, claro (duvido de tudo 
o que escrevo aos 40, quem dirá aquilo que escrevi aos 25 anos... E quantos anos tenho, agora?). 
Surpreende-me, porém, com a presença das mesmas ideias, do mesmo desejo, da mesma  
cabeça-corpo-escrita intrusa (sou-me esta repetição?), repetições que posso à frente sublinhar no 
poema citado (conseguirei chegar na citação dele aqui?). Trá-lo-ei, mesmo como corte (e as 
mesóclises...). Não pretendo, todavia, analisá-lo neste tempo, pois nem me parece cabido. Trago-o 
como emblema dessa sujeição a que me entrego (e por que talvez ouça nele um rastro a este presente 
de ontem que coincide com o presente do já?). Foi o processo de navegar que me levou a esse primeiro 
escrito publicado (preciso justificar a vontade de trazê-lo, se já disse da pretensão de dar protagonismo 
ao movimento?). “Para Francesco” é o título do texto, desse texto que digo que trarei, há tantas linhas... 
A palavra “desbaratada” colocou-o na minha vida de textos, a qual atrapalha o caminho seguro de 
rumar para onde comecei a tentar ir inicialmente nesta nota da nota (de novo, as palavras querendo 
seguir para outro rumo). Trago-o, então, o texto, como novo corte, quase a pulso: “Tentei esmiuçar/ em 
teu olhar/ palavras ditas e caladas./ As ditas, escolhidas com precisão/ de um catar feijão cabraliano;/ 
as caladas, emudecidas em italiano,/ mas atordoadas na provocação/ de um silêncio interior 
ensurdecedor./ E o ator, diante dessas,/ viu-se dirigido na vida,/ tentado a tentar o alvo exato,/ que 
pronto, parado, ali estava.../ Bastava olhá-lo, senti-lo simplesmente,/ abraçá-lo. Mas muitas vezes, 
desbaratado,/ contorcendo as coisas e se contorcendo nelas,/ deixava de vê-las simples como eram./ 
As perguntas não respondidas/ e as retorquidas com aparente descaso/ Ascenderam-lhe à reflexão.../ 
Tudo isso contemplado num segundo teu de olhar,/ isso tudo, um pouco do todo possível/ desse teu 
segundo de olhar,/ tudo isso ressoando: ‘Em uma coisa existem muitas coisas’.”. Para além do corte, 
quero deixar nesta nota da nota (para tudo se dá um jeito!) a reverberação da frase “Em uma coisa 
existem muitas coisas” (BRECHT, 2005), essa sim vive metamorfoseando tempos para tantos eus, 
inscrevendo-se em qualquer instante de ser, pronunciada. Eis o segredo? (E as notas de rodapé cada 
vez mais desejam invadir ou verterem-se texto “principal”... Terei forças para impor algum “lugar” às 
palavras? É meu corpo junto à carne que pode dar-me acesso a algo? O corpo... A carne... A cabeça 
do corpo sem órgãos... Que cansaço...) “Cansa sentir quando se pensa” (PESSOA, 1976, p. 163)... (E 
quando não, se pensa? Há-se?) 
138 Ressalto esse trecho, anteriormente citado em rodapé no Capítulo 2, trazendo-o para o corpo do 
texto “principal”. 
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comparações entre esta ínfima escritora (e aqui o adjetivo “ínfimo” parece caber sem 

atenuantes ou intensificadores) e o grande autor de Em busca do tempo perdido139, 

confesso-me que foi na leitura de “A experiência de Proust” por Blanchot (2005,  

p. 14-34) que apareceu-me o desejo (estaria esse desejo vinculado a alguma falta ou 

apenas à necessidade de produção?) de regressar ao que chamei de relembrança. 

As ideias do canto de Blanchot (2005) despertaram-me a uma motivação que talvez 

se envolva com este não parar, a um anseio de experimentar de novo aquele 

“incidente insignificante, que ocorreu em dado momento, outrora, esquecido, e não 

apenas esquecido, despercebido”, de revivê-lo, agora percebido no mais alto grau 

possível, em todo o seu sabor úmido, livre, simultânea e intuitivamente tão real quanto 

possivelmente doloroso, “e não como uma lembrança, mas como um fato real, que 

acontece de novo, num novo momento do tempo” (BLANCHOT, 2005, p. 16).  

Regressar à escadinha de cimento da lateral da casa sede da Fazenda Seis 

Irmãos e também à vista de uma sensação imaginada da Baía de Todos-os-Santos 

seria uma brecha ao desvelar de uma possibilidade de percorrer uma distância ainda 

por vir, mas que, ao mesmo tempo, já começou a ser percorrida? (E quando é o 

começo do mundo, de escrever?). Desse ponto, aventuro-me, então, a dizer — ou a 

tentar redizer algo a partir do artigo “O canto da sereia”, em que Blanchot (2005) 

aborda Proust (e o dentro do dentro das pessoas, dos autores, no caso, não para de 

despontar, remontando-me à tradição140). Aventuro-me de cá. Digo que tais 

movimento equivaleriam (?), sem a menor certeza e apenas no enquanto deste 

imediato do tecer, a um caminho aberto à revelação de (para) um segredo que se 

ligaria de alguma maneira ao ato e ao tempo de escrever141. (E, ao dizer isso, paro 

desbaratada diante da tela — estou à frente do computador, a escrever pela máquina. 

Somos todos aquelas máquinas? 142 Quem está a escrever, agora? Há alguém entre 

 
139 Um dos maiores clássicos da literatura mundial, de Marcel Proust. Composta de sete volumes, a 
obra foi escrita entre 1908 e 1922 e publicada entre 1913 e 1927. 
140 Enfatizo Eliot (1888-1965) (1989, p 39, grifos meus) ressoando: “Nenhum poeta, nenhum artista, 
tem sua significação completa sozinho. Seu significado e a apreciação que dele fazemos constituem a 
apreciação de sua relação com os poetas mortos. Não se pode estimá-lo em si; é preciso situá-lo, para 
contraste e comparação, entre os mortos”.  
141 Destaco a palavra “segredo” e a expressão “tempo de escrever”, as quais deixo propositalmente 
ainda em suspensão, ou vibrando, para que sejam mais para frente evocadas, junto com suas esperas. 
Delas, emergem ideias advindas do capítulo “A experiência de Proust”, do artigo “O canto das Sereias”, 
do O livro por vir de Blanchot (2005), capítulo esse que é o impulsionador e está sendo, pouco a 
pouco, trazido.  
142 Retrago a reverberação de um trecho que já citei em nota de rodapé antes: “Há tão somente 
máquinas em toda parte, e sem qualquer metáfora: máquinas de máquinas, com seus acoplamentos, 
suas conexões” (DELEUZE e GUATTARI, 2010a, p. 11, grifos meus). Ressoa-me a palavra “máquina”. 
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as mãos e a tela para além do alguém detrás, de muitos? É incômodo não poder 

palpar o trajeto da palavra do corpo à tela... E, quando há o lápis e o papel à frente, 

não se tem esse incômodo, com o trajeto da palavra pensada à palavra escrita? O 

que escapa entre uma e outra palavras e quantas se perdem nos caminhos? Saltam, 

do livro sobre a mesa amarelo-vivo, este que está repousado ao lado do computador:  

 
Acontece que um homem que segura um lápis, mesmo que queira fortemente 
soltá-lo, sua mão, entretanto, não o solta, ela fecha-se mais, longe de abrir. 
A outra mão intervém com mais êxito, mas vê-se então a mão a que se pode 
chamar doente esboçar um leve movimento e tentar retomar o objeto que se 
distancia. O que é estranho é a lentidão desse movimento. A mão move-se 
num tempo pouco humano, que não é o da ação viável, nem o da esperança, 
mas, antes, a sombra do tempo, ela própria a sombra de uma mão deslizando 
irrealmente para um objeto convertido em sua sombra. Essa mão 
experimenta, em certos momentos, uma enorme necessidade de agarrar: ela 
deve agarrar o lápis, tem de fazê-lo, é uma ordem, uma exigência imperiosa. 
Fenômeno conhecido sob o nome de ‘preensão persecutória’. (BLANCHOT, 
2011, p. 15-16) 
 

“Você digita parecendo um robô”, diz minha filha ao lado. As mãos observadas 

parecem nervosas. Não tem o lápis. Não reconheço a mão não doente, aquela que 

“não escreve, capaz de intervir no momento adequado, de apoderar-se do lápis e de 

o afastar” (BLANCHOT, 2011, p. 16). Não reconheço também a mão doente, a “que 

nunca solta o lápis, que não pode soltá-lo, pois o que segura, não o segura realmente, 

o que segura pertence à sombra e ela própria é uma sombra” (BLANCHOT, 2011, p. 

16), porque não tem o lápis, e as duas mãos estão juntas, sobre o teclado (ambas 

doentes, diante da sombra dos botões?). E revoltam as linhas escritas lá atrás (sendo 

que esta voz não é mais daqui, mas mesmo assim se intromete): 

Já tentares agarrar a sombra? Qualquer 

sombra? A sombra da mão que intenta 

(agarrar) vira sombra, ou apêndice, da 

sombra, intentada. Sobram somente e 

indefinidamente sombras, e mão nenhuma.  

. 

. 

. 

 
E, ao ressoá-la, as mãos sobre o teclado reclamam atenção, como se ecos fossem dela — da palavra. 
(O dedo mínimo doe no corpo, que diria “meu”, dessa voz que me escreve, calada). Há um resquício 
de corpo em mim. O corpo é este escrever? O corpo é o próprio limite ou deslimite, de escrever? (O 
barulho, que as mãos desenfreadas sobre as teclas soam, lembra-me a palavra: máquina. (“Você 
parece um robô”: minha filha me disse algo parecido com isso há pouco).  
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“Quando você vai parar com isso, de escrever isso?”, sopra-se uma nova 

pergunta ao pé do meu ouvido. Sem o lápis, não sabemos certeiramente qual é a mão 

doente e qual é a mão não doente, aquela que teria o domínio “que consiste no poder 

de parar de escrever, de interromper o que se escreve, exprimindo os seus direitos e 

sua acuidade decisiva no instante” (BLANCHOT, 2011, p. 16). As duas mãos sem freio 

assustam. São apenas as minhas, mãos. Usar os possessivos da primeira pessoa do 

singular soa-me cada vez mais estranho: minhas (?) mãos (?) Usar os pronomes 

oblíquos referentes à primeira pessoa, do singular, também. Relembro-me (?) do 

começo desta travessia: como era difícil adentrar — e não continua, difícil? “Você 

parece um robô”. Não, não foi isso que minha filha me disse ao ver-me em produção 

desenfreada sob o barulho contínuo e desritmado das teclas fixas do computador que 

me faz curvar-me, à escrita. Disse-me ela que o meu jeito de digitar é que parecia, o 

de um robô. — As duas mãos seriam doentes? Meu corpo é doente? Quem agora 

teria o tal domínio de parar, se não há a mão que segura o lápis e a “outra”? Quem 

seriam as mãos, se o corpo não tem órgãos? O corpo sem órgãos é oco? “Como 

produzir as intensidades correspondentes sem as quais ele permaneceria vazio?” 

(DELEUZE E GUATTARI, 2012, p. 23) Há nesta luta ecos da guerra de Antonin 

Artaud143 (1896-1948) contra os órgãos? Sigo às voltas das máquinas. Não posso 

esquecer que foi laborioso dizer pela primeira vez o pronome do caso reto, “eu”, aqui. 

E eu me lembro como se fosse agora. “Eu” e “minhas” regressões... 

Faz anos que os abandonei. Não há lápis e borrachas por 

perto, da vista. Uma estante com caixas e livros em desuso 

absoluto por detrás da tela, e as mochilas dependuradas, e 

um gabinete cheio de gavetas, amarelas (o que guardamos em 

tantas gavetas? Para que o gabinete? Foi somente a precisão 

da cor, amarela? Amarelo-vivo). A tela imortalmente à frente, 

apenas ela, a secar o olho, a campar as costas, a formigar 

as pernas, a adormecer os pés. Nenhum lápis mais, nenhuma 

borracha mais, para o escrever saudoso (do agarrar e soltar 

o lápis). Nem a coleção das borrachinhas com cheirinho para 

enfeitar a mesa, amarelo-vivo (da casinha branca, azul e 

rosa), e perfumar os afetos (de apagar). (Haveria alguma, 

 
143 Referência ao texto “Para acabar com o juízo de Deus e outros escritos”, citado por Deleuze e 
Guattari (2012, p. 12). 
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borracha, guardada na gaveta do meio, do gabinete amarelo?) 

Pesquiso sobre as borrachas, caseiras. Nada para além daquela 

exigida pela escola. Aquela do estojo da criança do quarto 

de trás — e por que não digo “minha filha”? — deste escritório 

(onde a vida passo diante da tela)—, criança a quem ainda 

obrigam a escrever, no papel. Vive dentro, contudo, 

imortalmente o gosto do desgaste (ou a saudade do sabor de 

agarrar?), o esforço do apagar físico, aquela maratona que 

a memória traz junto à imagem da velha borracha vermelha e 

azul que esfarelava, e sujava (a escrivaninha toda), e 

manchava (a escrita toda), e nos fazia desistir e passar a 

limpo (a folha toda) — porque não apagava um nada daquela 

escrita firme em lápis 5B, que lutava por imprimir-se para 

a vida (toda). Agora, andamos às voltas com o delete. À 

apenas uma tecla. Esse apagar que jamais fará suar (o corpo), 

se consideramos apenas o vazio do ato, de deletar, é claro. 

Está bem, os dedos às vezes doem, a digitar, esforçam-se, e 

nos fazem lembrar do corpo, escritor. Tais esforços, no 

entanto, são aparentemente ou intensamente deveras menores 

(e de que vale a comparação?). Aparecem também, além dos 

esforços, ínfimos, algo pior: os sentidos, perdidos. Menos 

cheiros, menos texturas, menos vidas, passadas, e 

lembranças, de papéis, de borrachas, de canetas, herdados, 

de pais e avós e bisavós... Há alguém aqui reclamando as 

histórias de famílias, escritoras? Bobagem... Quem reclama? 

O mesmo que pergunta: seria o segredo do tempo de escrever 

no papel o mesmo segredo do tempo desta escrita que 

misteriosamente vai brotando na tela, aparentemente sem 

esforço? Bobagem... Saudosismo, só? (É, já nos acostumamos 

com o impulso que se tecla “sozinho”... Mas o lápis à mão 

também não escreve assim?) E surgiria de novo o reclamante: 

Há alguma via de acesso a esse tempo, de escrever, a esse 

segredo, de qualquer escrita? Algo que possa me fazer valer 

a decisão deste tentar escrever sobre escrever sobre 
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escrever, aprisionado? Escrevo agora, ou melhor, digito, se 

literal. E quem escreve e quem deleta assim tão rápido? Se 

me escrevo outro a cada sonoridade e sentido que rapidamente 

digito, como que inscrevendo-os a pulso nesse papel, de que 

não sinto a textura, como poderia eu dizer que “escrevo 

agora”, sem o tato à folha? E neste agora o que seria esse 

papel, essa experiência do sujeito apapel, esse escritor que 

vive a vida diante de um simulacro144, de papel? Não podemos 

negar que os programas de edição de texto dos computadores 

apresentam, comumente, nas opções de layout, bons 

simulacros, de papel. E não podemos negar também que há quem 

não os tenha abandonado, os lápis, e as borrachas, e os 

papéis, físicos. Para quem agora digita e abandonaram-se, 

esta dúvida: podemos, a partir desse simulacro, de papel, 

escrever algo que nos dê acesso, sensível, ao segredo, de 

escrever? — E, na escrita lápis no papel, mão doente e mão 

não doente no movimento da “preensão persecutória” 

(BLANCHOT, 2011, p. 16), haveria mais acesso à carne (do 

mundo), de escrever? — E se há aqui algum acesso a algum 

segredo, quem o revelar-se-ia? Quem está neste imediato entre 

o que digito e o que aparece nesse papel, projetado em tela? 

Sonho com alguém, invisível, transportando aquilo que me é 

apenas barulho de ideias e de teclas fixas para a tela, onde 

as palavras vão surgindo quase que magicamente, aparecendo 

nesse simulacro de folha que escolho, em frente à qual passo 

os dias de escrever. Estaria alguém vivo enquanto o vive (e 

se vive) para contá-lo (e contar-se a si mesmo) no durante 

 
144 Trago o contraponto, com a intenção de alargar as discussões: “mesmo numa sociedade dominada 
por simulacros seria preciso admitir que, se as tecnologias digitais podem simular novas situações e 
novos ambientes, elas não podem ultrapassar o regime da experiência, pois não são capazes de 
simular a experiência que tais situações e ambientes suscitarão em nós. Só a experiência é capaz de 
superar a experiência, pois é próprio da sua estrutura não só preceder-se a si mesma, mas exceder-se 
a si mesma, nos quadros da natureza e da história. E é o corpo – este meio ao mesmo tempo natural, 
cultural e histórico de transcendência – que torna presente a possibilidade de toda experiência. 
(VALVERDE, M., p. 38, grifos meus). Gostaria de que ficassem vibrando, em suspensão harmônica, 
esse trecho, sobretudo as partes grifadas, acompanhando-nos em quaisquer próximos devaneios 
envolvendo a experiência e o corpo da escrita e daquele que escreve, a fim de nos retrazer a força da 
experiência e o valor do corpo para essa força. (De quem é o corpo?) 
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o escrever, mesmo sendo ele um digitar? Mas se cada quem 

morre-se e nasce noutro a cada passo da travessia... Há 

alguém agora, vivo, com algum desejo sem falta alguma de 

ser-se via este outro, em incessante devir, que já se é e 

sempre será um outro prestes a nascer145? Quem está ouvindo 

o canto das sereias neste segundo? Quem escreve? Quem digita 

ou tecla? Há alguém entre as mãos e a tela? Quem se escreve 

neste escrever? Quem seriam os navegadores146 a quem esse 

canto se destina? E de que canto falam? É possível se saber 

preciso nesta “navegação por vir”, em que se é outrem a cada 

novo sentir, de águas, tateáveis ou não? — As perguntas, as 

mesmas, travestidas... A cabeça, a mesma, transvertida... As 

perguntas... De quem é o corpo de onde elas emergem neste 

quando? Com que carne, do mundo, se entrelaçam? Águas 

profundas... E o digitador que não entende o percurso de 

transição à tela? E o navegador que nunca vira o mar? E a 

outra mão que não pode mais frear a mão doente que segura o 

lápis? E a criança que se perde nos caroços do cacau a 

imaginá-los virando chocolate ao invés de sentir o gosto, da 

polpa, chupada? Quem seriam? Quem soariam aqui ou ali? Quem 

se inventaria ao barulho desse teclar, a emudecer-se? Quem 

perder-se-ia no seguro descrever das velas, ao invés do 

simples, navegar? Quem perder-se-ia no entender do tempo, ao 

invés do simples, brincar? A cabeça e o corpo e a carne e os 

órgãos, esquecidos... E os lápis, esquecidos. “Há um brincar/ 

E há outro a saber,/ Um vê-me a brincar/ E outro vê-me a 

ver” (PESSOA, 1976, p. 511). As perguntas que não param de 

invadir... A escrita... A escrita que me gera tantos, 

caminhos e jeitos de ir... O tempo do encontro, que a toda 

vida vive-se, mas escapa... O risco de seguir em direção 

 
145 Deixo ressoando a ideia que se liga ao devir sensível, devir esse que é “o ato pelo qual algo ou 
alguém não para de devir-outro (continuando a ser o que é)” (DELEUZE e GUATTARI, 2010b, p. 209, 
grifo meu). 
146 “Não devemos esquecer que esse canto se destinava a navegadores, homens do risco e do 
movimento ousado, e era também ele uma navegação” (BLANCHOT, 2005, p. 4, grifos meus).  
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àquele espaço que guardaria um segredo incontável... O 

risco... A escrita... O risco... Qual a distância precisa? 

Qual a distância imprecisa? Qual a distância fabulada? 

Haveria algum encontro, de distâncias? Haveria algum segredo 

à escrita, ao risco da escrita? Há alguém além de Proust? 

Alguém mais livre da prisão da ordem do tempo? Alguém aí 

para segurar minhas mãos, sem o julgamento dos traços, 

obtusos? Existe alguém, aí? Alguém dono do segredo que 

persiste calar-se, pois que não se é mais quem se fora na 

revelação? A escrita... O risco... À escrita... Alguém? Quem 

se fora? Cochicha-me quiçá um abraço. Do segredo, alguém? 

Desaloja-me deste dentro ensurdecido. Alguém? Antecipa-me à 

precisão desta passagem. Há alguém aí que me pare? Alguma 

mão não doente? Alguém além do apreender persecutório? Quem? 

Quem é o dono desta ação criadora? Quem? E quem neste 

escrever estaria escrevendo quem? Alguém? Alguém que saiba 

de qualquer segredo?147 Alguém? 

o lápis de ponta feita no porta-

lápis o lápis e os sentidos do lápis 

o lápis apontado há anos o lápis e 

os lapsos todos (de escrever) o 

lápis no porta-lápis intocado o 

lápis e sua latência de ser lápis o 

lápis e as mãos vazias de lápis e a 

tela cheia sem o lápis de ponta 

feita no porta-lápis o lápis pronto 

à mão que o torne a ação- 

-lápis   

 
147 Tais questões me rondam na escrita, quando literária ou não, porque sempre, de um modo ou de 
outro, me levam à convivência com esse segredo. Lembro-me de um poema, o “Passarinheiro”, que 
abre um trajeto percorrido que desembocou em minha primeira publicação assumidamente para um 
público infantil: “Queria saber de um segredo,/ um segredo tão secreto/ que nem se sabe quem sabe 
ao certo./ Sabe-se só que alguém já soube,/ e ninguém mais/ saberá. // O sabiá da velha sábia soubera/ 
que eu queria saber/ e que por aqui/ não se sabia. // [Foi Seu Souza da sapataria/ que ficou sabendo/ 
e saiu/ soprando.] // O sabiá soltou-se ao vento/ e saltou assobiando:/ — O seu pai é o seu pai,/ o pai 
dele, seu avô,/ cujo pai, seu bisavô,/ filho do tataravô... // Mas, papo de passarinho, sabe como é: / no 
meio do assunto ficou sabendo / que não sabia assobiar e/ calou-se” (VALVERDE, J., 2017, p. 6-7).  
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3.2 O tempo da escrita: um segredo  
por vir? 

 
 

O mistério das cousas? Sei lá o que é mistério! 
O único mistério é haver quem pense no mistério.  

 
Alberto Caeiro, O guardador de rebanhos. 

Fernando Pessoa (1976, p. 207). 

 
3.2.1 As metamorfoses e o segredo 

 
Momento imperceptível, 
Que coisa foste, que há 

Já em mim qualquer coisa 
Que nunca passará? 

 
Fernando Pessoa, Momento imperceptível. 

Fernando Pessoa (1976, p. 168). 

 

Um novo início de escrita148 parece reinstigar o olhar àquela fala, “que jamais 

começa mas diz sempre de novo e sempre recomeça”, assim como seria o poema, 

relembrando de novo e mais uma vez Blanchot (2011, p. 29). Neste mais recente 

recomeço, trago de volta o ecoar das perguntas que se reclamaram presença no findar 

do Tópico anterior. Regresso eu às voltas com os segredos, os que já me rondam e 

os que ainda virão. E acabo de ler, se é que é possível acreditar em algum acaso 

neste escrevemar, este trecho com o qual conversava (sem no enquanto da conversa 

tê-lo claramente percebido presente), nas perguntas que se reclamaram 

anteriormente: “Onde agora? Quando agora? Quem agora? Sem me perguntar. Dizer 

eu. Sem pensar. Chamar isso de perguntas, hipóteses. Ir adiante, chamar isso de 

adiante” (BECKETT, 2009, p. 29). Seriam os mistérios que envolvem “o fenômeno de 

reminiscência, a metamorfose que ele anuncia (transmutação do passado em 

presente), o sentimento de que há ali uma porta aberta para o território próprio da 

imaginação, enfim a resolução de escrever à luz de tais instantes” BLANCHOT, 2005, 

p. 25), os gatilhos para tais recomeços indagativos? Estaria dentro das metamorfoses 

do tempo e do sujeito — ou seja, nessa transmutação do passado em presente e do 

eu que escreve em outro eu que dê possibilidade à existência de sua própria criação 

— o segredo da escrita?  

Tento não dar tanta vazão agora às perguntas que tendem invadir a todo 

instante esta navegação sem pedir muita licença e de modo autodesencadeante: uma 

 
148 E talvez recomeçasse com esta reformulação: “um novo início de (re)criar a escrita...” Por que não? 
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que traz a outra e mais outra e mais. Para obter uma fala mais afirmativa (tem-me sido 

difícil afirmar por voz própria, porque cada vez mais esforço a tentar ser somente este 

lugar onde se pensa ou sente149, sem planejamentos antecedentes, para deixar-me 

ir, sujeitar-me, no imediato e a todo agora deste escrever), principalmente sobre a 

pergunta que se fez junto ao termo navegação logo acima, retrago Blanchot (2005), 

agora se referindo a tais metamorfoses na narrativa150, metamorfoses sobre as quais 

levantei dúvida se equivaleriam ou não ao segredo de escrever logo antes: 

 

a narrativa tem, para progredir, aquele outro tempo, aquela outra navegação 
que é a passagem do canto real ao canto imaginário, aquele movimento que 
faz com que o canto real se torne, pouco a pouco, embora imediatamente (e 
este "pouco a pouco, embora imediatamente" é o próprio tempo da 
metamorfose), imaginário, canto enigmático que está sempre à distância e 
que designa essa distância como um espaço a ser percorrido, e o lugar aonde 
ele conduz como o ponto onde cantar deixará de ser um logro. (BLANCHOT, 
2005, p. 11) 

 

Poderia vislumbrar-se nesta escrita que aqui se faz algum lugar de passagem desse 

canto real a esse canto imaginário? Haveria nela alguma “intimidade transformada do 

tempo” no qual seja possível dispor do “tempo puro como do princípio das 

metamorfoses e do imaginário como de um espaço que já é a realidade do poder de 

escrever” (BLANCHOT, 2005, p. 22)?  

Desde as primeiras linhas que vão se materializando neste trabalho, sinto-me 

prioritariamente navegando uma navegação que se liga ao desenvolvimento de um 

texto que se enquadraria (ou espera-se que se enquadre) em um gênero textual 

(dissertação de mestrado) que se liga diretamente ao canto real (e o que seria o 

real?151) e que deveria (deveria?) se afastar inclusive mais e mais da imaginação ou 

das produções assumidamente ficcionais, em que o desejo é tornar-se o aqui, em que 

“a fala não fala mais, ela é; nada começa, nada se diz, mas ela continua sendo e 

sempre recomeça” (BLANCHOT, 2005, p. 317, grifos meus) desde a palavra de 

partida. Distante desse lugar de presença que costumamos ligar às falas que tendem 

à arte, é difícil verificar uma passagem do real ao imaginário em uma fala que se 

 
149 Referências ao poema “Vivem em nós inúmeros” (REIS in: PESSOA, 1976, p. 291). 
150 De novo registro a correspondência que arrisco entre a ideia de narrativa e processo criativo nesta 
navegação. Como já disse, toda vez que trouxer o termo narrativa nas citações de Blanchot (2005), 
estarei abrangendo-o para a criação com (ou por meio de) palavras (fabulação?). 
151 Provoca-me Pessoa (1974): “Nada existe, não existe a realidade, mas apenas as sensações” (p. 
441, grifo meu). Há, na concepção do texto dito científico um calar, de sensações? Nenhuma resposta, 
ninguém. Nada real ou imaginário que me faça parar ou prosseguir. Continuo, no entanto, regressando, 
porque não sei (parar).     
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pretende dissertação desde a nascente — e isso faz toda a diferença (os gêneros 

textuais carregam, dentro, suas sombras de contexto de produção que afunilam 

olhares em representações, desde o eu que escreve até o eu que se projeta como 

receptor). Uma sensação curiosa, no entanto, chama-me a olhar este navegar que 

desagua como criação escrita que é, a qual não será um texto literário, certo (certo?), 

será uma dissertação; mas uma dissertação junto da escrita, literária, junto (ou para 

com) a imaginação. Essa sensação é a que me desperta ao viver esse “pouco a 

pouco, embora imediatamente” (BLANCHOT, 2005, p. 11), no qual, sim, pareço viver 

neste escrever (ouço o canto das sereias?), quando sigo e sigo sem saber dos 

próximos eus e dos próximos passos (das mãos).  

É impossível negar que vou indo, palavra a palavra, como aquele que escreve 

um conto vai, como aquele que escreve uma crônica vai, como aquele que escreve 

versos vai... Rumamos a algum espaço que nunca se sabe onde é, mas que nos 

chama a ir, porque há, sabidamente, uma distância a ser percorrida (ouvimos, ao 

escrever, o canto, das sereias?), embora não haja a projeção perfeita do lugar certeiro 

de chegada (e quem sabe onde vai dar quando recomeça?) no enquanto da escrita 

nem de um poema, nem de um romance, nem de um conto, nem de uma crônica, e 

nem mesmo de uma dissertação (de mestrado). Estou eu cá, então, de certo modo 

passível a viver um tempo imaginário, esse em que “se penso ou sinto, ignoro” (REIS 

in PESSOA, 1976, p. 291), mas que se está aqui, ausente e presente 

simultaneamente, colocando-me suscetível à metamorfose do tempo, dos meus eus 

e desta própria escritura? Regresso a Blanchot falando com a experiência do tempo 

imaginário em Proust: 

 

A experiência do tempo imaginário feita por Proust só pode ocorrer num 
tempo imaginário, e fazendo daquele que a ela se expõe um ser imaginário, 
uma imagem errante, sempre ali, sempre ausente, fixa e convulsiva [...]. A 
metamorfose do tempo transforma primeiramente o presente em que ela 
parece ocorrer, atraindo-o para a profundeza indefinida onde o "presente" 
recomeça o "passado, mas onde o passado se abre ao futuro que ele repete, 
para que aquilo que vem volte sempre, e novamente, de novo. É verdade que 
a revelação ocorre agora, aqui, pela primeira vez, mas a imagem que se nos 
apresenta aqui pela primeira vez é presença de um "já numa outra vez", e ela 
nos revela o que "agora" é "outrora", e aqui, ainda, outro lugar, um lugar 
sempre outro onde aquele que acredita poder assistir de fora a essa 
transformação só pode transformá-la em poder se deixar que ela o tire fora 
de si, e o arraste no movimento em que uma parte dele mesmo, e 
primeiramente a mão que escreve, torna-se como que imaginária. 
(BLANCHOT, 2005, p. 23, grifos meus.) 
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As naturezas da escrita literária e desta escrita a que agora me sujeito têm lá 

suas distâncias (?) turvamente identificadas, mas talvez haja uma sensível 

convergência em relação às metamorfoses, a esse tempo de escrever. E já dizia o 

professor Jorge Albuquerque Vieira: “Ciência e Arte sempre foram atividades 

consideradas, até relativamente pouco tempo, estanques e nada tendo em comum. 

Na verdade, são formas de conhecimento que partilham um núcleo comum, aquele 

que envolve os atos da criação” (2006, p. 47). Levando em conta isso, podemos 

considerar, por exemplo, que nas escritas abordadas (científica e artística) existe uma 

convergência latente: a de transmutar tanto a própria matéria da palavra quanto 

aqueles que a manipulam (os quais, sabem-se — palavras e escritores — imperfeitos, 

como o canto das sereias, e incessantes, como a fala que sempre recomeça sem 

nunca ter antes começado) em um recomeço efêmero. Nesse sentido, o novo 

recomeçar “errante”, presente apenas no movimento de recomeçar, revelar-se-ia no 

já deste escrever e traria consigo a certeza de um recomeço indefinido de outrora e 

de um próximo recomeçar, também indefinido, que estaria sempre por vir; fluidez que 

faz com que as (minhas) mãos de fato tornem-se (minhas) mãos imaginárias, fora da 

imagem que tenho das (minhas) mãos, já que tudo está em metamorfose ou em 

potência de. E tudo isso regado por um eterno desconhecimento da própria natureza 

de ser (isto ou aquilo), desconhecimento esse que não se dá pela busca do unificador 

de um eu que escreve e/ou que é escrito, mas pela certeza da multiplicidade152 de 

gentes emergentes de um mesmo mar de encontros, águas que também não se 

podem prever (e a pesquisa científica nos mostra isso a toda hora: um texto que puxa 

outro e mais um e mais um), porque vivem num eterno desaguar de alguém que não 

se tem certeza e cujo gosto de continuar a buscar ser-se está no andar sem verdades: 

“Depois de parar de andar,/ Depois de ficar e ir,/ Hei de ser quem vai chegar/ Para ser 

quem quer partir153” (PESSOA, 1976, p. 554). 

 
152 Retorno à ideia de multiplicidade no rizoma, com a qual sonharia me descolar do Uno,  
conectando-me a esse agenciamento a-significante e a-subjetivas (mas o corpo escrito e escrevente 
quer responder quem são ou soam, não tem jeito) que trata o múltiplo como multiplicidade: “somente 
quando o múltiplo é efetivamente tratado como substantivo, multiplicidade, que ele não tem mais 
nenhuma relação com o Uno como sujeito ou como objeto, como realidade natural ou espiritual, como 
imagem e mundo” (DELEUZE E GUATTARI, 2011, p. 32). (Divido-me ainda em diversos eus dentro de 
uma mesma “matriz abarrotada” (VALVERDE, J., 2014)? E isso denuncia-me rendida ao Uno?) 
153 Ressoam-se mais e mais as ideias que se ligam ao devir sensível, aquele devir que é “o ato pelo 
qual algo ou alguém não para de devir-outro (continuando a ser o que é)” (DELEUZE e GUATTARI, 
2010b, p. 209, grifo meu). 
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Inaê me chama de novo, rumo ao Kirimurê. O canto destes 

nomes: Inaê, Kirimurê. São quase sonoramente o próprio 

recomeço. Espraia-me ouvir dizê-los. E já os ouvi?  

Duvido-me a partir das vozes que escuto a dizê-los. De quem 

seriam (essas vozes)? Poderia eu me emocionar com a minha 

própria voz? Repita, por favor, não pare. Desconfio quase 

certa de que não é a minha (a voz, que ouço). São muitas 

(vozes), em um canto, só. É rumo a este tom desconhecido 

que encho o peito para falar e logo expiro sem dizer um 

nada? Essa sensação do choro engolido, que nem a vista da 

minha baía provoca, o esquecimento, parece o próprio, 

esquecimento... Outro dia foi dia de Nanã, misteriosa Nanã. 

Em seu dia, o mesmo aperto na barriga. Ouvi dizer “Saluba, 

Nanã!”, mas ninguém esteve aqui dizendo “Saluba, Nanã!”. 

Senti a cor lilás de Nanã (e Nanã é lilás?). O lilás, o 

azul... “Azul ou verde ou roxo quando o sol”154... Foi o 

mesmo aperto da Ponta de Humaitá que reascendeu aquele 

timbre calado? Que tons afloram da vista daquele mar que é 

o todo, ladeado? Humaitá que me chama ao canto, nativo. Som 

de começo. Humaitá... Sonoridade flutuante... Não acho nada 

da origem, do nome (é preciso, navegá-lo pela razão?). O 

próprio nome, Humaitá, já não é todo ele o próprio bem, 

Humaitá? Preciso falar em voz alta: Humaitá. E escutá-lo: 

Humaitá. Como vim parar de novo aqui, neste Humaitá onde 

nunca estive? Foi Nanã que me trouxe de volta? A este “aqui” 

da Baía de Todos-os-Santos nunca dantes vista e àquele 

“aqui” da fazenda de dona Mariá (Almeida)? Seria o ressoar 

do nome da pequena-grande avó a compreensão que me é quase 

de ventre à palavra Humaitá? Humaitá, Mariá... “Azul ou 

verde ou roxo quando o sol”155 ... São as cores que me cortam 

tanto? São as cores que me contam tanto? E por que sei que 

é dia de Nanã? Dela nada sei (ou tudo sei?). Por que os 

 
154 PESSOA, 1976, p. 182. 
155 PESSOA, 1976, p. 182. 
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orixás me fazem querer chorar? Eu não conheço o universo, 

dos orixás. Um tico para além do que uma soteropolitana 

precocemente retirante possa saber eu sei, dos orixás. Mas 

já fiz poema e canção com orixá, poema em canção, para 

orixá: “o que é de Iemanjá Assabá Oyá o é” 156. Eu escrevi 

e cantei para a rainha-mãe, mas não fui eu quem... Foi como 

saber do dia de Nanã, sem saber, de Nanã. Foi como estar na 

Ponta de Humaitá, sem estar, ou lembrar de estar. Foi como 

contemplar minha baía-mãe, sem nunca a ter visto, de onde 

a contemplo. Foi como chupar os caroços do cacau na Fazenda 

Seis Irmãos e sentir o gosto amargo da escravidão, da 

aculturação dos meus, sem degustar, de fato, gosto algum. 

Foram o lilás de Nanã desconhecida, o azul da baía não 

olhada, o azul do vestido de Inaê ignoto, o branco da polpa 

de cacau não degustado; foram os tons pressentidos que me 

fizeram este recomeço? Que corte é esse que me faz toda via 

re(partir)? Alguém sabe do segredo (das cores)? E haveria 

algum, segredo? As águas não param de me levar junto ao 

canto intuído que abre os caminhos, do mar. Eu já cantei 

Caymmi, seus “Caminhos do mar”157. Eu já chorei Caymmi, pelos 

“Caminhos do mar”. Eu já calei Caymmi, por não me suportar, 

cantar. Caymmi seria um dos segredos de qualquer navegação 

que me carrega? Caymmi é meu caminho à própria revelação? 

Quando digo Caymmi (e por que comecei a dizer Caymmi?158), 

 
156 Verso do poema “hoje acordei cavalo-marinho”, publicado em Entre dois os mais espaços 
brancos (VALVERDE, J., 2018, p. 9).  
157 “O canto vinha de longe/ De lá do meio do mar / Não era canto de gente / Bonito de admirar / O 
corpo todo estremece / Muda a cor do céu, do luar / Um dia ela ainda aparece / É a rainha do mar // 
Iemanjá, Odoiá, Odoiá, Rainha do mar [...] // Quem ouve desde menino / Aprende a acreditar / Que o 
vento sopra o destino / Pelos caminhos do mar / O pescador que conhece as histórias do lugar / Morre 
de medo e vontade / De encontrar Iemanjá // Iemanjá, Odoiá, Odoiá, Rainha do mar [...]” (CAYMMI, 
Dorival; FALCÃO, Dudu; CAYMMI, Danilo, 2001). Trago aqui a letra da canção “Caminhos do mar”, 
haja vista o imenso ressoar com a ideia do canto por vir das sereias, às voltas do qual venho regressado 
neste trabalho, e também da aproximação com a potência de tais versos em transformar um “corpo 
todo” que “estremece” (uma interioridade que pode ser atribuída a um subjetivo, por exemplo) em “medo 
e vontade” (uma força comunal da carne, do mundo) de “encontrar” a “Rainha do mar”. Essa canção, a 
qual digo que vale a pena escutar, pois os caminhos melódicos e harmônicos conduzem ainda mais os 
(e aos) mistérios nela envolvidos, espera-me, eternamente. 
158 Arrisco dizer que porque Caymmi traz-me para a imanência, para o sentir que intuo estar mais 
próximo do segredo vivido que nesse refletir que nos distancia do instante vivido, é que trago, Caymmi. 
De acordo com Risério, inclusive, “Caymmi estetiza realidades que vivenciou de forma integral e 
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digo um pouco desse mito, baiano? Teria eu tocado as 

metamorfoses de tempo, de dentro e de cantar, via esse 

“quem” que escapole de (e com) Caymmi? Esse canto que vem 

“de longe”, viria do longe de dentro ou do longe de fora 

desse mar, de Caymmi? Caymmi? Caymmi?159 Ninguém responde. 

E há alguém aí? Alguém que possa me dar as mãos sem o 

julgamento dos traços, incolores? Houve tempo e lugar de 

parar? “Onde agora? Quando agora? Quem agora?”160 De quem é 

este grande mar interior carregado de gentes e gentes tão 

distintas, que viram, ao mesmo tempo, uma só (gente)? Seriam 

todos juntos ou ninguéns os margeantes soteropolitanos, 

baianos, brasileiros, os fabuladores em busca do encontro 

com o canto que lhes contaria o segredo, do fabular? Estaria 

no sentir do mar qualquer resposta? Ou estaria na ideia do 

sentir, do mar, qualquer pergunta? E o corpo junto à carne 

(de escrever) revolta... Escrever nunca fora procurar, 

respostas: diz-nos, pronto a responder a pergunta que 

ninguém ainda fez. De quem é este escrever que não é 

responder, perguntas? Que corpo o move ou torna-se? Quem 

sente estes pés donos dos passos (ou os braços cansados 

pelas braçadas correntes)? As mãos às voltas... A escrita... 

O risco da escrita... O segredo da escrita... O corpo da 

escrita... A cor da escrita... O cheiro da escrita... O 

sabor, da escrita... O som, da escrita... A textura, da 

escrita... Os sentidos, da escrita... Os sentidos... A 

sensação, de escrever... A sensação... À sensação...   

 
imediata” (p. 12); era ele “imediatista”. “O milagre que contava era o milagre que registrou em canção, 
algo que está acontecendo e não algo que está por vir” (2011, p. 51).  
159 É a pura impossibilidade então que está acontecendo aqui, de “forma integral e imediata”, como o 
canto de Caymmi, neste mar, por vir? Alguém aí para segurar as minhas mãos sem o julgamento dos 
traços? E o que poderia ser o mar senão ele mesmo sendo o próprio bem?). Se imaginássemos 
Caymmi ouvindo este mar?: caberia qualquer desculpa antecipada? (A impossibilidade de aportar no 
mar passa por ora a me inquerir). E quando digo “no mar”, refiro-me a “qualquer mar”, ao “bem do mar” 
que “é o mar/ é o mar/ é o mar” (CAYMMI, Dorival, 1954b) e nada a mais que ele, imenso e cheio e 
vazio de. O mar que é onde nasce e desaparece o canto, das sereias. Onde é esse mar? Seria ele o 
imediato que vive o canto, de Caymmi? Verter-se-ia o bem do mar que “é o mar/ é o mar/ é o mar” 
(CAYMMI, Dorival, 1954b) no próprio não ser que é o segredo, de escrever? (Caymmi? Caymmi? 
Ninguém responde. Ninguém. Há alguém para além, de Caymmi?). 
160 BECKETT, 2009, p. 29. 
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3.2.2 A sensação e o segredo  

 
Dizem que finjo ou minto 
Tudo que escrevo. Não, 

Eu simplesmente sinto 
Com a imaginação. 

 
Fernando Pessoa, Isto. 

Fernando Pessoa (1976, p. 165) 
 

 

Chego na sensação (ou retorno a ela?161), e parece não ser à toa o navegar 

me trazer até aqui [será que cheguei mesmo? Intuí por qualquer motivo este aprumar]. 

(Sim, os colchetes regressaram, porque ainda “Stamos em pleno mar”162 — e, mesmo 

quando os pés descalços e desacostumados a pisar a terra estavam nas pontas para 

alcançar o cacau no pedúnculo que ficava ao lado da casa sede da fazenda de Seu 

Antônio, Almeida, o mar ainda estava cá, embora numa impressão de maior remanso). 

Foram estas águas [nossas águas são sempre sujas?] que me conduziram a esta hora? 

Proust já alertava para o fato de “este objeto"163 (a sensação) ser “tão pequeno, tão 

perdido no mundo, que são tão poucas as possibilidades de ser encontrado em nosso 

caminho!” (PROUST, 1988, p. 39)... [Será que cheguei mesmo, à sensação, de escrever?]: 

o “tempo de escrever”, aquele a que Blanchot se refere quando reflete junto à 

experiência em Proust — a experiência que fez “juntarem-se realmente o passo de 

Veneza e o passo de Guermantes164, o então do passado e o aqui do presente” 

(BLANCHOT, 2005, p. 17) — estaria esse tempo ligado à metamorfose que toquei no 

 
161 No Capítulo 1, referi-me à compreensão do sentir, no Sensacionismo de Fernando Pessoa, ocasião 
em que trouxe um trecho de “Reflexões paradoxais” (PESSOA, 1974, p. 37). Pretendo reencontrar o 
Sensacionismo, e a palavra sensação está aqui vinculada a essa perspectiva.  
162 (ALVES, 1992, p. 18). 
163 E aqui, de acordo com Proust (1988), entendemos esse objeto como a sensação: “O objeto onde 
ela [cada hora de nossa vida] se oculta — ou a sensação, visto que todo objeto em relação a nós é 
sensação” (p.39), o qual “pode muito bem jamais ser reencontrado” (p. 39). 
164 Requereu-se presença a citação do trecho a que por vezes já me referi antes e que agora apresento, 
pela voz do próprio Proust, chamando atenção, neste momento, para a sensação: “ao atravessar o 
pátio, simplesmente parei no meio dos paralelepípedos desiguais e brilhantes. [...] um objeto mais 
importante prendia-me, não sabia ainda qual era, mas sentia no fundo de mim mesmo estremecer um 
passado que não reconhecia; foi só ao colocar o pé nos paralelepípedos para experimentar aquela 
inquietação. Sentia uma felicidade que me invadia, ia ser enriquecido com um pouco daquela 
substância pura de nós mesmos que é uma impressão do passado, da vida pura conservada pura [...] 
Refiz alguns passos para trás, para retornar novamente aos paralelepípedos desiguais e brilhantes, 
esforçando-me para me remeter àquele mesmo lugar. Bruscamente, um fluxo de luz invadiu-me. Era a 
mesma sensação que eu experimentava em meus pés no pavimento um tanto desigual e liso do 
batistério de São Marcos. A sombra que havia naquele dia sobre o canal, onde me aguardava a 
gôndola, toda a felicidade, todo o tesouro daquelas horas precipitou-se na sequência daquela sensação 
reconhecida e daquele dia, ele próprio renascido para mim”. (PROUST, 1988, p. 40-41, grifos meus.) 
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Tópico anterior, a qual, por sua vez, seria desencadeada por sensações que  

tornar-se-iam (elas) a própria experiência? E a inteligência seria capaz de algum 

esforço diante da sensação? [As perguntas não param... A cabeça, não para. De que corpo 

as perguntas dessa cabeça ascendem? De que carne, de que mundo? Há algum corpo, sem 

órgãos, mas que não esteja vazio? Há sensação nesse corpo? Quem pensa? Quem escreve? 

Quem?]. “Cansa sentir quando se pensa” (PESSOA, 1976, p. 163). [É um cansaço que 

parece sem-fim, como o pensamento]. Dariam conta as palavras de exprimir algo, seja 

pensamento, seja realidade, seja imaginação, seja... Sensação? Ressoam-me estes 

versos de Alberto Caeiro (1889-1915165): 

 

Assim como falham as palavras quando querem exprimir qualquer 
pensamento,  
Assim falham os pensamentos quando querem exprimir qualquer realidade.  
Mas, como a realidade pensada não é a dita mas a pensada,  
Assim a mesma dita realidade existe, não o ser pensada.  
Assim tudo o que existe, simplesmente existe. 
O resto é uma espécie de sono que temos, 
Uma velhice que nos acompanha desde a infância da doença.  
(CAEIRO, Alberto in PESSOA, 1976, p. 238-239) 

 

Permaneço o quanto posso com Caeiro, no degustar lento dos caroços, que 

agora são esses versos, os quais simplesmente são, e sobre os quais nem tento nem 

intento discorrer, porque me invade a vontade de apenas mostrar os diálogos 

literários166 neste fluir de escrita que almeja se abrir o quanto pode, absorvendo e 

transformando-se ininterruptamente em outras vozes [quem está falando agora? Em que 

 
165 Como já se deve ter notado, sempre na primeira menção a um autor neste texto, incluo a data de 
nascimento-morte, a fim de melhor situá-lo no tempo (se é que o tempo cronológico é alguma coisa — 
logo eu, que quero deixar rondar-me a metamorfose do tempo, tenho essa mania de querer saber em 
que data nasceu e morreu fulano...). Sobre a menção a essas datas quanto a Caieiro, trago esta fala 
do próprio Pessoa (1974, p. 82-83): “Alberto Caeiro, que nasceu próximo de Lisboa em 1889 e morreu 
onde nascera em 1915. Se me disserem que é absurdo falar assim de quem nunca existiu, respondo 
que também não tenho provas de que Lisboa tenha alguma vez existido, ou eu que escrevo, ou 
qualquer cousa quer que seja”.  
166 Deixo para tardiamente comentar que alguns trechos literários invadiram o já deste escrever sem 
objetivações quaisquer ou apenas com pequenas evidências de relações, quando essas pareciam se 
autorrequererem. Optei por apresentar tais textos assim, soando livres e sem aviso prévio até aqui, por 
acreditar que os diálogos emergiriam das totalidades ao lado de suas partes ao lado (DELEUZE e 
GUATTARI, 2010a, p. 62). Falo principalmente dos excertos de Fernando Pessoa e de seus 
heterônimos, os quais apareceram (e continuarão aparecendo, agora talvez com mais “entendimento” 
de quem lê), ora em notas de rodapé, ora no “texto principal”, ora com jeito de epígrafe. Torço para que 

esta nota (assim como a nota de número 1 deste trabalho) passe desapercebida [então por que a 
escrevo?], a fim de que pelo menos algo venha sendo, a surgir com algum desprendimento lógico dessa 

estrutura lógica que traz a sombra do unificador da qual muitas vezes gostaria de desgarrar para sentir, 
apreender a sensação. Aposta-se no diálogo “mostrado”, na tentativa de um falar “com” esse eu 
pessoano que reverbera a multiplicidade como partes ao lado do escrevemar, e não como um discorrer 
“sobre” o Sensacionismo, força das que, definitivamente, não são de natureza apreensiva. 



100 
 

tempo fala? Onde fica esse falar de quem não se sabe quem?167]. A intenção — sim, porque 

há intencionalidade [que inferno! Pensar seria o próprio regresso?] —, a vontade, é  

deixá-los (os versos pessoanos) vibrando, suspensos, sem nada que os venha em 

seguida completar... E enquanto ressoam eles (os versos pessoanos), esses que 

simplesmente existem, empenho-me a dirigir-me à sensação; mas não sou eu “quem 

escreve” e não consigo conduzir ou sentir, nada. [Sinto algo ao escrever? Algo além do 

dedo mínimo que dói neste digitar “robótico”? — pois infelizmente não escrevo à pena. 

Inflamam-se, ora o dedo mínimo da mão esquerda, ora o dedo mínimo da mão direita, ora 

ambos, latejantes. As duas mãos estão doentes? E a sensação aqui persecutória estaria no 

corpo de quem escreve ou no corpo desta própria escrita? Há mãos e dedos no escrever?].  

Tento voltar às sensações que acredito terem habitado meu corpo em algum 

momento de vida (do corpo em que algum dia estive ou daquele que aqui poderia 

soar); sinto, todavia, que estou como o romancista, “entregue a uma experiência” 

(BLANCHOT, 2005, p. 239) sem rédeas. Não, não me iludo [não?] ou tenho 

pretensões outras que divirjam da natureza deste texto: não espero [não?] que esta 

dissertação se aventure a querer ser romance [não mesmo], nem sequer avizinhar-se 

a algum gênero literário [em definitivo, não... (?)]. Desejo, porém, nunca esquecer deste 

conselho, dado ao romancista: “É sempre necessário lembrar ao romancista que não 

é ele quem escreve sua obra, mas que ela se busca através dele e que, por mais 

lúcido que deseje ser, ele está entregue a uma experiência que o ultrapassa” 

(BLANCHOT, 2005, p. 239, grifos meus). Parece valer-me aqui o conselho. De fato, 

eu pretendia ir direto para a sensação, mas estou cá entregue a este “Difícil e obscuro 

movimento” (BLANCHOT, 2005, 239) de escrever (agora sobre o segredo de escrever 

[e ressurge a pergunta: estaria o segredo mesmo próximo à sensação?]). Deixo-me ir por 

uma onda que me desvia da travessia? [De que canto vem a voz? As montanhas em volta 

muitas vezes enganam. O som reflete por caminhos impalpáveis]. Ouço, vindo de outro 

longe, o canto das sereias (sei da imperfeição do canto, ele não engana, mas as 

montanhas do mar, sim... Elas são brincalhonas, conduzem-nos de propósito a outros 

rumares. [Ah, as montanhas, do mar...]).  

Devo em breve retomar à direção, remar à sensação, claro [é importante 

acreditar que se tem algum controle]. Entretanto, antes, paro para prestar atenção no 

 
167 Remeto-me novamente a Beckett: “Onde agora? Quando agora? Quem agora?” (BECKETT, 2009, 
p. 29). 
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norte para onde a escrita quer seguir: nos conselhos, ao romancista; nas reflexões 

sobre literatura, que “é antes aquilo que não se descobre, não se verifica e não se 

justifica jamais diretamente, aquilo de que só nos aproximamos desviando-nos, que 

só se capta indo para além dela” (BLANCHOT, 2005, p. 239). Encanto-me com essa 

dimensão da literatura — essa dimensão do não absoluto, da dúvida de si (não finjo 

que não sei da quantidade de perguntas que me irrompem a todo instante), do 

movimento, da mudança, da não totalidade (o pensamento ligado ao Uno me habita, 

mas finjo-me ao tentar dobrá-lo, sempre que possível). Encanto-me com ela (com essa 

dimensão) e inclino-me a ela, seguindo-a na vida, de qualquer texto, seja ele um 

poema, um conto, uma nota, uma dissertação...  (Não, isto não é nem se pretende 

literatura (?); agora, é impossível negar o quanto a literatura conflui para o humano, e 

estas linhas todas são a respeito do humano — do povo margeante ou não —, são 

pelo humano, são para o humano [e toda a sua matéria, incerta]). Volto ao segredo, da 

escrita. Estaria ele ligado à sensação, humana? 

O regresso à Baía de Todos-os-Santos faz-se inevitável, pois que nesse  

tempo-espaço pareço chegar perto (com o corpo, junto à carne, do mundo dele) do 

que poderia chamar de sentir (com o corpo e a carne). Nele, imagino experimentar a 

sensação da sensação168, um lugar (um lugar? Seria ele um canto, real ou imaginário? 

[E qual a distância precisa entre qualquer canto?]) em que vivo um passado que ainda 

nem se fora [serei passado e saberei que não sou-me?]. Já afirmei antes (e insisto) que 

nunca estive, por exemplo — em dia, data e hora que a duração da vida, da 

realidade169 da vida, pudesse testemunhar —, a contemplar a Baía de Todos-os- 

-Santos. E contemplar me desloca [aproxima-me ou distancia-me da sensação?].  

Em certo artigo170, pensando em poesia, a poeta e professora portuguesa Ana 

Luisa Amaral (1956-) (2011, p. 24) questiona de onde viria a palavra “que se organiza 

depois com outra, e ali ganha um sentido mais amplo, ou menos concentrado, mas 

outro, diverso do original”. Ao arriscar uma resposta, ela chama a atenção para o verbo 

contemplar, o qual usei logo acima, ao falar da (minha?) baía nunca dantes vista por 

 
168 E considerando aqui as reflexões de Pessoa (1974), de que “As ideias são sensações, mas de 
coisas não colocadas no espaço e, por vezes, nem mesmo no tempo” (p. 441), tenderia a dizer que a 
ideia de uma sensação estaria próxima da transmutação nessa sensação da sensação.  
169 [Que realidade existe?]. Penetra-me Pessoa (1974) sobre Caeiro novamente: Lisboa, a cidade onde 

teria nascido seu heterônimo, existe? Ecoa mais uma vez o primeiro parágrafo de um dos textos de 
Fernando Pessoa acerca do Sensacionismo, do qual o início já citei antes: “Nada existe, não existe a 
realidade, mas apenas sensações.” (PESSOA, 1974, p. 441). [Recomeço a todo instante]. 
170 “Topografias em (quase dicionário): rotas e travessias” (AMARAL, 2011, p. 21-42). 
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estes olhos que diria meus (?). Afirma ela que as palavras viriam, assim, desse jeito 

“organizadas” no texto, “Da experiência do mundo – mas também da contemplação” 

(AMARAL, 2011, p.24, grifo meu). Traz, ainda, Amaral (2011) a voz de Denise 

Levertov (1923-1997) sobre essa forma verbal, ideia cuja lembrança muito me instigou 

a revisitar o artigo: “‘Contemplar vem de templum, templo, um lugar, um espaço de 

meditação, marcado pelo augúrio’, recorda a poetisa Denise Levertov. [...] E meditar 

é ‘manter a mente em estado de contemplação’” (1965, LEVERTOV apud AMARAL, 

2011, p. 24). No enquanto escrevo, estaria eu então sempre contemplando essa baía 

que me conduz ao próprio contemplar, a esse contemplar que traz em si o presságio 

(de si mesmo), sem saber-se? Suscitaria esse contemplar ao trajeto, à distância a ser 

percorrida, conduzindo-me à experiência de “sua paisagem interior única e própria se 

lhe revelando à medida que ele171 avança” (1995, LEVERTOV apud AMARAL, 2011, 

p. 24)? 

Venta-me a precisão de dizer que essa baía, essa que seria uma sensação da 

sensação, não parece me sondar como uma memória involuntária, aquela lembrança 

da experiência de Proust que surge como potência para a metamorfose do tempo, 

sendo capaz de fazer coincidir pelo menos dois presentes (o de outrora e o de agora). 

A baía, talvez mais que a fazenda de Seu Almeida — porque dessa última tenho ainda 

pelo menos uma projeção de lembrança cronológica — aparece-me como uma 

sensação por vir de uma sensação que ainda não veio, uma sensação que imagino 

antes mesmo de sentir, aquela que, citando de novo Pessoa “Eu simplesmente sinto/ 

Com a imaginação” (PESSOA, 1976, p. 165), essa coisa que seria “a travessia infinita 

e contínua entre a vida e a palavra — porque é a vida não vivenciada, mas que não 

deixa de ser vida” (AMARAL, 2011, p. 25, grifos meus). [A cabeça mais atrevida: poderia 

ela se antecipar ao corpo? Seria este corte um acaso, do pensar, um augúrio de um 

contemplar que não veio? Resta-me sentir... Mas o que é o sentir?]. 

Anoitece e sinto o vento calado e triste. Da janela, telhas 

velhas ao fundo e os mesmos fios desencapados num detrás de 

rosa que se esvai no céu e logo perderá para escuridão. 

Quem olha para estas mãos e estes dedos mínimos que se 

 
171 Levertov (1195 apud AMARAL) fala do “poema”. Tomo a liberdade para referir-me aqui ao texto que 
se faz, que não é poema, e sim dissertação [transpareço-me preocupada e amarrada às prisões dos 
gêneros (textuais)? Seriam elas incertezas (literárias), preocupações (com o leitor), justificativas (para mim 
mesma)? Naveguemos... Ao escrevemar!].   
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revezam a incomodar enquanto se desenrolam estas águas (de 

palavras)? Já não aguento mais as perguntas. Elas não são, 

em definitivo, o que me faz seguir. O recomeço é este 

intruso que não pede licença e ao qual estivemos a vida à 

mercê. Nem sequer sou dona desse contemplar, de janela. 

Nunca fui de meditar. Ou vivo a vida, meditando? A cabeça 

de que tanto reclama o corpo não descansa. E o corpo, para? 

Que corpo? Este de escrever? Ou este que escreve? Vem-me o 

cochicho de que o descanso (da mente quieta) seria agora, 

no desaguar da escrita. Impossível (!), reclamam-me os 

dedos. Eles estão exaustos. E não é a cabeça que entende o 

cansaço, do corpo? De que corpo falo? Se as ideias são 

sensações, essas sensações não seriam só, ideias? O corpo 

dói? Os dedos doem? As perguntas... A cabeça... O corpo... 

Já não quero mais senti-los, nem os dividir em par. E o que 

é o sentir? É esse olhar enquadrado que me conduz à janela? 

Foi o vento, calado e triste, que me fez olhar-lhe? Hoje 

não é dia de Nanã. E por que sei do dia, de Nanã, se nunca 

fui de santo?... O lilás ascendera (do rosa) desbotado e 

enfraquecido. O lilás invisível, de Nanã. Lusco-fusco é o 

meio desta luminária para com o céu perdendo as cores e 

cegando-me o olho da cara com feição inconformada. Sinto 

toda esta janela, mas não sei-me. Adianta? Sentir? Fogem as 

cores e o saber, das cores. Da janela, os telhados e os 

fios desencapados já não existem mais. Seriam as cores o 

segredo das sensações que calaram e entristeceram o vento, 

do dia? Os olhos já não se sentem, pela janela, passada. A 

mesma janela, os mesmos olhos, mas outra janela, e outros 

olhos. Acreditarei amanhã saber das cores a desaparecer. 

Pura mentira, do sentir. [Onde estou? Por que os olhos 

cheios e este ventre doído ao ver o céu de cá?] Quereria 

mesmo alguém saber do segredo, das cores?172  

 
172 A escrita deste excerto aconteceu da vontade de falar “com” o Sensacionismo, de Pessoa, de estar 
vivendo o anoitecer, e não distanciando-me dele por meio do falar “sobre”, o Sensacionismo. 
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3.2.3 A sensação da sensação e o segredo  
 

Porque verdadeiramente  
Sentir é tão complicado 

Que só andando enganado 
É que se crê que se sente.  

 
Fernando Pessoa, Às vezes entre a tormenta. 

Fernando Pessoa (1976, p. 152). 

 

Cansada das perguntas, como há linhas já afirmei e reafirmei, uma outra 

(pergunta) agora teimosamente insurge em um movimento aparentemente 

espontâneo, levando-me a mais um reviver após a morte de agora há pouco, aquela 

junto à janela, junto à sensação da sensação de contemplar a mudança de tons e o 

desaparecer das cores em mais um anoitecer vivido diante desta tela, de escrever. 

Trago-a (a pergunta), porque ela “simplesmente existe” (PESSOA, 1976, p. 238-239): 

até que ponto estaria o pensar longe e abaixo do sentir, distante e menos capaz de 

viver essa distância que é o caminho para o segredo de escrever (e de escrever sobre 

escrever)? [Não me eram, em definitivo, as perguntas um não impulso de escrita 

assumido?] A dilatação da pergunta, alargamento sobre a relação pensar-sentir, 

inteligência-sensação, remete-me mais uma vez a Proust, desta vez e novamente pelo 

próprio Proust [de que Proust falo173?]:  

 
Cada dia dou menos valor à inteligência. Cada dia acredito mais e mais 

que é somente independentemente dela174 que o escritor pode reabilitar 
alguma coisa de nossas impressões do passado, atingindo assim algo dele 
mesmo e a única matéria da arte. 

[...] 
Por outra lado, as verdades da inteligência, se são menos preciosas que 
aqueles segredos do sentimento [..] têm, contudo, seu interesse. Um escritor 
não passa de um poeta. Mesmo os maiores do nosso século, neste mundo 
imperfeito onde as obras-primas da arte não são senão destroços do 
naufrágio das grandes inteligências, reataram por uma trama da inteligência 
as joias raras dos sentimentos que só aparecem uma ou outra vez. [...] 
Contudo, talvez sejamos conduzidos, ao longo das páginas [de Sainte- 
-Beuve], a ver que toca num dos mais importantes problemas intelectuais, 

 
173 De que Proust falamos? Do “Proust, o Proust real, o filho de Adrien Proust? Ou o Proust já escritor, 
contando, nos quinze volumes de sua obra grandiosa, como se formou sua vocação, de maneira 
progressiva, graças à maturação que transformou o menino angustiado, sem vontade e particularmente 
sensível, naquele homem estranho, energicamente concentrado, absorto na pena à qual se comunica 
tudo o que ele ainda tem de vida e de infância preservada? Nada disso, sabemos. Nenhum desses 
Proust está em causa” (BLANCHOT, 2005, p. 137).  
174 No trecho citado, retirado de “Projeto de Prefácio”, da obra Contre Sainte-Beuve, é possível 
perceber a importância reservada ao acaso que se dá via sensação: é a “sensação do biscoito 
amolecido no chá” (p. 40) ou a dos “pés no pavimento um tanto desigual” (p. 41) de um passado que 

permitem a Proust [de que Proust se fala?] juntar os tempos e transformá-los em simultaneidade, de 

tempo e/ou espaço, o que o possibilita [de qual Proust falo?] viver as metamorfoses a que Blanchot 

(2005) talvez se referisse. 
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talvez o maior de todos para um artista, relativo à inferioridade da inteligência 
a que me referi no início. E esta inferioridade da inteligência é ainda assim à 
inteligência que cabe estabelecer. Pois se a inteligência não merece a coroa 
suprema, somente ela será capaz de concedê-la. (PROUST, 1988, p. 39; p. 
44). 

 

Falar em imaginar uma sensação não vivida, ou dizer pressentir alguma 

dimensão que aqui se ligaria ao que tenho associado à palavra corpo, seria essa 

sensação da sensação, a inteligência querendo se coroar? Estaria a inteligência 

recusando-se a estabelecer sua inferioridade? Audácia (da cabeça?) trazer a 

sensação por vir da Baía de Todos-os-Santos no durante o buscá-la? [Mas fui eu quem 

trouxe-lhe esse pressentimento?] Ou imprudência trazê-la como canto? [Mas se assim 

me veio a relação e assim pretendia deixar as águas virem (mesmo sujas)... Deveria detê-las? 

Existe algum limite para o desaguar (das palavras, de papel)?] Audácia ou imprudência 

(das cabeças) registrar o desejo [há faltas nesse desejo?] de se antecipar ao corpo, ou 

ao olhar desde o corpo até a carne dessas águas às quais chamei de baía-mãe?  

Do canto dessa imprecisão e receio do dizer, sigo. Afirmo, sem a menor certeza 

e pelo menos no durante as linhas líquidas que bordo [teço, às margens, as memórias 

agueiras enquanto contemplo o mar?], que a tal baía-matriz [e é tão real quanto imaginada 

essa baía] travestir-se-ia [de novo a mesóclise a denunciar a necessidade de distanciar-me 

do que tento objetivar] numa distância para um segredo que se avizinharia ao ato e ao 

tempo de escrever175, àquele que, para Proust (1988), seria desencadeado por 

sensações que tornar-se-iam a própria:  

 

experiência de uma estrutura original do tempo, a qual (ele [Proust] tem, em 
certo momento, plena consciência disso) se relaciona com a possibilidade de 
escrever, como se essa brecha o tivesse introduzido bruscamente no tempo 
próprio da narrativa, sem o qual pode escrever, e o faz, mas ainda não 
começou a escrever. Experiência decisiva, que é a grande descoberta do 
Tempo redescoberto, seu encontro com o Canto das Sereias [...] 
(BLANCHOT, 2005, p. 18, grifos meus). 

 

Estaria este navegar escrevendo-se sem ainda começar, porque, claro, não 

experienciou o encontro [há alguém além de Proust?176 Alguém?] com o canto (das 

 
175 Tanto a ideia de “segredo” quanto à de “tempo de escrever” ligam-se ao capítulo “A experiência de 
Proust”, de Blanchot (2005), texto que é impulsionador aqui. 
176 Blanchot (2005) salienta: “embora ele diga ‘Eu’, não é mais o Proust real nem o Proust escritor que 
tem o poder de falar, mas sua metamorfose na sombra que é o narrador tornando ‘personagem’ do 
livro, o qual, na narrativa, escreve uma narrativa que é a própria obra e produz, por sua vez, as outras 
metamorfoses dele mesmo que são os diversos ‘Eus’ cujas experiências ele conta” (BLANCHOT, 2005, 
p. 21). 
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sereias) [é Inaê que sugiro ouvir?]; canto que, de longe, este movimento de águas 

[sujas?] parece ouvir e seguir? Seria preciso protagonizar as sensações para, quiçá, 

me aproximar mais desse canto das Inaês que fabulo morar nessa baía que me é 

pressentimento? (As perguntas mais uma vez... Abandonar-me-ão alguma hora? [As 

mesóclises mais uma vez...] A sensação... À sensação?...). Arrisco dizer que cada um 

que escreve [ou seria cada palavra que se escreve?] vive ouvindo o canto das sereias, 

cada instante uma nova voz [cada vez canta uma sereia diferente?]. E tais escutas 

estariam consonantes àquilo que Blanchot (2005) defendia não ser uma “alegoria”. 

Dizia ele: “Há uma luta muito obscura travada entre toda narrativa e o encontro com 

as Sereias, aquele canto enigmático que é poderoso graças a seu defeito” (p. 6). 

Pergunto-me se a luta é também das vozes por detrás das narrativas [há vozes por 

detrás? Ou as narrativas são as próprias vozes?]. Procuro sentir. É em vão e cansa. 

“Cansa sentir quando se pensa” (PESSOA, 1976, p. 163). Estou atrás de quê? E o 

sentir bastaria? O segredo provavelmente não viveria, só, na sensação primeira [ou lá 

ele estaria?].  

Volto-me a Pessoa (1974): “as ideias são sensações, mas de coisas não 

colocadas no espaço e, por vezes, nem mesmo no tempo” (p. 441). Dessa ideia- 

-sensação, parece caber considerar o que antes chamei de sensação por vir, ou 

melhor dizendo, parece ressoar de alguma maneira esta ideia [ou sensação?] de algo 

a caminho, pelas vias do devires de uma estrada. Estaria, contudo e ao mesmo tempo, 

descabida a expressão “por vir” (que utilizei querendo comunicá-la)? Considerando 

que tal expressão traz a noção de depois embutida, diria que, sim, que ela é 

descabida; porém, se “nem mesmo no tempo” (PESSOA, 1974, p. 441) as sensações, 

que são ideias, por vezes se colocam... As noções de antes e depois mostram-se 

mesmo querendo invalidar esse espaço que disse pressentir (e a própria palavra 

“pressentir” não traria consigo a ideia de algo que ainda está para se metamorfosear?) 

[Mas a escrita não é a própria metamorfose em si?]). Seria, então, imprudente o espaço 

que disse intuir como minha baía nunca dantes vista? (O tempo, filho carnal da 

representação, insiste em aparecer para distanciar-me da imanência, a qual ansiava 

sentir. [E ansiava ou anseio mesmo sentir algo? O tempo me confunde: até as palavras têm 

seus tempos, verbais...]). Quero assumir algo. As ideias soam labirínticas (ou foram as 

sensações que se perderam do corpo? [De que corpo falo? E há algum, corpo?]). Quero 

assumir que o espaço que chamei pressentido, aquela baía-mãe, cabe, imensa, e está 
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aqui, existindo. Vejo-a: é. Seria ela esta presença, sim seria, se neste instante viesse, 

porém se atempo estivesse e, no entanto, se tornasse a própria razão (do sentir). 

Confunde-me a visão (que olhos veem? Quais as águas do sentir?) [O pensar de novo... 

As perguntas, persistentes... O corpo... À sensação?]. 

Talvez esteja eu às lutas para afirmar, no mover que é esta navegação — e é 

cada vez mais difícil assumir qualquer assertividade neste mar de palavras que se 

juntam ao léu (?) e de que pareço perder qualquer controle [e já tive algum, controle?] 

—, que ao segredo de escrever (e me refiro àquele escrever com inclinação artística, 

mesmo sabendo que escrevo uma dissertação, de mestrado) não poderia apenas 

associar-se uma sensação primeira. Não poderia esse segredo ligar-se somente ao 

sentir do corpo, sem a inteligência que perfaça o caminho até um encontro com o que 

ela poderia inventar, inclusive para esse sentir, do corpo para com a carne (do mundo). 

Não poderia esse segredo ser passivo e não agente em busca da coincidência de 

presentes do ontem, do hoje e do amanhã, ao qual rumamos quando do recomeçar. 

Não poderia esse segredo ser aquilo que equivaleria estritamente à memória 

involuntária de Proust, e o próprio Proust parece reconhecer o interesse pelo intelecto, 

nesse sentido. Quero dizer (e me é cada vez mais difícil dizer algo, mesmo com o 

apoio dos grandes que aqui por aventura cito) que não haveria metamorfoses de 

tempo, espaço e sujeitos, se parássemos na memória involuntária e não a 

investigássemos, do mesmo modo que não haveria escrita, criação artística177, se 

parássemos na sensação (do corpo) que aqui venho chamando de sensação primeira 

e não a indagássemos e tentássemos de algum modo trazê-la, via palavras, para o 

fazer da boca ou do papel. O que quero dizer, e recorro agora à Pessoa, é que não 

há de haver oposição entre sensação e intelecto dentro desse segredo, de escrever: 

 
Para passar de mera emoção sem sentido à emoção artística, ou suscetível 
de se tornar artística, essa sensação [que é a base de toda a arte] tem de ser 
intelectualizada. Uma sensação intelectualizada segue dois processos 
sucessivos: é primeiro a consciência dessa sensação, e esse fato de haver 
consciência de uma sensação transforma-a já numa sensação de ordem 
diferente; é, depois, uma consciência dessa consciência, isto é, depois de 
uma sensação ser concebida como tal — o que dá a emoção artística — essa 
sensação passa a ser concebida como intelectualizada, o que dá o poder de 

 
177 Em seu prefácio à obra de Proust Contre Sainte-Beuve, Aguinaldo José Gonçalves (1949-), (1988, 
p. 7) — ao tentar “abrir uma pequena janela, que seja capaz de iluminar não apenas a compreensão 
da obra literária de Marcel Proust, mas a concepção da obra de arte como um todo” —, parece apontar 
para esse fato de que a memória involuntária não se bastaria em si: “O acaso assessorado pela 
inteligência compõe o trabalho de criação. Mais importante que o recordar pela memória involuntária, 
estão os cinco sentidos, despertos, disponíveis, aguçados e integrados para a composição associativa 
dos fluxos da realidade literária (GONÇALVES, 1988, p. 11, grifos meus).  
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ela ser expressa. Temos, pois: (1) A sensação, puramente tal. (2) A 
consciência dessa sensação, que dá a essa sensação um valor, e, portanto, 
um cunho estético. (3) A consciência dessa consciência da sensação, de 
onde resulta uma intelectualização de uma intelectualização, isto é, o poder 
de expressão (PESSOA, 1974, p. 448)178. 
 

Qualquer possível embate vivido dicotomicamente aqui (como o par  

pensar-sentir) tornar-se-ia quase que sem sentido (ou completamente sem sentido) a 

partir desse trecho em que Pessoa (1974, p. 448) defende ser o “Sensacionismo base 

de toda arte”. E, ao mesmo tempo que o embate se desintegra, a sensação da 

sensação (da baía nunca antes vista [e o tempo não me larga!]) ascende como potência 

de um caminhar passível de uma consciência que o transforme em caminho, ou da 

sensação de um navegar passível de uma sensação da sensação que o transforme 

em águas a percorrer. 

O azul e o verde179 já não são mais, cores. Quando fecho os 

olhos e respiro e sinto, molham-me o que este pobre corpo 

nunca fora capaz de compreender — porque estagna (o pobre) 

na primeira sensação das tonalidades. Vivo as águas que 

correm, aquelas que um dia enxerguei, azuis ou verdes 

“quando ao sol” de um grande mar interior que vinha de fora 

(da memória). Digo “vivo”, pois quero-te, compreender. 

[Tens a cor da saudade, baía. O gosto de horas vindas ou 

idas de que jamais saberei]. Estás em algum augúrio? Ali, 

onde os dias não são mais, dias? Aqui, aonde qualquer canto 

leva, o mar? [Sereis tu, lá ou cá]. E como sabereis 

ausência, se presente nunca antes foste? És-me o encontro 

impossível de ser-me? É possível. Sinto-a. És essa agonia 

remansada. Difícil desejar. Se nada é falta nessa falta que 

eternamente soa-me...  Finjo-me neste ventre aflito e nestas 

poucas lágrimas, sem sal [além das cores foram-se todos, os 

 
178 Trago aqui apenas um dos quatro tópicos que Pessoa (1974, p. 448) expõe para apresentar o 
Sensacionismo como “base de toda arte”, o qual, todavia, na minha leitura, aponta para todos os outros. 
Vale, porém, buscar a leitura do trecho na íntegra para entender as composições e decomposições do 
“cubo de sensações” (PESSOA, 1974, p. 448), itens que, claro, me influenciam diretamente nestas 
linhas, porém aos quais não fiz menção explícita, porque quis tentar, de forma direta, experienciá-los 
nos excertos que aparecem como vozes intrometidas no “texto principal”. (Ando às voltas do falar 
“com”).  
179 E as cores que não são mais cores, refletem-se como ecos vindos dos versos que reaparecem: 
“Azul ou verde ou roxo quando o sol/ O doura falsamente de vermelho,/ O mar é áspero (?), casual (?) 
ou mol(e),/ É uma vez abismo e outra espelho” (PESSOA, 1976, p. 182). 
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gostos?]... És o canto que emudecera, baía? És estar-me, 

só, diante ao que sonharia? Calaram-me e cala-te ao canto 

em que esse canto um dia foi, cantar180. [És meu templum, 

baía? Este fechar os olhos e respirar que é apenas fechar 

os olhos e respirar? Aquele cheiro-querença que ascende das 

músicas para quem já não pode mais sentir, cheiro algum?] 

És, baía, este mar infindo de perguntas? O canto, já não 

ouvimos (pobres corpos diante da imensa carne, de sentir, 

o mundo). As interrogações desenfreadas ainda teimam  

fazer-se ouvir. Calo-me. Contemplo-te. E isso é muito mais 

do que não ter nada mais o que dizer.   

Surge-me este escrever como um navegar à sensação. Seria ela a sensação 

(“consciência da sensação”) de uma sensação (a “mera emoção” [intuída]) a mostrar 

em que direção posso seguir para fazê-la virar expressão (“consciência da 

consciência da sensação”)? Seria a Baía de Todos-os-Santos essa paisagem que não 

existe, porém existe — “Há tão pouca gente que ame as paisagens que não existem!” 

(PESSOA, 1976, p. 111). Seria essa paisagem inexistente-existente, uma distância 

em potência, o canto de uma Inaê capaz de me conduzir “ao espaço onde o cantar” 

dela começaria “de fato” (BLANCHOT, 2005, p. 3)? Seria essa baía uma paisagem 

por vir, um canto por vir, dos quais despertariam fabulares, inquietos, a buscar alguma 

porção de acalanto ou resquício de compreensão para meus mistérios, de bojo e do 

corrente viver? Regresso às perguntas e ao começo, aquele que nunca começara de 

fato [e há tempo a ser metamorfoseado?]. Retorno e sei que não é a vez última de 

recomeçar, e pensar e sentir, e experimentar e explorar, e navegar, e somente 

escrever... 

 
Basta pensar em sentir 
Para sentir em pensar. 

[...] 
Viver é não conseguir.  

 
Fernando Pessoa, Basta pensar em sentir. 

Fernando Pessoa (1976, p. 554). 

  
 

180 Reverbera-me o trecho em que Blanchot (2005, p. 3) refere-se ao espaço de encontro com o canto 
das sereias: “O que era esse lugar? Era aquele onde só se podia desaparecer, porque a música, 
naquela região de fonte e origem, tinha também desaparecido, mais completamente do que em 
qualquer outro lugar do mundo; mar onde, com orelhas tapadas, soçobravam os vivos e onde as 
Sereias, como prova de sua boa vontade, acabaram desaparecendo elas mesmas”.  
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INTENSIDADES DE FINDAR 
RECOMEÇOS181 

 

No fim de tudo dormir. 
No fim de quê? 

 
Álvaro de Campos. No fim de tudo dormir. 

      Fernando Pessoa (1976, p. 400-401). 
 
a182 b183  

 
181 À navegação a um canto por vir não caberia o encerramento, nem que ele fosse o sono com a 
potência de sonhar-se. A este escrever, portanto, é inevitável um porto suspenso, em que não se 
ancora aportar. Vieram, então, como forças ou forças, estas intensidades, as quais primeiro quis 
chamar fragmentos. Mas os fragmentos trariam as sombras do Unificador embutidas, aquelas para as 
quais não mais se justificaria o olhar obliterado, mesmo estando ele a favor da incidência da luz: os 
fragmentos acabariam, quase que persecutoriamente, projetando mais e mais sombras, do todo — e 
estive atormentadamente querendo me livrar dos absolutismos persecutórios.  (Por essa perseguição, 
inclusive, diria que escrevo esta primeira nota — e o ideal é que se começasse pelas próximas, por 
qualquer uma das próximas, notas. [Ainda há tempo, contudo, na leitura, de ir diretamente ao começo 
— inicial — destas intensidades que seriam o “findar” dos recomeços que navegam neste navegar. 
Encorajo esse salto, mas com ciência de que continuarei nesta tentativa de esclarecimento introdutório; 
esta aqui, desnecessária, e, até, descabida]). Vale contar, para quem aqui continua (lendo a nota 181), 
que as intensidades por vir desejaram-se mesmo intensidades, desde antes de se saberem desejo. 
Almejaram-se, sem nome, estarem navegantes assim, aporto, experimentando-se em caminhos não 
estanques, a circular por qualquer entrada. Desse modo, circulante, as intensidades que vêm são, 
porquanto e quaisquer que forem, notas de rodapé de número 0 — notas que finalmente assumem o 
protagonismo e invadem o espaço de “texto principal”, como há tempos já ensaiavam durante a 
travessia. As notas de número 0 apontam, e não se sabe para que se quer isto dizer, a serem lidas (ou 
puladas) aleatoriamente, findando-se a viagem em linhas ou palavras ou notas das notas apenas, como 
que referências a pensares e pensadores que poderiam abrir-se ao povoamento de ideias 
reverberantes e só. Seriam, portanto, a querença de soarem-se (ou -lhe) um rizoma, um Corpo sem 
órgãos (CsO), um platô, ou qualquer outro abertamente de Deleuze e Guattari? Seriam os próximos 
zeros a expressão do desejo ao lado de existir-se em forma de passagens, sendo cada uma delas “um 
pedaço de imanência” (DELEUZE e GUATTARI, 2012, p. 23). Vencidas as perseveranças: às 
intensidades! 
 
 
0 SOMENTE o escrever movediço e as intensidades e as águas em que se ouve as distâncias 
por vir e ir e refletir e parar de pensar e sentir e seguir pensando e sentindo e 
navegar e perceber e viver este enquanto sem parar de intuir o canto que é navegar 
e esquecer e embarcar novamente e continuar e lembrar de voltar e recomeçar e 
escrevemar e ser esses mares-raízes e ser esta baía-raiz e ser esta abertura que 
“não começa nem conclui”1 e ser este rizoma e seu estar no meio e experimentar esse 
meio sendo e ter “como tecido a conjunção ‘e... e... e’”2 e ser a própria conjunção 
e esta “força suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser”3 e depois de tudo 
volver e somente escrever e ganhar velocidade e se encontrar no meio e entrelaçar-
-se e movimentar e se perder e “anular fim e começo”4 e viajar e remar reciprocamente 
e adquirir “velocidade no meio”5 e “instaurar uma lógica do E”6 e reparar no arriscar 
a nova lógica na navegação e sondar a nova lógica na navegação e assuntar a nova 
lógica na navegação e escrevemar de novo e rumar e escrever uma navegação a um canto  
por vir.   
 

1, 2, 3 (DELEUZE e GUATTARI, 2011, p. 48);  
4, 5, 6 (DELEUZE e GUATTARI, 2011, p. 49) 
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184 d185 c186  

 
0 NEM precisar esmiuçar, nem esquartejar em lâminas laboratoriais, nem se iludir em 
apreender a “determinação ou uma explicação”1 do mundo em cada lâmina, nem ter “a 
absoluta certeza de mim para mim”2, nem compreender-me como a verdade dos olhos 
dissecantes, nem buscar um acabamento para o corpo observado, nem esquecer que esta 
vista “não é nem acabada nem inacabada: ela é”3, como a obra de arte para o filósofo 
do espaço literário4 seria. 

 
1 (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 3) 
2 (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 4) 

3 (BLANCHOT, 2011, p. 12) 
4 Referência ao escritor Maurice Blanchot. 

 
 
0 NAVEGAR sem receio porque já diriam que “a escrita e o medo são incompatíveis”1. 
Navegar, porém, consciente do risco e por ele desenvolver algum tipo de “respeito”. 
(Alguém da família me dissera alguma tarde à beira d´água em Buraquinho: “o mar 
exige respeito, vá!”.) Navegar e saber do perigo de navegar quando não se deseja 
aportar, mesmo sabendo da inexistência do porto. Navegar em queda livre, mas no 
limite de não se esquecer da força gravitacional, agente fundamental na queda, 
livre. Navegar tardio ao sol e sabendo do tamanho do estrago da lua no temperamento. 
Navegar e evitar a ingenuidade da crença de que navegar é só navegar e pronto. 
Navegar sendo o próprio medo de parar e de não parar. Navegar. 
 

1 (LLANSOL, 1998, p. 13)  

 
0 [...] 

 

seja o tempo que não finda 

seja o tempo de findar 

seja em si seus matizes 

seja a cor que lhe é o mar 

 

seja o mar 

seja lembrar do mar 

quem... 

 
0 SOU O EU-ESCRITA feminino que se perde em rimas de sujeitos unos, esta ingenuidade 
iludida, esta misantropia mentirosa, esta estupidez de continuar querendo algo que 
insinue ser alguém.  
 
0 GIRO A ESCRITA sem eixo: não sou círculo nem contínuos, somente esta força  
matriz da gira. 
 
0 NÃO HÁ SEGREDO de escrever. Procura o tempo de viver a vida de quem te escreve e 
verás. Ou melhor, vive o entre profundo deste horizonte que és tu, escrita (?), e 
compreenderás as faltas, inclusive de segredos. 
 
0 NO GRANDE MAR INTERIOR da gente invadida da terra invadida que aportou noutra 
invasão de gente ainda deveriam irromper Kirimurês sem-fim. O apagamento líquido 
escorre, porém os sulcos marcam as passagens e tornam-se vestígios, ao prosseguir. 
Há nestes sulcos margens pulsando o entrelaçamento entre as invisibilidades e as 
invisibilidades que somos, porque somos a falta de buscar a nascente do próprio 
canto das nossas sereias de tantos nomes. Nossos mares são caminhos escancarados. 
Não é precisa a viagem, mas continuar é precisão.      
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0 AS LINHAS DESTAS MÃOS DE ESCREVER são ruas de mim que não chegam à parte alguma. E 
“Sou, em grande parte, a mesma prosa que escrevo”1. Esta prosa vazia, de gentes e 
assuntos e vias, de chegar. Este papel abarrotado, com palavras escapando à beira, 
margem espremida, e de onde nada se decifra, apesar de qualquer caligrafia que faça 
esforço para ser, alguém. As letras caindo para a direita ou milimetricamente 
alinhadas ao passo da pauta (em que caderneta escrevo?: páginas limpas, estes 
recicláveis, rabisco para todo lado, sem lápis a mão). Faço meus próprios cadernos, 
de mentira. Escrevo-me na ponta do lápis que repousa apontado há décadas no porta-
-lápis laranja-ouro amparado pelo amarelo-vivo de minha mesa, de escrever. Construo 
pontes, de cores e grafites, para escrever o que me escreveriam as escritas. E 
quando dá de parar, é parar, mesmo que só se possa frear rasgando por inteiro as 
páginas carregadas, minuciosamente. Tenho essa mania de picotar, as folhas, para 
deixar de escrevemar. “E deixo de escrever porque deixo de escrever”2 e pronto. Na 
verdade, deixo de escrever quando deixo de escrever, porque rasgo as folhas todas e 
pronto, sem deixar escapar mais que duas sílabas de uma palavra aparecendo no 
picotado de papel. Dá um trabalho danado, escrever-rasgar. Sou minuciosa na escrita 
do rasgar por vir. É uma desgraça escrever no papel. O problema é saber quando 
escrevo e em que papel. Porque quando escrevo no papel que não é papel de tato, este 
projetado à tela, quase morro. Não dá para rasgar depois. Não tem o gosto de correr 
o risco do corte da folha afiada, quase sempre dando um talho ínfimo na almofadinha 
da palma direita, da mão direita (sou canhota e dou graças!, porque esses cortezinhos 
de papel doem afiado por dias, a fio). É uma desgraça escrever no papel-papel, mas 
é pior ainda escrever no papel desta tela. Ainda não recriei um jeito de rasgar 
direito. É sempre mais laborioso, inventar novos rituais. E sinto falta do processo 
já incorporado. Do barulho rasgando, do perigo do corte, da respiração ofegante do 
antes do ato e do abraço que é ver tudo em pedacinhos no chão, aquele mar de retalhos 
que não permite refazer uma palavra sequer, sem o esforço da lembrança, claro. 
Embaralho os nacos após rasgadas, as folhas. E, depois ainda, coloco tudo num saco 
transparente, para ver bem. Chacoalho bem para ver embaralhando bem. Emaranho mais 
e mais, os nacos todos. E despejo tudo no lixo, vibrando à queda livre, tentando 
viver cada cair caindo, aquela chuva de retalhos, do final do saco inclinado à boca 
do lixo ansioso à espera do mosaico a compor novos mundos. Imagino o lixo fazendo a 
festa. E respiro fundo para não me distrair com o barulho, da festa. Vou assim 
despejando tudo, cautelosamente, para não pular pedaço algum para fora, da boca, 
estreita, do lixo com tampa preta automática (dá um frio na espinha ver de repente 
uma lasca de palavra escapando e lembrar de parte de uma das escritas, rasgadas. É, 
a gente rasga, mas não rasga tudo: a cabeça sempre traz à tona as coisas mortas, às 
vezes, parágrafos inteiros entrecortados viram fantasmas a invadir até os próximos 
escritos, a serem rasgados depois). Dá um prazer danado escrever e parar de escrever 
e rasgar o que se escreve. O único empecilho é a memória quando dá para se lembrar 
das linhas, tim-tim por tim-tim. Mas ando cada vez mais esquecida. Talvez seja tempo 
de pegar o lápis e recuperar meus caderninhos.  

 

1 (PESSOA, 1997, p. 196) 
2 (PESSOA, 1997, p. 90) 

0 que vão sou-me?  

águas, auguras  

onde começam as dores?  

águas, que vãos? 

calam-se, eram-me  

quem?  

soam-me ecoam-se  

vem...  

kirimurê 

[...] 
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0 ESCREVER em alto-mar fora paisagem e passagem. Olhos de ver vendo. Horizontes 
abertamente aos cantos de fabulação. Apesar da impressão falida, as águas correm, e 
a vida está aqui. Ninguém se atreveria a rasgar a própria escrita.   
 
0 ESTE CINZA É O QUE SINTO. O lilás que sinto. O vinho-tinto, sentindo. Paladares. 
Cores rodantes aos olhos cerrados depois de brindá-las. Caleidoscópio de sensações. 
É preciso pôr reparo na imersão das cores para não deixar escapar qualquer matiz 
vivo. Amarelo-vivo. Vermelho-vivo. E as viagens de viver. Não dá para parar nas 
tonalidades, caseiras. A casa não é a casa deliberadamente de onde eu vejo. A casa 
é a vista a ver. A casa é a potência de um prisma limite, intensidades correntes, 
“a casa vista de todos os lugares”1, a casa é o próprio ver. 
 

1 (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 105-106) 
0 no quando embarcado 

quem sou a barca 

e estas águas 

noturnas 

vestindo-se prateada 

lua 

no reflexo de tantas dúvidas 

sobre serdes cores 

e mar 

 
0 OUVIMOS AO MESMO TEMPO o atabaque caboclo que trouxera indícios de um canto 
atravessando. Somos a relação das mãos que apuram o couro, palmas lascadas pelo 
bater, macumba. Estas vozes que ascendem de uma escuta profundamente imperfeita em 
latência da mais pura perfeição. Percorrer a incerteza da dúvida de chegar é a nossa 
maior vocação, pois que somos náufragos, de profissão. Ouvimos ao mesmo tempo os 
tambores do caboclo e do terreiro d´angola, e os calos de nossas mãos doem, sendo o 
toque que for.   
 
0 RISCARAM-ME A LÁPIS e fiquei receosa de apagarem-me, mas dancei. Não dei conta 
antes de que o suor do corpo apagasse minha feição. Desapareci dançando, carimbó. 
Certifico-te, no entanto, que houvera, algum dia, passos. 
 
0 ENTRELAÇARES à ação de arrematar entrelaçamentos de coisas quaisquer em disposição 
do mover-se ao outro enquanto movo quando ainda estou sem forças para ser laço. 
 
0 ESTAMOS JUNTOS, MAS NÃO VIEMOS. O borrão das águas engolindo os corpos que não 
pudemos ser albatrozes de si1. Estamos no fundo, sem respirar. Faz tempo e já 
morremos quem fomos, enlameados. Os olhos afundados e a carcaça desintegrando. Dói 
o tórax, ossos molengados pela umidade desta memória agueira e carcomidos pelo sal, 
porque estamos em águas que podem ser marítimas, ou não. Choramos muito. E o sal 
desgasta o corpo. O choro é salgado também. Mas debaixo das profundezas qual é o 
gosto destas lágrimas que continuam no porão acorrentadas a chorar os seus, sem 
despedida? O albatroz apenas sobrevoa o mar e o navio, negreiro. O albatroz não é o 
navio. O albatroz não é o porão. O albatroz não é a corrente. O albatroz não é a 
gente acorrentada. O albatroz não é o corpo submerso. O albatroz não é a sensação 
da escuta de cada corpo sendo lançado ao mar, sob o barulho dos corpos batendo, no 
mar. As correntes apenas fundem-se às dores, negreiras, e não ao albatroz. Pobre, 
albatroz. Quem aguentaria? E nós, aguentaríamos? E nós que nem sabemos da mudez dos 
que aportaram marcados pelas correntes e pela ausência de nós, famílias de corpos 
lançados, ao mar? E nós que invadimos depois de sermos invadidos e acorrentados e 
embarcados à força e não fomos entendidos como dores vizinhas por nós mesmos, 
invadidos, vendo-nos da praia chegar, do mar? E nós? Esta invasão reflexiva como 
encontro? E nós?... Escrever dói e muitas vezes salga a face.  

 

1 Nesta intensidade, há muitas referências ao texto de ALVES, 1992.  
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