
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
INSTITUTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LITERATURA E CULTURA 

 

 

 

MARIA DOLORES SOSIN RODRIGUEZ 

 

 

 

 

ALIX ESTÁ AUSENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

 2017 



 
 

MARIA DOLORES SOSIN RODRIGUEZ 
 

 

 

 

 

 

 

ALIX ESTÁ AUSENTE 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Literatura e Cultura, Instituto de 

Letras da Universidade Federal da Bahia, como 

requisito para a obtenção do grau de Mestra em 

Literatura e Cultura. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Lívia Maria Natalia de 

Souza Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2017 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MARIA DOLORE SOSIN RODRIGUEZ 

 

 

 

ALIX ESTÁ AUSENTE 

 

Esta dissertação de Mestrado foi avaliada para obtenção do Título de Mestre e aprovada 

em sua forma final pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da 

Universidade Federal da Bahia. 

 

Aprovada em 10 de abril de 2017. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Livia Maria Natalia de Souza Santos – Orientadora 

Doutora em Letras pela Universidade Federal da Bahia 

Universidade Federal da Bahia 

 

 

 

 

Sayonara Amaral de Oliveira 

Doutora em Letras pela Universidade Federal da Bahia 

Universidade do Estado da Bahia 

 

 

 

 

Sandro Santos Ornellas 

Doutor em Letras pela Universidade Federal da Bahia 

Universidade Federal da Bahia 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a minha mãe, Maria Luisa Rodriguez Rodriguez.  

E para o meu pai, Benigno Sosin Rodriguez. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

“Ilumino-me de imenso”:  

À existência da minha mãe; 

À presença do meu pai; 

Ao acolhimento do Ilê Axé Odé Ôni Dacor; 

Ao apoio de Any; 

Ao incentivo de Marisa; 

Ao exemplo de Cecília; 

À casa de Hermínia; 

À lealdade de Rodrigo e Mariana;  

Às novas pessoas que eu e Dilton engendramos em nós e de nós; 

Aos ecos dos uivos de Lobo Damasceno; 

Ao afeto com que Jorge Augusto semeia nossas confidências;  

Às aulas-experiência com meus alunos e minhas alunas de LET B39; 

À amizade de Davi; 

Às controvérsias de Eder; 

À luminosidade de Italo; 

À cumplicidade de Gal; 

Ao jogo de corpo de Ari Sacramento e Denise Carrascosa; 

Ao silêncio de Clarisse; 

À ausência de Tâmara; 

Ao sorriso de Silvana;  

À indocilidade de Maiana; 

À prestatividade de Thiago e Ricardo (secretaria PPGLitCult); 

Às orientações de Livia Natalia; 

Aos ensinamentos sobre modos de re-existência do grupo de pesquisa Corpus Dissidente; 

À experiência de luta no Coletivo Luiza Bairros; 

Às leituras de Sayonara Amaral e Sandro Ornellas; 

À cidade de Salvador. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Tempo pediu pra folha dançar 

“Dembwa”, Tiganá Santana. 

 

Mas também sei 

Que qualquer canto 

É menor do que a vida 

De qualquer pessoa 

“Como nossos pais”, Belchior. 

 

 

 

Aqui tudo parece 

Que era ainda construção 

E já é ruína 

“Fora da Ordem”, Caetano Veloso. 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Esta dissertação é a construção de um percurso sobre a obra Algo: preto (2005), de 

Jacques Roubaud, a partir das leituras que o livro sugere sobre a dicção do poeta lírico na 

contemporaneidade e as ressonâncias que são encontras nos desdobramentos da crítica 

biográfica e do que ela representa para a teoria literária. Nesse sentido, e levando em 

consideração que o livro foi escrito em decorrência da morte da esposa do autor, Alix 

Cléo, este trabalho desenvolve articulações sobre esse ser ausente e que é remontado no 

livro por meio de uma virtualidade, tensionando para a concepção de um sujeito lírico 

que se constrói, por meio do texto literário, e em fricção e contaminação com o sujeito 

empírico, na formação de uma temporalidade poética que ordena outras discursividades 

a respeito da concepção de uma memória. Articulando essa cena, buscando compreender 

a ordem instaurada por Eros e Tânatos, o texto poético se organiza no sentido de criar um 

universo que interroga as demarcações de um texto que está entre a poesia e a 

autobiografia e de uma teoria que precisa abranger as particularidades de uma voz que se 

anuncia em um contexto que motiva o debate sobre as regularidades da teoria literária e 

do cânone, dando passagem para a interpretação de um conhecimento que se erige 

levando em conta a potência de uma experiência. Desarticulando as estruturas e 

interrogando uma centralidade e uma origem, o livro fulgura como a possibilidade de 

desierarquização das formas e dos discursos que está sendo demandada, aqui, por um 

saber investigativo que problematiza a relação complexa entre obra e autor.  

 

Palavras-chave: Jacques Roubaud; poesia; teoria da lírica; crítica biográfica; luto.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation is the construction of a course on Jacques Roubaud's book Something: 

black (2005), based on the book's readings on the lyric poet's diction in contemporaneity 

and the resonances that are found in the unfolding of biographical critique and of what it 

represents for literary theory. In this sense, and taking into consideration that the book 

was written as a result of the death of the author's wife, Alix Cléo, this work develops 

articulations about this absent being and is reassembled in the book through a virtuality, 

straining for the conception of a a lyrical subject that is constructed, through the literary 

text, and in friction and contamination with the empirical subject, in the formation of a 

poetic temporality that orders other discursividades regarding the conception of a 

memory. Articulating this scene, seeking to understand the order established by Eros and 

Thanatos, the poetic text is organized in the sense of creating a universe that interrogates 

the demarcations of a text that is between poetry and autobiography and of a theory that 

needs to cover the peculiarities of a voice that announces itself in a context that motivates 

the debate on the regularities of literary theory and the canon, giving way to the 

interpretation of a knowledge that is built taking into account the power of an experience. 

By dismantling the structures and interrogating a centrality and an origin, the book shines 

as the possibility of desierarquization of forms and discourses that is being demanded, 

here, by an investigative knowledge that problematizes the complex relation between 

work and author. 

 

Keywords: Jacques Roubaud; poetry; lyric theory; biographical critique; mourning. 
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1 INTRODUÇÃO: EXISTÊNCIAS FACTÍVEIS 

 

Ainda na graduação em Letras com Língua Espanhola na Universidade Estadual de 

Feira de Santana, em uma alienação de mim e do que eu estava fazendo, comprei o livro Algo: 

preto (2005), de Jacques Roubaud, por pertencer a famosa coleção organizada por Haroldo de 

Campos. Esse livro veio como por encanto. A relação entre literatura e fotografia, que ele 

anunciava, enchia os olhos – sobretudo para alguém que, como eu, fotografava. A semiótica 

fascinava. 

Entrei no curso de mestrado acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Literatura e 

Cultura da Universidade Federal da Bahia. Na primeira semana de aula, tive contato com as 

quatro disciplinas daquele semestre: todas ministradas por mulheres, dentre elas, duas mulheres 

negras, como eu.  

No entanto, através do seu modus deseducador e violento, esse espaço me negou. Cursei 

todos os vinte e quatro meses sem o recebimento de bolsa, ainda que clamando ao programa, 

ao corpo docente, aos que poderiam interferir de algum modo, mas que silenciaram. E, quando 

não silenciaram, fracassaram frente à truculência institucional. Falta de assinaturas, empecilhos 

burocráticos. Falta da alteridade que os estudos culturais apontam como um elemento potente 

para enxergar as diferenças, falta de entendimento das dimensões sociais no caráter de 

distribuição das bolsas, falta de iniciativa e boa vontade de vários agentes. O critério 

meritocrático estava operando para manter as pessoas herdeiras, simbólica e materialmente, em 

seus lugares de privilégio.  

Em “O Lugar de Fala”, capítulo do livro Literatura Brasileira Contemporânea: um 

território contestado (2012), Regina Dalcastagnè fala sobre a necessidade de legitimação das 

variadas dicções que fazem parte do conjunto de perspectivas sociais. A isso, ela acrescenta:  

 

O problema da representatividade, portanto, não se resume à honestidade na 

busca pelo olhar do outro ou o respeito por suas peculiaridades. Está em 

questão a diversidade de percepções de mundo, que depende do acesso à voz 

e não é suprida pela boa vontade daqueles que monopolizam os lugares de fala 

(DALCASTAGNÈ, 2012, p. 18).  

 

 

Nesse sentido, a imobilidade e a omissão com que trataram a minha situação dentro 

dessa instituição é um desdobramento da vontade de silenciamento da minha voz de mulher, 

negra e interiorana que conseguiu adentrar esse lugar autorizado de produção, troca, reprodução 
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e difusão do saber e, portanto, um lugar de poder e de forte representação dentro da organização 

social. 

A ideia imanente aqui é sobre um lugar que comporta seres que, ao atingirem 

determinado estado e localidade em relação à produção de saber, parecem transcender as lógicas 

que são pensadas para os seres sociais que somos. A pós-graduação não conta com nenhum 

mecanismo de assistência estudantil. Sem residência, sem a possibilidade de estagiar, sem cota 

de xérox, sem auxílio para a compra de livros, sem auxílio para alimentação ou transporte, 

sendo lida pela universidade como um ser que não necessita de incentivo para permanência, 

sendo pressionada violentamente para abandonar esse espaço: é a partir desse lugar que falo e 

que produzo. Esta dissertação traz consigo essa pesquisadora que sou e foi necessário que eu 

dissesse essas coisas, não apenas como denúncia. Mas, sobretudo, para localizar quem me lê 

quanto à minha formação e ao percurso desta pesquisa.  

Durante um bom tempo do primeiro semestre, pensei em trocar o livro de Jacques 

Roubaud por outro corpus. No entanto, Algo: preto é um achado e ele me mobilizou até aqui. 

Com nenhuma publicação ou pesquisa mais demorada sobre essa produção e envolto em uma 

cortina de mistérios e possibilidades discursivas, ele também me fez inquirir sobre quais são as 

temáticas permitidas para o acesso de determinadas vozes.  

Muitas vezes, insone, procurei auxílio e pedi conselho. Eu não sou autorizada a falar 

sobre teoria da lírica? Eu não sou autorizada a falar sobre um autor branco e europeu? Quem 

determina sobre o que eu posso ou não falar? É a velha noção da tutela e, sobejando com ela, a 

necessidade de aval, ambos fazem sombra sobre as produções de pesquisadores negros e 

pesquisadoras negras. Parece que a nossa produção é validada apenas quando falamos sobre os 

temas que também são autorizados. Tive a minha capacidade subjugada e a minha militância 

questionada. Entre a cruz e a espada, escolhi seguir com a potência roubaudiana que, mais do 

que eu poderia supor, me levou para caminhos teóricos e críticos que ultrapassavam as minhas 

aspirações iniciais.  

Mesmo reconhecendo a necessidade de uma revisão radical epistêmica sobre os 

currículos e as pesquisas, dentro do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia,  que 

não refletem a pluralidade de olhares e a diversidade de vivências e produções, escolhi por 

Algo: preto (2005), de Jacques Roubaud.  

Assim como escolhi por não esconder que aqui há uma escrita defectível que acompanha 

os limites que possuo e que me foram impostos. Escrita oscilante: às vezes, chamo por uma 

compreensão coletiva para o que estou enunciando e escrevo por meio da primeira pessoa do 

plural, pedindo a atenção para algo que acredito estarmos construindo conjuntamente; noutras, 
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chamo a responsabilidade e a presença do meu corpo a partir do uso da primeira pessoa do 

singular, pois entendo esse ato como um ato político e é preciso usar da política em todo os 

tempos, sobretudo nos temerários.  

Desdobrando a escrita dessa pesquisa e projetando-a a partir de um tom ensaístico, acabo 

por me encontrar com o que Eneida Maria de Souza diz quando chama a atenção para o fato de 

que: “A forma ensaística, ao inscrever-se sob o signo do precário e do inacabado ajusta-se à 

reflexão narrativa que joga com os intervalos e os lapsos do saber, permitindo o gesto de apagar 

e de rasurar textos que se superpõem”1. Ou com a “experiência inscrita” que Sandro Ornellas 

anuncia em sua tese Derivas do texto. Derivas da vida. Corpo Escrita e Cultura em Virgílio de 

Lemos, Waly Salomão e Al Berto (2005). 

Esta pesquisa, portanto, não se quer definitiva. Ela não guarda em si nenhuma verdade 

universal ou pretende expressar qualquer totalidade. Há muito o que ser dito e, aqui, há apenas 

os rastros de uma pesquisadora sobre os caminhos errantes da teoria e da crítica. Essa reflexão 

narrativa busca, então, a partir desse lugar, a investigação sobre algumas possibilidades 

discursivas que atravessam as análises do livro de Jacque Roubaud. O interesse é então por: 

 

[...] conservar, denunciando aqui e ali os seus limites, todos esses velhos 

conceitos: como utensílios que ainda podem servir. Já não se lhes atribui 

nenhum valor de verdade, nem nenhuma significação rigorosa, estaríamos 

prontos a abandoná-los a qualquer momento se outros instrumentos 

parecessem mais cômodos. Enquanto esperamos, exploramos a sua eficácia 

relativa e utilizamo-los para destruir a antiga máquina a que pertencem e de 

que são peças. (DERRIDA, 2009, p. 415). 

 

 

Ao fim da escrita da primeira seção, fui chamada a atenção sobre a ausência de menção 

sobre um fato concreto primordial para o interesse desta investigação. O livro Algo: preto foi 

escrito por Roubaud para a sua esposa que morreu, enquanto dormia ao seu lado, de embolia 

pulmonar, e eu já havia escrito muitas páginas sem dizer sobre essa morte. Sintomático talvez. 

Algo: preto foi lançado no Brasil em 2005, pela editora Perspectiva, e tem tradução de Inês 

Oseki-Dépré. Além dele, o autor possui um livro de prosa, Os Animais de Todo Mundo (2006), 

publicado pela editora Cosac Naify, com tradução de Marcos Siscar e Paula Glenade. Roubaud 

é escritor e professor titular de matemática da Universidade de Paris. Ele faz parte, ainda, do 

OuLiPo – grupo de literatura experimental fundado na década de 60. Com manifesto escrito 

                                                           
1 SOUZA, 2007, p. 114. 
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pelo próprio Roubaud e por Marcel Bénabou, ele possui autores conhecidos em seu bojo, como 

Raymond Queneau, Georges Perec e Italo Calvino.  

O livro se originou do fracasso de um projeto que geraria a produção de dois livros, um 

de fotografia e outro de poemas. As fotografias ficariam por conta de Alix-Cléo Roubaud, 

fotógrafa e escritora. Acontece que, antes de realizarem esse intento, Alix morre, aos 31 anos. 

O seu diário, contendo algumas fotografias e escritos, chega a ser publicado em 1984, um ano 

após a sua morte. Passados dez meses de silêncio, o autor se envolve com a produção de Algo: 

preto, na tentativa de não deixar morrer quem já atravessou, na companhia de Caronte, as águas 

inevitáveis do rio do esquecimento.  

Apontamos para uma perspectiva que leva em conta a virtualidade de Alix Cleo, pois 

tudo o que sabemos a seu respeito veio de alguns poucos artigos de críticos brasileiros, 

traduções mal elaboradas por mim de textos em francês e do próprio livro de poemas que forja 

uma persona para ela. O livro acaba sendo um diálogo, inscrito nesse espaço das virtualidades, 

que nos deixa entrever alguns mundos possíveis.  

Em consonância com isso, o meu texto também sinaliza para uma inconsistência em 

relação à escrita do seu nome. Isso porque encontrei-o escrito de diversas formas em lugares 

diferentes: Álix-Cléo; Alix Cleo; Alix-Cléo; Álix-Cleo. Cabe ressaltar que Jacques Roubaud 

grafa “Alix Cleo Roubaud” em um dos poemas do livro, ainda que essa não seja a única forma 

de grafia encontrada durante as pesquisas que realizei em diversificadas fontes.  

Existências em potencial, eu e Alix nos encontramos no espaço dessa dissertação para 

provocarmos, questionarmos e abrirmos fissuras nas normatividades que sustentam 

discursividades que, aqui, entram em diálogo para, a partir do precário e do inacabado, 

operarem na construção de um conhecimento que possa contribuir para o desenraizamento de 

noções fixas e estabilizadoras. Partindo, assim, das nossas existências factíveis para o exercício 

do pensar que se circunscreve nas tensões.  

Na seção intitulada “A tua presença desintegra e atualiza a minha presença”, parto do 

pensamento de Gaston Bachelard (1978) para pensar como o espaço doméstico se mostra 

central na poética roubaudiana e como ele carrega em si o reflexo da interioridade do poeta, 

metaforizando as imagens poéticas a partir da ideia de topoanálise. Em seguida, parto para os 

questionamentos e as discussões acerca da figura do autor, no caso, do sujeito lírico, discutindo 

sobre as caracterizações que essa dicção assume.  

De maneira mais fulcral, trazendo as noções de poesia lírica de Anatol Rosenfeld (2008) 

e Emil Staiger (1997), levamos em consideração as discussões de Michel Collot (2004) e 

Dominique Combe (2009-2010) e seus acréscimos sobre um sujeito lírico que está fora de si e 
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emparelhado entre as tonalidades ficcionais e autobiográficas. Elaboramos diálogos sobre essa 

vocalização lírica que se erige em Algo: preto levando em conta a performatividade trazida por 

Paul Zumthor (2000) e as relações entre texto e autor trazidas por Antonie Compagnon (1999). 

Por fim, procuramos entender o movimento que Jacques Roubaud faz como um sujeito 

de enunciação localizado culturalmente e que possui uma produção calcada na sua experiência 

e nas formas que sustentam um pensamento transcrito de algum modo nos poemas. Fazemos 

isso com o auxílio de Denise Carrascosa (2014), Homi Bhabha (1998) e bell hooks (2013). 

Na seção seguinte, intitulada “A tua presença é tudo que se come. Tudo que se reza”, 

articulamos como que a poesia de Jacques Roubaud arquiteta uma memória, levando em conta 

o que diz Jeanne Marie Gagnebin (2006) e o seu diálogo profícuo com Walter Benjamin (1987). 

Procurando seguir através das descontinuidades e das rupturas, dando a tonalidade para essa 

lembrança fragmentária, encontramos no modelo arqueológico de Michel Foucault (2008) um 

caminho. A partir da discussão de Paulo Henriques Britto (2000) e Silvina Rodrigues Lopes 

(1998), pensamos na relação inerente entre poesia e memória, articulando Wander Melo 

Miranda (2000) e Alfredo Bosi (1977). 

Por fim, em “A tua presença coagula o jorro da noite sangrenta”, estabelecemos as 

relações entre fotografia e poesia, pontos salientados pela estética de Jacques Roubaud em Algo: 

preto, acionando a semiologia de Lucia Santaella (1997) e os estudos seminais de Octavio Paz 

(1996) sobre a importância e a configuração das imagens poéticas. Além disso, tencionamos a 

respeito da localidade da dicção poética roubaudiana dentro da crítica biográfica enfatizando 

os estudos sobre a relação entre poesia e autobiografia de Philippe Lejeune (2008) e de acordo 

com as considerações de Eneida Maria de Souza (2007). Encerramos essa seção discutindo as 

relações entre amor e morte, a partir da elaboração do luto de Sigmund Freud (2010) e Melanie 

Klein (1996) e das noções de erotismo de George Bataille (1987) e Octavio Paz (1994), com o 

atravessamento do sentimento amoroso discutido por Zygmunt Bauman (2004). 

A ideia inicial era fazer das fotografias de Alix Cleo as epígrafes deste trabalho para que 

ela estivesse, de algum modo, ainda mais presente. No entanto, nesse formato, elas poderiam 

sugerir uma ideia de hierarquização dentro da pesquisa que não nos interessava. Optei por 

manter as imagens, não epigrafando as seções, mas como centros de força que também 

estabelecem uma relação com a pesquisa que foi desenvolvida. Cada fotografia de Alix está em 

diálogo profundo com a seção que inaugura.  

Em muitos momentos, parei a escrita e observei as imagens como um modo de adentrar 

ainda mais na obra de Jacques Roubaud, para ver se entrevia aqui e ali alguma fagulha dos 

poemas que me diziam tanto e, ao mesmo tempo, tão pouco, sobre quem ela era, sobre quem 
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ele era e sobre quem eles eram juntos. Também me reportei as fotografias para achar os laços 

que, vez ou outra, pareciam perdidos entre mim e esses sujeitos que construíram comigo esta 

dissertação.  
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2 A TUA PRESENÇA DESINTEGRA E ATUALIZA A MINHA PRESENÇA 

 

 

 No espaço mínimo 

 

Afasto-me pouco deste lugar como se a clausura num espaço 

mínimo te devolvesse da realidade, visto que aqui vivias comigo. 

 

Em sua descida, como em sua subida, o sol penetra, quando 

faz sol, e segue o caminho reconhecível, nas paredes, nos 

assoalhos, nas cadeiras, curvando, reclinando as portas. 

 

Fico muito tempo aqui, seguindo-o com os olhos, interpondo 

minha mão, sem fazer nada, pensar, complemento de imobilidade. 

 

Não vives nesses cômodos, eu não poderia dizê-lo, não estou 

assombrado por ti, não tenho mais, agora, senão raramente a 

alucinação noturna de tua voz, não te surpreendo abrindo a porta, 

nem os olhos. 

 

O que me ocupa, inteiramente, e me desvia do lá-fora, de me 

afastar, de abandonar os cômodos, os movimentos do sol, é o espaço, 

o espaço só, tal como encheras de imagens, de tuas imagens, de 

teus panos, de teu perfume, de teu obscuro calor, de teu corpo. 

 

Ao desapareceres, não foste posta em outro lugar, te diluíste 

neste mínimo espaço, te afundaste nesse mínimo espaço, ele te 

absorveu. 

 

À noite sem dúvida, se eu acordar na noite, angústia no peito, 

a janela enorme, a me tocar nos olhos, ruidosa, à noite sem dúvida, 

poderia dar-te forma, falar, refazer-te, um dorso, um ventre, uma 

nudez úmida preta, não me abandono. 

 

Abandono-me ao alongamento das janelas, da igreja, ao golfo 

dos tetos à esquerda da igreja, onde se lançam as nuvens, noite 

após noite. 

 

Deixo o sol se aproximar, me recobrir, extinguir-se, depositando 

seu calor um instante, pensando, sem acreditar, tua carne recolocada 

no mundo, reavivada. 
 

ROUBAUD, 2005, p. 44 

 

 

 



18 
 

 

Figura 1 -  Fotografia de Alix-Cleo Roubaud. 

 

 

Fonte: Lens Culture Magazine 2. 

 

O poema “No espaço mínimo” nos convida para uma locação desconfortável, se 

fizermos uma análise pouco criteriosa e levarmos em conta o mal-estar trazido por uma 

espacialidade limitada. Poucos lugares mínimos podem ser cômodos o suficiente para que 

possamos habitá-los.  

A poesia é, ela mesma, esse espaço mínimo. No entanto, é dentro desse espaço 

anunciado pelo título que nos encontramos com uma das vozes que mais fortemente fala dentro 

desta obra: um sujeito lírico absorto em meio a elementos que nos remetem a uma cena 

cotidiana, doméstica. Ele, sutilmente, mas amiúde, invoca a nossa presença e atenção para 

acompanharmos e sermos mobilizados pela sua relação com os elementos que vão sendo postos.  

A poesia pode ser definida como um lugar, segundo Marc Augé, pois, ele diz: “Se um 

lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não se pode definir 

nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico definirá um não-lugar” 3. 

Assim, o pensamento sobre lugar e não-lugar desse antropólogo francês nos faz entender que o 

lugar da poesia é a região que expressa, em Jacques Roubaud, uma identidade que também está 

identificada como relacional. 

                                                           
2 Disponível em <https://www.lensculture.com/projects/220433-france-fannie-escoulen.> Acesso em 03/03/2017. 
3 AUGÉ, 2002, p. 73. 
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O lugar de espectador nos é ofertado. E, assim, seguimos a leitura do poema. Nos dois 

primeiros versos, a voz nos diz, em primeira pessoa, que se afasta pouco “deste lugar” 4, porque 

a “clausura” 5 nesse espaço mínimo permite que ele se depare pouco com a realidade da 

ausência – o raciocínio gira, então, sobre aquele possível desconforto. No entanto, esse espaço 

mínimo, que poderia ser entendido como um lugar que oferta pouca comodidade, é, justamente, 

o lugar que traz conforto à voz poética que se mostra nesse início de poema.  

Gaston Bachelard, ao propor uma topoanalise, chama a atenção para a importância de 

observarmos os elementos descritos espacialmente dentro da obra literária para 

compreendermos a expressividade deles. A partir do estudo do espaço e lançando-se para uma 

análise psicológica, ele fala que: “É preciso dizer então como habitamos nosso espaço vital de 

acordo com todas as dialéticas da vida, como nos enraizamos, dia a da, num “canto do mundo”. 

Pois a casa é nosso canto do mundo. Ela é, como se diz frequentemente, nosso primeiro 

universo” 6. 

Levando em consideração a carga narrativa que esse poema concentra, desdobramos o 

que Michel de Certeau aponta em “Relatos de Espaço”, dentro de A Invenção do Cotidiano 

(1998): 

 

[...] as estruturas narrativas têm valor de sintaxes espaciais. [...]. Todo relato é 

um relato de viagem – uma prática do espaço. A este título, tem a ver com as 

táticas cotidianas, faz parte delas, desde o abecedário da indicação espacial 

(‘dobre à direita’, ‘siga à esquerda’), esboço de um relato cuja sequência é 

escrita pelos passos, até ao ‘noticiário’ de cada dia (‘Adivinhe quem eu 

encontrei na padaria?’, ao ‘jornal’ televisionado (‘Teherã: Khomeiny sempre 

mais isolado...’), aos contos lendários (as gatas borralheiras nas choupanas) e 

as histórias contadas (lembranças e romances de países estrangeiros ou de 

passados mais ou menos remotos). Essas aventuras narradas, que ao mesmo 

tempo produzem geografias de ações e derivam para os lugares comuns de 

uma ordem, não constituem somente um “suplemento” aos enunciados 

pedestres e as retóricas caminhatórias. Não se contentam em deslocá-los e 

transpô-los para o campo da linguagem. De fato, organizam as caminhadas. 

Fazem a viagem, antes ou enquanto os pés a executam. (CERTEAU, 1998, p. 

200). 

 

 

No poema, o espaço mínimo é estendido para além de uma mera descrição enunciativa, 

mas sugere uma posição capaz de expressar a subjetividade do sujeito lírico. Assim, tal como 

diz Bachelard em A Poética do Espaço (1978), “[...] é necessário mostrar que a casa é um dos 

                                                           
4 ROUBAUD, 2005, p. 44. 
5 ROUBAUD, 2005, p. 44. 
6 BACHELARD, 1978, p. 200. 
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maiores poderes de integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem” 7. 

Não raro, Roubaud referencializa esse espaço, notadamente expresso como refúgio e aliado 

para a construção de uma memória.  

O poeta nomeia a morte de diversas maneiras durante o livro. Aqui, ele diz, é uma 

“realidade” 8 – e ele também diz que almeja que a clausura possa devolver esse ser com quem 

ele dialoga e que, aqui e sempre, é entendido e lido, por mim, como sendo Álix-Cleo. Ainda 

que esta seja uma ficção, é uma maneira de ordenamento da minha leitura, a interlocução 

sempre se dá entre a voz poética, o (a) leitor (a) e um ser ausente. Desse modo, ainda que seja 

uma construção ficcional e que não possamos definir tão intempestivamente que se trata de 

Álix-Cleo, foi ela a quem eu escolhi para preencher essa lacuna e, não me furto em dizer, sei 

que não estou errada.  

Nas duas próximas estrofes, o poeta introduz o leitor em um cenário doméstico que nos 

chama novamente à posição de espectadores, mas também de participantes e cúmplices, pois, 

assistimos a cena que é narrada como se lá estivéssemos. Ele diz sobre o movimento do sol – 

repetidamente, uma vez que essa imagem aparece em outros poemas do livro. Esse ciclo que 

ele parece evocar com o aparecimento e desaparecimento do sol diz respeito a um ciclo 

persistente que ele desenvolve: noite e dia, encarnar e desencarnar, sumir e aparecer.  

Ele fala: “Em sua descida, como em sua subida, o sol penetra, quando/ faz sol, e segue 

seu caminho reconhecível, nas paredes, nos/ assoalhos, nas cadeiras, curvando reclinando as 

portas”9. Essa imagem é muito forte porque, além de propor o efeito de cotidianização que nos 

faz cúmplices da voz poética, ela é a demonstração da passagem do tempo e de como esse 

tempo impõe um ritmo que é demandado incontáveis vezes pelo poeta. 

Ele segue dizendo: “Fico muito tempo aqui, seguindo-o com os olhos, interpondo/ 

minha mão, sem fazer nada, pensar, complemento de imobilidade” 10. Os termos confirmam a 

leitura: muito tempo e imóvel – é assim que ele parece vivenciar os acontecimentos, ao menos, 

até aqui. Distraído pelo movimento do sol que faz seu caminho reconhecível pelos móveis da 

casa, a leitura desses versos nos doa um pouco dessa sensação de distração melancólica.  

Mesmo que seja um lugar de conforto, primeiro porque, em sendo mínimo, não impõe 

a necessidade de ocupação extensa e, depois, porque remete a presença desse corpo (“visto que 

aqui vivias comigo” 11), a voz poética também diz que Álix não vive nos cômodos, ela não o 

                                                           
7 BACHELARD, 1978, p. 201. 
8 ROUBAUD, Jacques. Algo: preto. Trad. Inês Oseki-Dépré. São Paulo: Persspectiva, 2005, p. 44. 
9 id. 
10 id. 
11 id. 
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assombra, ele não a vê “abrindo a porta, / nem os olhos” 12, apenas “a/ alucinação noturna de 

tua voz” 13 ainda está presente. A voz é uma perfeita representação do sentimento do poeta 

diante da ausência, posto que é vibração e nada mais: intocável, intangível, invisível, no entanto, 

é presença sensível.  

Realizando uma aproximação a partir da topoanalise de Bachelard, podemos propor que 

esse espaço mínimo é o próprio corpo do poeta, sua interioridade. É como ele nos propõe:  

 

Então, diante dessas solidões, o topoanalista pergunta: O aposento era grande? 

O sótão era cheio de coisas? O canto era quente? De onde vinha a luz? Como, 

também nesses espaços, o ser sentia o silêncio? Como saboreava ele os 

silêncios tão especiais das moradias diversas do devaneio solitário? Aqui o 

espaço é tudo, porque o tempo não mais anima a memória” (BACHELARD, 

1978, p. 203). 

 

 

O espaço aparece como uma expressão do inconsciente do poeta e da sua voz lírica e, 

com eles, acaba se confundindo. Nesse desejo de construção de uma memória que nos mobiliza, 

ele elenca os elementos que estão ali presentes dentro desse espaço: as imagens dela, as imagens 

feitas por ela – que era fotógrafa -, os panos, o perfume, o obscuro calor e o seu próprio corpo. 

Tudo isso preenche o mínimo espaço e o impede, ele diz, de se afastar, de abandonar os 

cômodos e os movimentos do sol. São essas memórias que o ocupam inteiramente.  

Essa memória também constrói uma lembrança transcendente. O poeta nos diz (e diz ao 

ser amado): “Ao desapareceres, não foste posta em outro lugar, te diluíste/ neste mínimo espaço, 

te afundaste nesse mínimo espaço, ele te/ absorveu” 14 . Álix está presente em tudo ao redor, 

sua presença foi absorvida pelo espaço que também se expressa como uma representação da 

própria vida da voz poética.  

A estrofe seguinte insinua uma agilidade que nos remete aos pesadelos ou aos sonhos 

mais viscerais em que acordamos ofegantes: “angústia no peito”; a visão da “janela enorme”; a 

noite “a me tocar nos olhos”; “a noite ruidosa”. Apenas essa experiência do sono desperto em 

alucinação, ele diz, “poderia dar-te forma, falar, refazer-te, um dorso, um ventre, uma/ nudez 

úmida preta, não me abandono”15. Ainda que em uma noite, insone, algum pedaço de memória 

a trouxesse de volta, em fragmentos, ele não se deixaria levar, ele não se abandonaria a esse 

delírio.  

                                                           
12 id. 
13 ROUBAUD, Jacques. Algo: preto. Trad. Inês Oseki-Dépré. São Paulo: Persspectiva, 2005, p. 44. 
14 id. 
15 ROUBAUD, 2005, p. 44, 45. 
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Ele volta a dizer que, agora, esse cotidiano é quem poderia devolvê-la, já que, nele, ela 

habita. “Abandono-me ao alongamento das janelas, da igreja, ao golfo/ dos tetos à esquerda da 

igreja, onde se lançam as nuvens, noite/ após noite” 16. E o sol que indicava ciclos, 

cotidianização, é, agora, a própria presença do ser ausente. Ele diz: “Deixo o sol se aproximar, 

me recobrir, extinguir-se, depositando/ seu calor um instante, pensando, sem acreditar, tua carne 

recolocada/ no mundo, reavivada” 17.  

Ele encerra o poema assim: deixando a sensação de que Álix-Cleo é essa presença, 

agora, transcendente, que aparece com a observação do levantar e cair do sol. Álix-Cleo é a 

própria presença luminosa do sol que, todo dia, visita o corpo do poeta, depositando seu calor.  

 

 

2.1 SUJEITO LÍRICO: UMA DICÇÃO NA ENCRUZILHADA  

 

Talvez, nos importe a pergunta: afinal, quem é Jacques Roubaud? E essa pergunta, ela 

própria, já carrega consigo uma intencionalidade, um ponto de partida, uma estrutura 

ordenadora de uma leitura que se fundamenta em uma lógica. Essa lógica pode ser entendida 

como um ideal de leitura centrado no sujeito, autor de poesia. Aí se instaura o lugar de 

sinuosidade com o qual vamos dialogar.   

Nesse primeiro momento, o que nos instiga é o entendimento de um pensamento 18 

acerca desse sujeito: que é empírico - como a teoria chama àquele que está fundamentado em 

uma experiência vivida; mas que também é lírico – existindo apenas a partir da produção 

poética. Assim, o que parece se apresentar sobre a identidade do autor de poesia é a questão 

sobre quem de fato fala no poema: o próprio autor, ele mesmo, ou uma voz que se constrói 

apenas no texto e a partir dele?  

Proponho um caminho que não resolve o problema, mas que verticaliza a discussão. Por 

não entender o fluxo desse movimento como algo tão rigidamente demarcado e estanque e 

observando que, a partir de um entendimento estendido que reside na percepção de que a poesia 

também é uma experiência e que essa experiência não está isolada no ato de tessitura do poema, 

essas duas vivências, então, entram em conexão.   Como disse Michel Collot: “Colocar o objeto 

                                                           
16 ROUBAUD, Jacques. Algo: preto. Trad. Inês Oseki-Dépré. São Paulo: Persspectiva, 2005, p. 45. 
17 id. 
18 A partir da ideia de um “pensamento como experiência, não como tradução” – como foi dito pelo professor 

Eduardo Oliveira em sua fala na aula inaugural do semestre 2016.1 da Pós-Graduação em Literatura e Cultura da 

Universidade Federal da Bahia no dia 08 de julho de 2016. Ou o que sugere Eneida Maria de Souza quando diz 

sobre “[...] o saber da escrita como enunciação, colocando-o em desacerto com o discurso da ciência” (SOUZA, 

2007, p. 114). 
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contra o sujeito, o corpo contra o espírito, a letra contra a significação, é perder o essencial e o 

mais difícil de ser pensando, que é a implicação recíproca de tais termos” 19.  

De igual modo, querer simplificar as relações que se realizam entre sujeito empírico e 

sujeito lírico, para a construção de uma voz poética, é também ignorar as tensões, as flutuações 

e lugares que se localizam entre esses dois lados das margens, não em conflito, mas em 

confluência. Aqui, interessa o entre-lugar e perceber como que são desenvolvidos os processos 

de construção que se posicionam mais como um entendimento rizomático 20 do que como uma 

tentativa de alcançar uma totalidade. 

Essa localidade não nomeada ainda tempestivamente dentro dos estudos de teoria da 

lírica, mas amplamente mencionada nos estudos que remontam à questão da autoria – A Morte 

do Autor, Roland Barthes (1968); O que é um autor, Michel Foucault (1992); Gramatologia, 

Jacques Derrida (1973); Escritas de Si, Diane Klinger (2007); O Pacto Autobiográfico, Philippe 

Lejeune (2008); Relatar a Si Mesmo, Judith Butler (2015); A Escrita de Si, Michel Foucault 

(2006) etc., – está alojada na necessidade de se equacionar sobre o trânsito e a acomodação 

desse sujeito conflituoso e da sua relação com a poesia lírica, tida como um lugar ideal, muitas 

vezes, para que ele possa se expressar de maneira livre, quase confessional.  

O fato do poema ser visto como o espaço máximo de expressividade de uma pura 

interioridade do seu autor fez com que essa localidade, sobretudo a localidade da poesia lírica, 

fosse vista como o lugar de abrigo e vazão do sujeito que poderia se expressar espontaneamente. 

Esse entendimento, no entanto, parece sobrepujar até mesmo a noção advinda da psicanálise e 

da linguística e que desvelam esferas da constituição do sujeito a partir de zonas opacas a si 

mesmo.  

Sobre essa dupla disposição do sujeito na qual se encontra a nossa questão, chamada 

por mim de sinuosa por querer conter uma proposição ou uma assertiva acerca de uma 

denominação ou definição do que ou de quem seria Jacques Roubaud – o autor de poesia –, é 

que repousa a referência desdobrada que dá título ao trabalho de Dominique Combe: A 

referência desdobrada: O sujeito lírico entre a ficção e a autobiografia (2009- 2010). 

O sujeito lírico se dá a partir desse desdobramento duplo. Em um esforço muito bem-

sucedido, Combe dedica-se a dizer sobre esse “eu”, hospedado e anunciado no “eu-lírico”, e de 

como, ainda hoje, é difícil encontrar a sua conceituação. Ao passo que, nos textos em prosa, é 

                                                           
19 COLLOT, 2004, p. 168. 
20 Operador conceitual não cartesiano, proposto por Gilles Deleuze e Félix Guattari, que consiste na busca pelos 

desdobramentos epistemológicos sem classificações hierárquicas ou que se voltem para a origem em busca das 

razões que fundamentem uma lógica teleológica. Não se interessa, necessariamente, pelos resultados, mas pelo 

processo.  
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encarado com naturalidade o fato de haver uma voz autônoma que se anuncia, seja a do narrador 

ou das personagens, com os poemas acontece de maneira diferente.  

Há uma ideia, por vezes romantizada, de que a voz que se anuncia é apenas a voz mesma 

do sujeito biográfico, desse modo, quem falaria nesses textos seria o próprio autor a partir da 

expressividade pura dos seus sentimentos. A noção de que o uso da primeira pessoa seria a 

questão central na construção da caracterização desse sujeito lírico se desmorona quando 

pensamos que, nos gêneros em prosa, essa característica não é própria apenas dos gêneros 

autobiográficos por exemplo.  

Ele diz:  

 

A problemática do “sujeito lírico” (lyrisches Ich) procede, em grande medida, 

da herança filosófica e crítica do Romantismo alemão que se difundiu 

primeiro na Inglaterra, em seguida na França e depois por toda a Europa. A 

tripartição retórica pseudoaristotélica nos gêneros épico, dramático e lírico, 

como demonstra Gérard Genette, foi relida por A. W. Schlegel e, de maneira 

mais geral, pelos românticos alemães, à luz da distinção gramatical entre as 

pessoas. É dessa forma que, para Schlegel, assim como depois dele para 

Hegel, a poesia lírica é essencialmente “subjetiva” em função do papel 

preeminente que ela confere ao “eu”, enquanto a poesia dramática é “objetiva” 

(tu/você) e a épica, “objetivo-subjetiva” (ele). A Estética de Hegel, posterior 

ao Romantismo, realiza de alguma forma a síntese dessa concepção romântica 

e lega à poética moderna o postulado da “subjetividade” lírica (COMBE, 

2009-2010, p. 114). 

 

 

Esse legado, anunciado por Combe, é relativo a uma ideia, ou a um ideal, de que o 

espaço da poesia lírica seja habitado apenas pela subjetividade, na qual, ele acrescenta: “O 

lirismo se confunde com a poesia “pessoal” e mesmo “intimista” e, privilegia, assim, a 

introspecção meditativa”21. Desse modo, o lugar da poesia lírica vem sendo, por vezes, um lugar 

de natureza narcísica.  

Sobre esse ideal narcísico, o autor traz diversos efeitos que esse postulado traz para a 

conceituação e o entendimento da poesia e do sujeito lírico: a ideia de que o centro e o conteúdo 

da poesia lírica são o próprio poeta; a ideia de que a poesia lírica exclui a ficção; a ideia do 

poema como confissão do poeta; além de outras assertivas que circundam essa premissa. 

Dentre as consequências desse ideal narcísico erigido a partir da ideia de um autor de 

poesia ensimesmado, a que pode trazer maior contribuição para este trabalho é a de que: “Para 

que o crítico possa abordar a questão da autenticidade da obra, isto é, de sua “verdade”, ele 

                                                           
21 COMBE, 2009/2010, p.115. 
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deve poder confrontá-la com o conhecimento irrefutável da identidade do poeta, de seu caráter, 

de sua personalidade, etc.” 22. Ou a ratificação da “ideia romântica do poema como “confissão” 

do artista”, atestando “uma dimensão moral – se não mesmo religiosa – da definição 

autobiográfica” 23. Ou seja, o sujeito lírico se constrói dentro da linguagem, no entanto, o teor 

biografizante também adentra o espaço da poesia.  

Essa consequência dialoga com a ideia de uma escrita que performatiza, ao mesmo 

tempo em que instaura uma identidade para esse sujeito. A conclusão à qual Dominique Combe 

chega é que a tensão entre as duas referências não se resolve. Tampouco a resolveremos aqui e 

nem desejamos, a multiplicidade que envolve a formação do sujeito lírico em um devir é o 

ponto de flutuação ao qual estaremos atentos.  

Jacques Roubaud não escapa muito dessa ideia sobre um poeta clássico, ainda mais 

quando tomamos como análise o livro Algo: preto. Ele assume essa posição por conter fortes 

traços autobiográficos em sua obra e por nos deixar entrever fragmentos da sua interioridade 

que, devido ao contexto, expõem a expressividade do seu eu mais íntimo. O fato é que mesmo 

seguindo tendenciosamente para essa classificação, a sua poesia lírica traz um poeta que 

também utiliza a criação como potência para a vivência lutuosa e pós-traumática da morte do 

ser amado e acaba por construir, por meio do texto, uma persona que não é apenas o Jacques 

Roubaud, poeta e professor de matemática, mas uma virtualidade que está expressa no que é 

construído pelo livro.  

Nesse sentido, Dominique nos convoca, ainda, a pensarmos sobre o fato de que “todo 

poema lírico [...] surge como um ‘questionamento do eu’, ainda mais porque, desde Marinetti, 

são numerosos os que se dedicam a ‘destruir’ o ‘eu’ na literatura” 24. De modo que o sujeito 

lírico se constrói no ato do poema, assim como o sujeito empírico se constrói, dentre outros 

modos, através de uma performatividade que encontra no texto poético um meio de ser exercida.  

No capítulo “A interpretação da obra literária”, da obra Céu e inferno: ensaios de crítica 

literária e ideológica, Alfredo Bosi diz que: “Não há grande texto artístico que não tenha sido 

gerado no interior de uma dialética de lembrança pura e memória social; de fantasia criadora e 

visão ideológica da História”25, de modo que estabelecer secamente uma diferenciação que crie 

limites rígidos entre o modo como o sujeito empírico e o sujeito lírico se estabelecem parece 

                                                           
22 COMBE, 2009-2010, p.115. 
23 COMBE, 2009-2010, p. 116. 
24 COMBE, 2009-2010, p. 118. 
25 BOSI, 1988, p.278. 
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ser uma forma estéril de chegar em uma conclusão norteada por uma tentativa romântica de 

conceituação.  

Ainda nessa direção, Paul Zumthor nos propõe que, nesse fluxo de ordenamento acerca 

desse sujeito, ele será sempre ficcional porque perecível e heraclitiano:   

 

Também assim, a ilusão é própria da arte. A fixação, o preenchimento, o gozo 

da liberdade se produzem na nudez de um face a face. Diante desse texto, no 

qual o sujeito está presente, mesmo quando indiscernível: nele ressoa uma 

palavra pronunciada, imprecisa, obscurecida talvez pela dúvida que carrega 

em si, nós, perturbados, procuramos lhe encontrar um sentido. Mas esse 

sentido só terá uma existência transitória, ficcional. Amanhã, retomando o 

mesmo texto, eu o acharei um outro (ZUMTHOR, 2000, p. 53-54). 

 

 

A existência transitória de Roubaud se expressa na virtualidade com que descrevemos 

a sua natureza. Existindo a partir do texto, mesmo que esse ser virtual coincida com ele mesmo 

em alguma medida.  

Ligado a isso, Combe acaba por concluir que “a ‘autenticidade’ do sujeito lírico não 

reside na sua homologação efetiva (e nem no contrário), mas na possibilidade articulada de uma 

identidade problemática do discurso” 26. Dessa forma, se quisermos entender quem é o sujeito 

lírico que se anuncia a partir da poética roubaudiana, teremos que assumir também o 

entendimento sobre o sujeito a partir de uma ordem escorregadia que engloba a formação de 

sua subjetividade. Uma pessoa não é isto ou aquilo, as pessoas se fazem a partir de 

comportamentos que não encontram necessariamente um centro ordenador, assumindo 

discursividades que se refletem de maneiras múltiplas.  

Para entendermos a complexidade de um sujeito lírico, precisamos nos ancorar nas 

demandas de entendermos a complexidade dos processos de formação do sujeito de uma 

maneira mais ampla, visto que o que ocorre é uma formação em trânsito circular: tanto o sujeito 

lírico está vinculado à formação do sujeito empírico, como o contrário. Para entendermos esses 

sujeitos, prezamos mais pela visão do caleidoscópio do que a visão de uma lupa ou de um 

binóculo.  

Michel Collot nos coloca que a saída de si, ou seja, uma caminhada para fora da 

interioridade na qual o sujeito lírico fora fixado, é uma tendência da modernidade - uma 

proposta no sentido de que haja uma mudança do paradigma narcísico:  

 

                                                           
26 COMBE, 2009-2010, p. 120. 
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Desalojando o sujeito lírico dessa pura interioridade, e, assim, destinando-o à 

sua morada, não pretendo, entretanto, seguir apenas e simplesmente a 

modernidade, que parece o consagrar à errância e a desaparição. Gostaria de 

me perguntar se a própria verdade não reside precisamente em uma tal saída, 

que pode ser tanto ek-stase quanto exílio, e se a recente decadência do sujeito 

lírico não lhe daria uma nova chance (COLLOT, 2004, p. 165). 

 

 

Collot propõe, desse modo, que consideremos àquela zona opaca a nós mesmos. O que 

significa, ele acrescenta, que o sujeito lírico se realiza “longe de ser o sujeito soberano da 

palavra”27, se distanciando, em um processo de alienação, “de um eu que sempre se quis 

idêntico a si mesmo e senhor de si e do universo” 28.  

Considerando, dessa forma, uma subjetividade lírica que se distancia da interioridade 

pura e simples e volta-se para a relação com um fora que a mobiliza, em um processo de 

construção que privilegia a alteridade em uma relação de “inclusão recíproca”, Collot 

acrescenta:  

 

É pelo corpo que o sujeito se comunica com a carne do mundo, abraçando-a e 

sendo abraçado por ela. 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, impróprio, 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 um corpo 

estrangeiro. (COLLOT, 2004, p. 167)  

 

 

Percebemos, então, que a alteridade para Collot é um campo de relações que diz respeito 

não apenas a uma conexão com o outro, mas com os outros que nos habitam, com o próprio 

mundo, com a palavra e a linguagem. O sujeito lírico só será possível para ele, então, quando 

associado a um processo formativo que inclui várias camadas relacionais densas que estão, 

sobretudo, fora de si mesmo. Dessa maneira, “é apenas saindo de si que ele coincide consigo 

mesmo, não como uma identidade, mas como uma ipseidade que, ao invés de excluir, inclui a 

alteridade [...], não para se contemplar em um narcisismo do eu, mas para realizar-se como um 

outro” 29. 

                                                           
27 COLLOT, 2004, p, 166. 
28 COLLOT, 2004, p. 166. 
29 COLLOT, 2004, p. 167. 
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Tocado por uma afetividade e pelo estado relacional da alteridade, Collot coloca a 

subjetividade como sendo uma instância que se constrói além da interioridade pura. Ele entende 

a poesia como sendo um local onde outra ordem é instaurada, na qual se pretende afastar um 

discurso social que repete estereótipos. O autor fala de um desapossamento, onde “o poeta deve, 

por um momento, aceitar perder o controle de seu gesto e de sua matéria” 30. 

Entendendo o poema como uma saída de si, como o ponto no qual o sujeito também se 

constrói na linguagem e a partir das relações que estabelece, inventando para si um sujeito e 

um sujeito lírico, Jacques Roubaud constrói as vozes poéticas em Algo: preto: a partir da relação 

que ensaiei dizer anteriormente, é uma ordem não-monológica construída a partir da 

dissonância de vozes – leitor/leitora, Alix-Cléo e Jacques Roubaud -  contidas, também, as 

multiplicidades desses entes.  

Sendo assim, o título desta sessão parece insinuar exatamente o entendimento que essa 

alteridade suscita: a tua presença desintegra e atualiza a minha presença. A presença forjada na 

ausência de Alix-Cléo acaba por engendrar também a presença de Jacques Roubaud. Ao mesmo 

tempo em que tensiona uma escrita que diz muito sobre o lugar de um sofrimento lutuoso, ela 

desintegra e atualiza esse sujeito lírico. De modo que: “Através dos objetos que convoca e 

constrói, o sujeito não expressa mais um foro íntimo e anterior: ele se inventa desde fora e do 

futuro, no movimento de uma emoção que o faz sair de si para se reencontrar e se reunir com 

os outros no horizonte do poema” 31.  

O que leva o autor a escrever é a sua impossibilidade de dizer, é preciso sair de si e se 

inventar ao ponto de criar para si uma persona que possa dizer tudo aquilo que ele não 

conseguiu. Para isso, é preciso trabalhar, modelar uma constituição que seja forjada no “drama 

da expressão: a impossibilidade de expressar seus sentimentos mais íntimos na linguagem de 

todo mundo ou nas convenções do lirismo tradicional”32. 

Nesse sentido, e levando em consideração as zonas opacas que nos constituem, Yudith 

Rosenbaum diz, em seu artigo Literatura e Psicanálise: Reflexões (2011), sobre a relação entre 

esses campos. O ponto de partida para a aproximação é a constatação de que ambas concentram 

sua atenção em direção à palavra e aos seus deslizamentos. Ela diz:  

 

Tanto na clínica como na arte, no caso a literatura, o inconsciente aflora e 

busca figurações que o expressem, espaço para existir para além ou aquém das 

amarras que nos prendem a sistemas de significação e de regulação. Mas, é 

essa dinâmica de revelar e ocultar as faces do desejo que aproxima a palavra 

                                                           
30 COLLOT, 2004, p. 174. 
31 COLLOT, 2004, p. 168. 
32 COLLOT, 2004, p. 171. 
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poética da palavra numa análise. Ambas dizem o que na vida ordinária e 

comum não podemos ouvir. Elas se encontram na condição de signo 

desautomatizante, desalienante, inusitado, que rompe o status quo da língua e 

desafia o que teima em se acomodar. (ROSENBAUM, 2011, p. 2) 

 

Esse querer-dizer, que está contido na escrita de poesia, esse desejo que sempre se 

realiza em potência de devir, em estado devedor, revela, como se vê, traços que fogem ao 

entendimento do seu autor. Deixando, desse modo, desvelar-se nesse “algo que escapa” 33, a 

literatura entendida como sintoma, então, expõe a cicatriz da impotência e incapacidade de dizer 

do autor. Sintoma e cicatriz aparecem como signos que anunciam que existe algo que está em 

estado lacunar, mas latente, em tudo aquilo que o autor diz e em tudo aquilo que o autor silencia.  

Esse modo de entendimento do texto literário, no entanto, entra em diálogo interessante 

com as palavras de Susan Sontag em Contra a Interpretação (2002). Ao invocar um método de 

interpretação que busca substituir a obra por uma outra coisa a partir de uma atribuição de 

sentido, Sontag critica a supervalorização do conteúdo da obra em detrimento da forma, que 

impele o crítico a buscar sempre o que há de escondido em seu interior. Diante disso, ela diz 

que: 

  

O estilo moderno de interpretação escava e, à medida que escava, destrói; cava 

"debaixo" do texto, para encontrar um subtexto que seja verdadeiro. As mais 

celebradas e influentes doutrinas modernas, as de Marx e Freud, em realidade 

são elaborados sistemas de hermenêutica, agressivas e ímpias teorias da 

interpretação. Todos os fenômenos que podem ser observados são 

classificados, segundo as próprias palavras de Freud, como conteúdo 

manifesto. Este conteúdo manifesto deve ser investigado e posto de lado a fim 

de se descobrir debaixo dele o sentido verdadeiro — o conteúdo latente 

(SONTAG, 2002, p. 3). 

 

 

Não poderíamos dizer que elas se contradizem, já que Yudith não propõe uma 

interpretação para o texto literário que se quer como tradução dele. Apesar disso, existe um 

descompasso quando compreendemos que, a partir de um viés psicanalítico, o texto também 

seria uma ponte para apreender uma busca por elementos que não estão explicitados e/ou fogem 

à superfície.  

Rosenbaum, ainda no artigo mencionado, fala como a psicanálise fornece instrumentos 

ao crítico literário. Todos eles estabelecem relação com a zona desconhecida que nos compõe 

e todos dizem de um lugar no qual o entendimento do sujeito lírico, como um ser voltado apenas 

                                                           
33 ROSENBAUM, 2011, p. 2. 
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para dentro de si mesmo, encontra fragilidade, pois esse “si mesmo” encontra-se em um 

território de imprecisão e vacilação. Ela nos diz sobre aquilo que escapa ao controle do sujeito, 

que não está totalmente visível e que pode passar como insignificante por ser um traço marginal: 

 

O que está latente interessa, tanto ao analista quanto ao crítico literário, apenas 

na medida em que é construído e revelado (ou disfarçado) pelo texto 

manifesto. O material extra-literário ou os resíduos diurnos de um sonho estão 

processados e incorporados pela matéria mesma da linguagem do texto e do 

sonho e só nele, com seus fios diversos tramados em tessitura complexa, é que 

podemos acessar outros planos interpretativos. (ROSENBAUM, 2011, p.5). 

 

 

Assim, fica explicitado que o interesse que Yudith anuncia é sobre o texto manifesto. 

Os elementos extratextuais interessam apenas quando estão presentes no próprio corpo literário, 

nos alçando aos planos mencionados por ela, sem, no entanto, atingir um diagnóstico ou uma 

leitura que estanque o jorro dos poemas.  

Esse jorro, que assume a dualidade trazida por Jacques Derrida quando fala sobre os 

interstícios de tradução do termo phármakon, se fundamenta na mesma ideia exposta por ele: 

 

Quando uma palavra inscreve-se como a citação de um outro sentido dessa 

mesma palavra, quando a antecena textual da palavra phármakon, 

significando remédio, cita, re-cita e permite ler o que na mesma palavra 

significa, num outro lugar e a uma outra profundidade da cena, veneno (por 

exemplo, pois phármakon quer dizer ainda outras coisas), a escolha de uma 

só dessas palavras pelo tradutor tem como primeiro efeito neutralizar o jogo 

citacional, o "anagrama", e, em último termo, simplesmente a textualidade do 

texto traduzido. Poder-se-ia mostrar, sem dúvida, e tentaremos fazê-lo no 

momento propício, que esta interrupção da passagem entre valores contrários 

já é, ela mesma, um efeito de "platonismo", a conseqüência de um trabalho 

que já começou no texto traduzido, na relação de "Platão" com sua "língua". 

Não há nenhuma contradição entre esta 

proposição e a precedente. A textualidade, sendo constituída de diferenças e 

de diferenças de diferenças, é por natureza absolutamente heterogênea e 

compõe sem cessar com as forças que tendem a anulá-la. Será preciso, pois, 

aceitar, seguir e analisar a composição dessas duas forças ou desses dois 

gestos (DERRIDA, 2005, p. 45-46). 

 

 

A escrita como falta, como desejo de realização que nunca se concretiza, também 

aparece na seguinte contribuição da psicanálise para à crítica literária: “Nesta cadeia infinita 

produziremos significações, mas nunca poderemos nos apoderar de coisa alguma, sendo a 
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palavra uma eterna aproximação alusiva e esquiva com a tal Coisa perdida”34. Ou, “o Eu não 

coincide consigo mesmo” 35.  

Ainda nesse âmbito, na introdução de Metamorfoses do Mal: Um Leitura de Clarice 

Lispector, Rosenbaum diz que a psicanálise seria, levando em consideração a sua finalidade 

atrelada à leitura do texto literário, um “instrumento de compreensão dialética entre os sentidos 

latente e manifesto do texto” 36. Desse modo, ela diz, esse seria “[...] o desafio maior das 

análises: desentranhar da organização textual uma possibilidade da interpretação 

globalizante”37. 

Tendo isso em vista, a experiência real desdobrada na experiência poética acaba se 

realizando enquanto uma fonte dos poemas de Jacques Roubaud. No entanto, não podemos 

querer valer toda a leitura da sua obra à uma experiência do poeta enquanto sujeito empírico 

apenas - ainda que, para mim, esse não seja um demérito. Não são os dados da morte de Alix-

Cléo que justificam ou explicam os poemas, mas eles dão sustentação e se apresentam como 

uma experiência latente que é construída através, e em processo simbiótico, com o texto 

literário.  

Esse processo é o que a crítica biográfica anuncia. Eneida Maria de Souza diz que: “A 

crítica biográfica, por sua natureza compósita, englobando a relação complexa entre obra e 

autor, possibilita a interpretação da literatura além de seus limites intrínsecos e exclusivos, por 

meio da construção de pontos metafóricos entre o fato e ficção” 38. Desse modo, o nosso 

direcionamento segue essa tendência.  

Em “A Literatura e a Vida”, do Crítica e clínica (1997), Gilles Deleuze endossa a nossa 

discussão sobre o autor do texto literário: “Escrever é um caso de devir, sempre inacabado, 

sempre em via de fazer-se, e que extravasa qualquer matéria vivível e o vivido. É um processo, 

ou seja, uma passagem de Vida que atravessa o vivível e o vivido. ”39. É nesse devir que nos 

encontramos com a poesia lírica roubaudiana. Deleuze vai ainda mais longe, pois diz: “Não há 

linha reta, nem nas coisas nem na linguagem [...] a literatura só começa quando nasce em nós 

uma terceira pessoa que nos destitui do poder de dizer Eu” 40.  

Desse modo, levando em consideração o que Collot disse (“o sujeito lírico virá a ser ‘si 

mesmo’ apenas através da forma realizada do poema” e de uma “dupla pertença a uma carne 

                                                           
34 ROSENBAUM, 2011, p.6. 
35 ROSENBAUM, 2011, p.5. 
36 ROSENBAUM, 1977, p. 22. 
37 ROSENBAUM, 1977, p. 22. 
38 SOUZA, 2007, p. 111.  
39 DELEUZE, 1997, p. 11. 
40 DELEUZE,1997, p. 13. 
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que propriamente não lhe pertence” 41) e o que Combe disse (“a tese da ‘desegotização do ‘eu’ 

na poesia lírica – de uma ‘despersonalização’” 42), percebemos que os caminhos se estruturam 

no sentido da formação de uma terceira pessoa que é, esbouçada a partir dos efeitos que o poema 

propõe, ao mesmo tempo, o sujeito lírico, o sujeito empírico e alguma coisa além. 

 

 

2.2 VOLTANDO ÀS RUÍNAS 

 

Em O Teatro Épico (2006), Anatol Rosenfeld diz que “a pureza em matéria de literatura 

não é necessariamente um valor positivo. Ademais, não existe pureza de gêneros em sentido 

absoluto”43, ele mesmo aponta, em seguida, que é necessário que se tenha uma sistematização 

mínima para que possa ser introduzida uma “certa ordem na multiplicidade dos fenômenos”44.  

Desse modo, ele atribui, ao sujeito lírico, uma voz central, a qual ele chama de “eu” que exprime 

um estado de alma, definindo, assim, a lírica como o mais subjetivo dos gêneros. Ele diz: 

Trata-se essencialmente da expressão de emoções e disposições psíquicas, muitas vezes também 

de concepções, reflexões e visões enquanto intensamente vividas e experimentadas. A Lírica tende a ser 

a plasmação imediata das vivências intensas de um Eu no encontro com o mundo, sem que se 

interponham eventos distendidos no tempo. A manifestação verbal “imediata” de uma emoção ou de um 

sentimento é o ponto de partida da Lírica. (ROSENFELD, 2006, p. 22) 

O que se percebe, em certa medida, é que ele parece excluir as possibilidades de criação 

que não sejam centradas na expressividade pura e egocêntrica do autor dentro da poesia lírica. 

O uso da expressão “imediata” dá a tonicidade da sua conceituação – o poeta e a voz lírica que 

emergem do poema são uma única e mesma coisa. Em outras palavras, para Rosenfeld, a Lírica 

é a expressão do universo íntimo do poeta que se realiza a partir de um processo de 

exteriorização quase que imediato. 

Assinalando de maneira ainda mais taxativa, em Conceitos Fundamentais da Poética 

(1997), Emil Staiger diz que “o poeta lírico não produz coisa alguma. Ele abandona-se – 

literalmente – à inspiração”45.  E acrescenta: “A Lírica deve mostrar o reflexo das coisas e dos 

acontecimentos na consciência individual”.46 Tanto em O Teatro Épico, como em Conceitos 

                                                           
41 COLLOT, 2004, p. 167. 
42 COMBE, 2009-2010 p. 119. 
43 ROSENFELD, 2006, p. 16. 
44 ROSENFELD, 2006, p. 16. 
45 STAIGER, 1997, p. 30. 
46 STAIGER, 1997, p. 57. 
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Fundamentais da Poética, vemos o lugar da expressão de uma subjetividade pura legado aos 

poetas e à poesia lírica. 

Combe diz que: 

 

O Romantismo pressupõe a transparência do sujeito, o que permite ao exegeta 

ler o poema como a “expressão do “eu” criador [...] Mas, para atingir o 

verdadeiro, a concepção “biografizante” deve postular a “sinceridade” do 

poeta, que para tanto surge ainda como “sujeito ético”, pois esse postulado 

remete não apenas à psicologia, mas também e, sobretudo, à moral, ao colocar 

uma atitude voluntária e responsável do escritor frente à linguagem: o poeta 

não poderia “mentir”, ou seja, ter a intenção de enganar seu leitor. (COMBE, 

2009-2010, p. 115). 

 

 

A partir de Rosenfeld e Staiger, no modo como caracterizam a poesia lírica e, em um 

movimento perigoso, estabelecem a relação direta e amalgamada entre um eu social e um eu 

poético na formação da voz poética, vemos a sustentação para uma tese intencionalista. Ou seja, 

o sentido do texto parece estar, implicitamente, ligado à intenção do autor.  

Esta intenção é legitimada, então, por um critério de autenticidade, já que a lírica, dentro 

desta perspectiva, é conceituada como a expressão direta da interioridade do criador. Antonie 

Compagnon em O Demônio da Teoria (1999) expõe que o papel do autor mobilizou, através 

de sua problemática, conceitos e anticonceitos dentro da história da teoria literária.  

No entanto, o que movimentou e movimenta a tese intencionalista, levando em conta o 

seu entendimento tradicional, é o fato de que o sentido para o texto literário é construído a partir 

de uma submissão à intenção, caminhando, assim, para a compreensão da teoria enquanto um 

conhecimento dispensável, diz Compagnon. Pois “se o sentido é intencional, objetivo, histórico, 

não há mais necessidade nem da crítica nem tampouco da crítica da crítica [...]” 47.   

Ele segue dizendo que a nova crítica, a partir da assimilação do autor à figura do 

burguês, desejava matá-lo e assim o fez, pois seria atribuído a obra um tom confessional, já que 

este ente se identificaria com a quintessência de uma ideologia capitalista, instauradora da 

cultura que orbita ao redor da figura do cânone – sendo o responsável por criar e explicar a si 

mesmo e a literatura a partir de um lugar autorizado. Desse modo, Compagnon atribui a Roland 

Barthes a realização de um movimento de substituição da figura do autor pela cena da escritura, 

vinculando o seu declínio à passagem do estruturalismo sistemático ao pós-estruturalismo da 

desconstrução.  

                                                           
47 COMPAGNON, 1999, p. 49. 
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No capítulo “A Morte do Autor” de O Rumor da Língua (2012), Roland Barthes fala 

sobre esse lugar de autoridade que estava associado ao autor:  

 

[...] a imagem da literatura que se pode encontrar na cultura corrente 

está tiranicamente centralizada no autor, sua pessoa, sua história, seus 

gostos, suas paixões [...] a explicação da obra é sempre buscada do lado 

de quem a produziu, como se, através da alegoria mais ou menos 

transparente da ficção, fosse sempre afinal a voz de uma só e mesma 

pessoa, o autor, a revelar a sua "confidência" (BARTHES, 2012, p. 58). 

 

 

Embora a morte do autor tenha trazido a possibilidade de multiplicidade de sentidos 

para o texto e tenha levado o leitor a um lugar privilegiado - pois a interpretação não se 

vincularia mais estritamente à inquirição penosa, mas ainda usual, “o que o autor quis dizer? ”-

, ela também mobiliza uma provocação de Compagnon que nos instiga sobre o fato de ter havido 

apenas uma substituição do autor pelo leitor: ambos realizariam o mesmo trabalho, mas o local 

autorizado de atribuição de sentido continuaria existindo. Por isso, ele conclui: “Há sempre um 

autor: se não é Cervantes é Pierre Menard” 48. 

 Compagnon anuncia, desde o começo do capítulo em que trata da figura controversa 

do autor, que deseja caminhar por uma via que escapa ao reducionismo dos métodos 

exclusivistas. Ele subverte, inclusive, a noção atribuída classicamente à intenção. Em uma 

passagem do texto, ele diz que “a questão da relação entre o texto e o seu autor não se reduz em 

absoluto à biografia”49, no entanto, não deixa de considerar o caráter intencional que, na sua 

apreensão, não vincula o entendimento da obra a aspectos meramente biografizantes, mas 

inaugura uma nova maneira de entender o que viria a ser a intenção do autor. Ele diz:  

 

[...] vendo no texto uma atualização da consciência do autor, e esta consciência 

não tem muito a ver com uma biografia nem com uma intenção reflexiva ou 

premeditada, mas corresponde às estruturas profundas de uma visão de 

mundo, a uma consciência de si e uma consciência do mundo através dessa 

consciência de si, ou ainda a uma intenção em ato (COMPAGNON, 1999, p. 

65). 

 

 

Assim, a intenção não seria um critério que validaria a obra por possuir em si um caráter 

preciso de clareza e lucidez. Mas seria a união de atributos como o contexto de origem do texto 

                                                           
48 COMPAGNON, 1999, p. 52. 
49 COMPAGNON, 1999, p. 65. 
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literário e o contexto do leitor e intenções do autor que não se resumem a uma premeditação 

que parta conscientemente do autor.  

Desse modo: “A intenção não se limita àquilo que o autor se propusera escrever – por 

exemplo, uma declaração de intenções – nem tampouco às motivações que o incitaram a 

escrever [...] A intenção, numa sucessão de palavras escritas por um autor é aquilo que ele 

queria dizer através das palavras utilizadas” 50.  Isso, de forma alguma, implica dizer que o 

teórico propõe que a intenção esteja sobressaltada em relação ao texto, mas, como ele mesmo 

diz, “trata-se de sair desta falsa alternativa: o texto ou o autor” 51. 

No poema “No espaço mínimo”, Jacques Roubaud faz uso da primeira pessoa. Esse 

traço, como vimos, não sustenta uma caracterização do poema enquanto uma criação 

autobiográfica. Embora dentro dos textos em prosa esse já seja o entendimento pacificado, nos 

estudos do gênero lírico, ele ainda poderia suscitar o retorno a um sujeito narcísico – ou seja, o 

retorno a uma concepção da voz lírica como sendo a própria voz do poeta na expressão pura de 

uma interioridade. O que o poeta tenta fazer, e faz, é essa criação de intenções em sentido 

subvertido como propõe Compagnon - tendo em vista, ainda, que o autor não escreve apenas 

para comunicar a outros, mas para comunicar-se consigo mesmo e se expressar.  

Além do uso da primeira pessoa, o poeta cria uma interlocução nesse poema que se dá, 

intermediada pelo uso da segunda pessoa (“tal como encheras de imagens” 52), com esse ser 

que se inaugura por meio da própria criação poética – a quem eu, já anunciei, chamarei de Alix. 

Este nome não foi atribuído ao acaso: como se sabe, Alix é mesmo a ausência que é remontada 

em todos os tempos que os poemas compõem, invocando um dado biográfico que não explica 

totalmente a obra, e nem assim desejamos, mas nomeia esse sujeito de interlocução que surge 

pela produção do poeta através de uma virtualidade.  

A questão da identidade passa a estar em um local de hesitação quando a rigidez e a 

unidade com que os sujeitos eram construídos passam a ser questionadas. Não é uma 

problemática apenas para os estudos literários que, dentro da circunscrição do campo, 

questionam sobre a autoria, é uma expressão de dilemas que estão localizados nos 

deslocamentos promovidos pela modernidade e pelo que se seguiu.  

Nesse sentido, experiências e teorias dissidentes aparecem como contraponto, 

sobretudo, a partir das perspectivas pós-coloniais. Ao falar sobre a importância da obra de 

Frantz Fanon, Homi K. Bhabha diz: 

                                                           
50 COMPAGNON, 1999, p. 92. 
51 COMPAGNON, 1999, p. 96. 
52 ROUBAUD, 2005, p. 44. 
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O caráter extremo dessa alienação colonial da pessoa - esse fim da "idéia" do 

indivíduo - produz uma urgência inquieta na busca de Fanon por uma forma 

conceitual apropriada para o antagonismo social da relação colonial. O corpo 

de sua obra fende-se entre uma dialética hegeliano-marxista, uma afirmação 

fenomenológica do Eu e do Outro e a ambivalência psicanalística do 

Inconsciente. Em sua busca desesperada e vã por uma dialética da libertação, 

Fanon explora a extremidade desses modos de pensamento: seu hegelianismo 

devolve a esperança à história; sua evocação existencialista do "Eu" restaura 

a presença do marginalizado; sua moldura psicanalítica ilumina a loucura do 

racismo, o prazer da dor, a fantasia agonística do poder político. (BHABHA, 

1998, p. 71). 

 

 

Assim, Jacques Roubaud, esse sujeito ocidental, francês, branco e heterossexual aparece 

também como uma interrogação para um eu que, apesar de hegemonicamente localizado, não 

se impõe como sujeito cognoscível portador da razão ou da verdade. A sua poesia mobiliza 

esses lugares de segurança que a lógica hegemônica impôs. Ao propormos a virtualidade com 

que ele se apresenta e com a qual estamos articulados, a rigidez do eu também se desloca. 

Todavia, também é certo que esse sujeito, erigido a partir desse local, tem um modo 

muito particular e que encontra ressonâncias em uma cultura localizada, estabelecendo 

significados e modos de se relacionar com os pressupostos que o engendraram. Assim, os temas 

que são avivados são postos a partir de uma lógica que não pode ser universalizada: a relação 

amorosa, o luto e a construção de uma memória. 

Foi necessário realizar essas observações, pois, além de levar em conta a pessoa que 

está por detrás dessas palavras53, mobilizamos os sujeitos dessa pesquisa. bell hooks 54  diz: 

 

 

A política de identidade nasce da luta de grupos oprimidos ou explorados para 

assumir uma posição a partir da qual possam criticar as estruturas dominantes, 

uma posição que dê objetivo e significado à luta. As pedagogias críticas da 

libertação atendem a essas preocupações e necessariamente abraçam a 

experiência, as confissões e os testemunhos como modos de conhecimento 

válidos, como dimensões importantes e vitais de qualquer processo de 

aprendizado (HOOKS, 2013, p. 120). 

  

 

                                                           
53 Esse “detrás” contém uma ambiguidade. Refiro-me a voz de Jacques Roubaud, mas também falo de mim mesma. 

Nesse sentido, Eneida Maria de Souza diz que a crítica biográfica traz para o interior dos discursos “a 

democratização dos discursos e a quebra dos limites [...]” (SOUZA, 2007, p. 112). 
54 Escrito em letras minúscula por escolha da autora que desejava homenagear a sua avó e interrogar os lugares 

fixos de autoridade.  
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Fica difícil, então, desassociar essa questão das mobilizações acerca da fluidez do autor 

de literatura e da sua voz poética.  

 

 

2.3 JACQUES ROUBAUD: AUTOR - AUTORIDADE? 

 

Sendo Jacques Roubaud um escritor contemporâneo europeu, isso nos reinsere em uma 

ordem diferente de entendimento - dele mesmo, em particular; e do que o tange, de um modo 

generalizante. Denise Carrascosa, em um texto intitulado Pós-Colonialidade, Pós-Escravismo, 

Bioficção e Con(tra)temporaneidade (2014), nos localiza e nos convida a pensar a respeito de 

algumas categoriais conceituais que nos estão sendo colocadas no que ela chama de “tempos 

ditos pós-modernos”55.  

Para ela, existe uma discursividade operando exacerbadamente ao redor de mecanismos 

que tangenciam um descentramento do sujeito. A pergunta que eu considero central e que nos 

move, fazendo rachar o terreno por vezes enredado que a tradição de uma teoria da literatura 

propõe, é a seguinte:  

 

 Diante dessa premissa, devemos perguntar quanto de um 

europeísmo universalista ainda fica como traço residual nessas 

categorias teóricas nomeadas a partir do desejo de suspensão de 

fronteiras entre realidade e ficção, da vontade de dissolução da unidade 

discursiva do indivíduo? (CARRASCOSA, 2014, p. 107) 

 

 

Quando nos remetemos às teorias de Staiger e Rosenfeld, observamos que, a partir de 

suas conceituações, chegaremos a um sujeito lírico que é a expressão de uma pura interioridade. 

Ora, essa pura interioridade, confundida com o senso moral de verdade, também coloca esse 

sujeito como porta-voz de uma universalidade que reafirma um padrão etnocêntrico.  

O que Denise Carrascosa está dizendo aqui é que esse mesmo universalismo que moveu 

o entendimento de um autor de poesia descolado da história, pairando sobre valores ditos 

universais, e também a construção de um sujeito deslocado de uma construção baseada em 

demandas sociais, culturais e atravessado por relações de poder, reflete um universalismo que 

move as teorias que falam da dissolução sobre a unidade discursiva do indivíduo.  

                                                           
55 CARRASCOSA, 2014, p. 105. 
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É importante perceber também que quando Compagnon diz sobre a posição das novas 

críticas em relação à problemática do autor, ele está dizendo não apenas sobre destituir o autor 

desse lugar de autoridade, mas destituir a própria burguesia, pois: “[...] o autor não era senão o 

burguês”56. Assim, o sentimento de desacomodar essa voz que se apresentava como uma voz 

autoritária, que anunciava uma verdade restritamente localizada, estava ligado a uma 

construção que buscava também um questionamento acerca do cânone e do que ele trazia 

consigo enquanto expressão ideológica de um grupo hegemônico.  

Ainda nesse sentido, podemos enxergar o sujeito como inacabado em sua própria 

definição. Leonor Arfuch diz em Antibiografias? Novas Experiências nos Limites (2012):  

 

A concepção de sujeito da psicanálise, sobretudo em sua vertente lacaniana, 

foi funcional em nosso empenho: um sujeito constitutivamente incompleto, 

modelado pela linguagem, cuja dimensão existencial e dialógica, aberto a (e 

construído por) um Outro: um outro que pode ser tanto o você da interlocução 

quanto a própria condição de ser outro da linguagem e a ideia de um Outro 

como diferença radical. (ARFUCH, 2012, p. 16)  

 

 

Assim, se estabelece um novo jogo, que ela mesma acrescenta dizendo, no capítulo “O 

Mito do Eu: Pluralidade e Disjunção” do livro O Espaço Biográfico (2010), que o que interessa, 

então, “não é uma política da suspeita sobre a veracidade ou a autenticidade dessa voz, mas 

antes a aceitação do descentramento constitutivo do sujeito enunciador” 57. O que percebemos 

é que o descentramento proposto por Leonor Arfuch encontra fundamentação na ideia de que o 

sujeito não parte de uma unidade discursiva, pois não haveria unidade.  

Nesse sentido, Carroscosa está apontando para a direção das subjetividades de 

indivíduos marginalizados em um cenário pós-colonial. Ela diz respeito, também, aos 

agenciamentos coletivos de enunciação 58. Não é que ela ignore o fato de que os sujeitos 

subalternizados, em perspectiva hegemônicas, não possam possuir uma pluralidade discursiva. 

Ela está, nitidamente, falando sobre a necessidade de formação ainda das subjetividades de 

indivíduos que não obtiveram ainda, totalmente, reconhecida a sua humanidade.  

Ela nos mobiliza:  

 

A noção de “espaço biográfico” (Arfuch, 2010), revisora do conceito 

de “pacto autobiográfico” (Lejeune, 2008), ambas as funções teóricas 

                                                           
56 COMPAGNON, 1999, p. 50. 
57 ARFUCH, 2010, p. 128. 
58 DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. 1995-1997. Mil Platôs. Capitalismo e Esquizofrenia. Rio de Janeiro: 

Editora 34. 
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derivantes das premissas que orbitam em torno dos conceitos ligados ao 

“bioficcional” pertencem ao território epistemologicamente 

operacionalizado pelo pensamento pós-estrutural europeu, 

notadamente no que concerne à questão da produção subjetiva 

contemporânea (CARRASCOSA, 2014, p 108) 

 

 

Então, essa vontade de descentramento que tem ressoado nos estudos de produção de 

subjetividades na contemporaneidade, seria uma vontade de ordem pós-estrutural europeia. 

Esse é um tema que, advertidamente, tomo enquanto localizador das ideias que quero promover 

enquanto produtoras do pensamento acerca do que me propus. Ele me chama para a 

compreensão da lírica roubaudiana dentro de uma localidade muito própria de saber. É a partir 

de um local circunscrito que ele fala.  

Em uma tentativa de me desvencilhar de uma dureza que essa circunscrição tangencia, 

preciso pensar sobre essa necessidade de diferenciação entre um sujeito lírico e um sujeito 

empírico que empreendi, mesmo que tenha apontado para uma confluência entre essas duas 

subjetividades para a criação de uma dicção poética dentro da obra de Jacques Roubaud.  

Carrascosa anuncia questionamentos que acabam por arrematar, talvez, o desconforto da 

encruzilhada como sendo um lugar necessário para o entendimento da produção literária 

contemporânea. 

A tensão existente ao redor do sujeito de enunciação, enquanto operador teórico capaz 

de dizer e de se relacionar com a figura de Jacques Roubaud, expõe uma aproximação com a 

necessidade de entendimento acerca de uma produção subjetiva. Os questionamentos sobre o 

sujeito lírico na cena roubaudiana é um interesse que serve, como coloca Carrascosa, à uma 

lógica. Essa lógica se fundamenta na necessidade de demarcação de limites e na vontade de 

resolução das tensões entre o autor e a obra, refletindo na questão da autoria como sendo uma 

característica capaz de atribuir valor ao que é produzido.  

Entendendo que a dissolução entre ficção e realidade acontece por meio da evaporação 

da necessidade dessa diferenciação, mediada pelo entendimento da performatividade e da 

deriva, me interessa observar o movimento de Jacques Roubaud enquanto uma dança, um jogo, 

uma falta de interesse em estabelecer esses limites que acabam por, inevitavelmente, servindo 

à uma lógica de raciocínio que estanca o conflito. O conflito, ele mesmo, utilizado muitas vezes 

para organizar valores e inserir uma ordem hierarquizante.  

As relações entre as vozes lírica e empírica, que ressoa no jogo fractal ao qual Combe 

se refere em A referência desdobrada: O sujeito lírico entre a ficção e a autobiografia (2009-

2010), diz também sobre um posicionamento acerca da resolução desse conflito na aceitação 



40 
 

do conflito como sendo uma maneira de instaurar o conhecimento. Jogo aqui, aplicado de 

maneira derridiana, pois diz respeito ao que Silviano Santiago traz sobre esse operador 

conceitual no seu Glossário de Derrida (1976): “O conceito de jogo aparece como a 

possibilidade de destruição de um significado transcendental” 59.   

Desse modo, o conflito deixa de ser conflito. Teria sido mais arriscado, talvez, partir do 

pressuposto de que não havia mesmo conflito ou questão alguma a ser resolvida quanto a isto. 

Mas é certo que o processo pelo qual Jacques Roubaud esteve inserido, quando da produção de 

Algo: preto, gerou esse percurso no sentido do entendimento dessa dicção contemporânea que 

está expressa em seus poemas.  

 

 

2.4 O POEMA COMO PRESENTIFICAÇÃO  

 

Assim como há uma Alix-Cléo que é construída a partir dos poemas em Algo: preto, 

um sujeito lírico também se constrói. Quando me remeto à uma poética roubaudiana é 

entendendo que essa voz também se inscreve e se inaugura no corpo do texto poético e por meio 

dele. Essa conversação entre nós, o poeta e Alix-Cléo, nos coloca diante de uma inserção no 

mundo do autor, imergimos dentro do poema. Desse modo, inauguramos um lugar de leitor 

cúmplice60.  

Essa concepção está em contato com a categoria da performatividade lírica trazida por 

Paul Zumthor em Performance, Recepção, Leitura (2007). Ele diz:  

 

A "poesia" (se entendemos por isto o que há de permanente no fenômeno que 

para nós tomou a forma de "literatura") repousa, em última análise, em um 

fato de ritualização da linguagem. Daí uma convergência profunda entre 

performance e poesia, na medida em que ambas aspiram à qualidade de rito. 

Utilizo aqui esta última palavra despojando-a de toda conotação sacra. Entre 

um "ritual" no sentido religioso estrito e um poema oral poderíamos avançar, 

dizendo que a diferença é apenas de presença ou ausência do sagrado.  

(ZUMTHOR, 2007, p. 45) 

 

 

Assim, há uma performance envolvida tanto no ato da produção literária quanto no da 

recepção, pois, Zhumtor, ao invocar essa relação com o rito, está dizendo sobre uma 

                                                           
59 SANTIAGO, 1976, p. 53 
60 Esse conceito foi desenvolvido mais demoradamente por Igor Ximenes Graciano no artigo Escritor personagem 

e leitor cúmplice em Sérgio Sant’anna (2012).  
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caracterização que parte da reunião de critérios que, juntos, dão a tonicidade necessária para a 

sua conceituação. Por esse motivo, ele usa as aspas para dizer “poesia” e para dizer “literatura”, 

para desnaturalizar, dessa forma, a construção conceitual dos termos e dizer que eles partem de 

uma ordem que lhes atribui sentido. Esse movimento de atribuição e uniformização de conceitos 

é o que ele chama de rito. “Em cada um desses pontos articula-se um elemento ritual: textos 

identificados como tal, produtores assim identificados, público iniciado”61. 

O teórico suíço nos leva à reflexão de que a performance também está contida no próprio 

ato da leitura, convocando o leitor para essa posição de transitoriedade do ato que se constrói 

nele mesmo, ou seja, se arquiteta na própria ação e se estabelece como um momento único e 

irrepetível. Em uma invocação à Heráclito de Éfeso, o leitor nunca é o mesmo e o texto 

tampouco. Assim sendo, o leitor cúmplice pode ser lido como a necessidade, demandada por 

Jacques Roubaud, de uma performance específica.  

Em outro momento, ele escreve, no poema “Assim que eu me levanto”: 

 

Assim que eu me levanto (às quatro e meia, cinco horas), pego minha 

tigela na mesa da cozinha. Coloquei-a na véspera, para não mexer muito na 

cozinha, para reduzir o ruído de meus movimentos. 

 

  Continuo fazendo assim, dia após dia, menos por hábito do que para 

recusar a morte de um hábito. Ficar em silêncio não tem mais a menor 

importância. 

 

  Ponho um fundo de café em pó, da marca ZAMA filtro, que compro em 

grandes vidros de 200 gramas no supermercado FRANPRIX, em frente ao 

metrô Saint-Paul. Pelo mesmo peso, ele custa quase um terço a menos do que 

as marcas conhecidas, Nescafé, ou Maxwell. O próprio gosto é claramente um 

terço pior do que o nescafé mais grosseiro não liofilizado, que já não é lá essas 

coisas. 

 

  Encho minha tigela na torneira de água quente da pia. 

 

  Levo lentamente a tigela para a mesa, segurando-a entre minhas mãos 

que tremem o menos possível, e sento-me na cadeira da cozinha, de costas 

para a janela, em frente à geladeira e à porta, em frente ao sofá, feio e vazio, 

que está do outro lado da mesa. 

 

  Na superfície do líquido, arquipélagos de pó marrom tornam se ilhas 

negras bordadas de um lama cremosa que se afundam lentamente, horríveis. 

 

 

  Penso :  <<E junto a paus a flux / o horrendo creme>>. 

 

  Não como nada, bebo apenas a grande tigela de água mais ou menos 

                                                           
61 ZUMTHOR, 2007, p. 47. 
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morna e cafeinada. O líquido é um pouco amargo, um pouco caramelizado, 

pouco apetitoso. 

 Engulo-o e fico um momento imóvel olhando, no fundo da tigela, a 

mancha preta de um resto de pó mal dissolvido. (ROUBAUD, 2005, p. 35-36) 

 

 

Em um movimento que, mais uma vez, nos insere em uma cena do seu cotidiano e nos 

coloca em contato com as sensações desse estado lutuoso, vemos um sujeito poético que, agora, 

não entra em interlocução direta com Alix-Cléo. O que se percebe é uma narração extensiva 

sobre uma ação corriqueira - o ato de tomar café. 

Esse poema, quando não estabelece um diálogo efetivo com a figura de Alix, acaba 

chamando, mais fortemente, o leitor cúmplice para dentro da obra – na dupla performance que 

a escrita e a leitura criam para o escritor e o leitor. Esse lugar que ele está simulando para si, 

ainda que essa situação tenha existido de fato, é uma construção que aponta para a intenção da 

qual fala Compagnon, ou seja, o desejo do autor em criar um efeito determinado em sua 

produção e, consequentemente, no leitor.  

Ele diz: “Gostaria de tentar desvencilhar-me da armadilha dessa alternativa absurda 

entre o objetivismo e o subjetivismo, ou entre o determinismo e o relativismo, para mostrar que 

a intenção é mesmo o único critério concebível de validade da interpretação, mas que ela não 

se identifica com a premeditação “clara e lúcida””62. Desse modo, quando nos voltamos para a 

intenção da voz do sujeito poético em “Assim que eu me levanto”, estamos pensando na 

intenção da obra não como elemento que exerça controle ou domínio, mas como um traço que 

atravessa a sua poética e que invoca o leitor a assumir a posição de cumplicidade. 

Esse poema, em tom narrativo, chama a atenção por diversos motivos. Sobre o verso 

internacional livre, em um artigo para o site do jornal Le Mond63, Jacques diz que se trata de 

“um verso não metrificado nem rimado e que, geralmente, ignora as características da tradição 

poética de determinada língua” 64. O uso desse recurso é o que observamos nesse poema e em 

muitos outros em Algo: preto. Essa característica caminha no sentido do que ele próprio chama 

de “um deslizamento cada vez mais claro em direção a uma fase (a última?) da evolução formal: 

aquela em que o próprio verso não é mais considerado necessário” 65. 

Dessa forma, percebemos que o autor propõe questionamentos sobre a própria lírica. E 

o faz, também, de maneira teórica, embora a sua teoria não seja o ponto de maior interesse aqui 

- configurando-se assim apenas quando transformamos a poesia em recurso teórico –  

                                                           
62 COMPAGNON, 1999, p. 79. 
63 ROUBAUD, 2017.  
64 ROUBAUD, 2010. 
65 ROUBAUD, 2010. 
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movimento que me interessa muito porque caminha no sentido da dessacralização e da negação 

de hierarquias. 

Em “Assim que eu me levanto”, encontramos uma narração extensa, mas não seria 

possível dizer que se trata de um texto em prosa. Primeiro, pelo seu aspecto físico, estruturado 

em versos. E, segundo, pelo o que Roubaud segue dizendo no seu artigo quando diz que “a 

ausência de uma trama narrativa clara” é “o único indicador de que o texto pertence ao gênero 

da poesia” 66. O entendimento da poesia como uma estética, não necessariamente presente nesta 

ou naquela forma, no uso ou não de uma metrificação formal, leva o autor a pensar sobre o fim 

mesmo do verso.  

O estado melancólico, imposto pelo ritmo roubaudiano nesse poema, nos afeta. Um 

sentimento de solidão e desamparo nos aproxima, de certo modo, à uma sensação de orfandade 

que nós compartilhamos com o sujeito lírico. Evidenciando o que de fato somos: seres sozinhos 

e que vivenciamos uma subjetividade atravessada pela falta. 

O rigor das descrições, inaugurado no poema com a informação em parênteses no 

primeiro verso, determinando o horário em que ele acordou, salienta uma vontade de precisão: 

“às quatro e meia, cinco horas”. Esse desejo de precisão também nos insere no cotidiano do 

sujeito lírico, convocando o leitor cúmplice a estar presente na cena poética. Mais uma vez, 

usando a primeira pessoa, ele diz de um lugar doloroso que a ausência provoca. A força do 

hábito e a rotina precisam ser adaptados ao que está ausente.  

Mesmo não anunciando de que ausência se trata, percebemos que há, ainda, uma relação 

intensa com a presença evidenciada no fato dele ter colocado a tigela na mesa da cozinha na 

noite anterior para evitar os ruídos dos seus movimentos pela manhã (e ele acrescenta: 

“continuo fazendo assim, dia após dia, menos por hábito do que para recusar a morte de um 

hábito” 67). 

Na sequência, a leitura que eu faço é que ele estabelece uma relação com a sua própria 

produção: “Ficar em silêncio não tem mais a menor importância” 68. Roubaud não está falando 

apenas sobre o fato de se comportar para evitar os ruídos de quem não está mais lá. Ele, 

realizando um movimento metapoético, fala também da sua relação com a escrita durante o 

processo lutuoso, pois, ele permaneceu durante um ano sem escrever poesia: “O registro rítmico 

da palavra me horripila. ” 69.  

                                                           
66 ROUBAUD, 2010. 
67 ROUBAUD, Jacques. Algo: preto. Trad. Inês Oseki-Dépré. São Paulo: Persspectiva, 2005, p. 35. 
68 id. 
69 ROUBAUD, 2005, p. 41. 
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O estado físico do sujeito lírico se evidencia em alguns versos, confirmando o que já 

percebíamos a respeito do seu estado psicológico: “lentamente”; “minhas mãos que tremem o 

menos possível”. E uma sequência de adjetivações aparecem para endossar um estado de 

melancolia e repugnância que ficam manifestos nas expressões: “pior”; “grosseiro”; “feio e 

vazio”; “horríveis”; “amargo”, “pouco apetitoso”.  Junto a isso, ele decide sentar-se “de costas 

para a janela”. Tendo em vista que Alix já apareceu como o sol a tocar-lhe a pele, é como se 

ele agora negasse a possibilidade de encontro através de uma experiência metafísica e fosse 

preciso vivenciar a vida de maneira mais pragmática.  

Os móveis que apareciam por vezes como uma lembrança doce do ser ausente, agora 

estão resumidos na descrição de um sofá feio. O sujeito lírico aparece em um estado de trauma, 

suscitando fragilidade e vulnerabilidade. Observando a xícara de café, ele vê arquipélagos 

formados pelo pó marrom que se tornam ilhas negras. Quando o pó afunda, ele diz que o que 

vê é uma cena horrível. Tudo aparece, repulsivamente descrito, com um desgosto profundo.  

Por fim, ele encerra dizendo que fica “um momento imóvel olhando” o que resta de pó 

de café no fundo da tigela. E o que se apresenta é, em analogia, a descrição metafórica do estado 

da alma do poeta: “ a mancha preta de um resto de pó mal dissolvido”. É assim que a morte e a 

ausência, sobretudo, repousam sobre o sujeito lírico – como uma mancha que não é mais pó, 

não é mais café, mas está presente, assentada no fundo. Nesse processo de dupla criação em 

que a voz lírica cria a si mesma e cria o ponto onde orbita um sujeito de interlocução engendrado 

na figura de Alix-Cléo, ressalto o poema em que o seu nome aparece pela primeira vez no livro: 

 

Vou me afastar 

 

 

   Vou me afastar e inscrever as palavras do endereço as palavras 

do endereço que são a única maneira de constituir 

 ainda uma identidade que seja tua sem barreiras 

 

   Tuas fotografias   reproduzidas  as frases reproduzidas de 

teu Diário              com sua pontuação particular: 

um. 

 

   Teus farrapos de cadáver se desfazendo        se desprendendo 

no aniquilamento    sobriamente        e rigidamente         florirem 

de nenhuma maneira imaginável            senão pelo desuso        a 

ressurreição de algumas palavras        as bíblicas     não perten- 

cendo à minha tradição:     dois.  

 

   O retângulo da sala atapetada com papéis marrons japoneses 

e sua combinação de objetos   a   tua           quase intacta após 

aproximadamente trinta meses     onde recebo a luz em cheio nas 
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mãos:        três. 

 

   São       três vezes        tu    três dos irredutivelmente separados  

deslocados     reais de ti     perdidos numa diáspora que une 

somente esse pronome:         tu.  

 

   Incapaz sou doravante de retardar        senão pronunciando-o 

as derivas divergentes das sílabas de teu nome que  

 

   Quando ele não era para mim esta designação rígida 

repetindo-se num mundo possível     pela única razão 

de uma 

 

   Palavra     em torno de um corpo vivo 

 

   Alix Cleo Roubaud.  (ROUBAUD, 2005, p. 65 e 66). 

 

 

O efeito que se apresenta em muitos poemas de Algo: preto também aparece em “Vou 

me afastar”. Em uma espécie de alquimia da metalinguagem, Jacques Roubaud produz a 

sensação da revelação fotográfica em seus poemas. O jogo que é estabelecido na edição 

brasileira reproduz o que foi feito em sua versão original francesa: o nome “preto” (noir) é 

contraposto por uma capa totalmente branca e uma contracapa preta. O jogo entre “claro” e 

“escuro”, “sumir” e “aparecer”, “morrer” e “viver” é expresso já nesse primeiro dado estético 

entre opostos. 

Esse mecanismo habita o nosso imaginário quando pensamos no inusual processo de 

revelação de fotografias, haja vista a grande abrangência que as câmeras digitais assumiram na 

contemporaneidade. No entanto, sabemos que tudo acontece dentro de um quarto escuro, onde 

não se pode entrar luz durante o processo e é exatamente assim que acontece, através de 

atividades químicas, o que estava latente no papel fotográfico, vem à superfície com o uso de 

uma substância reveladora. 

O que Roubaud realiza é um processo semelhante - por meio de mecanismos da 

linguagem, arranjos e disposição das palavras que formam o poema, em uma organização que, 

em um olhar distraído, poderia não significar absolutamente nada. Em “Vou me afastar”, ele 

não usa vírgulas – apenas dois-pontos e ponto final. Além de impostar um ritmo, a ausência de 

pontuação também é um dos elementos, no poema, responsáveis por produzir o efeito de 

revelação.  

Esse efeito de revelação se dá porque, ao suprimir os sinais de pontuação, ele 

normalmente acrescenta espaços que, aqui, foram reproduzidos com fidelidade na citação do 
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poema. Esses espaços dão a ideia de que existe algo antes e de que existe algo depois deles, 

refletindo em um desenho que expressa esse mecanismo de uma revelação.  

Na segunda, terceira e quarta estrofes, ele numera uma sequência de elementos que são 

capazes de compor “uma identidade que seja tua” 70, no caso, que seja de Alix. É como se ela 

fosse se revelando aos poucos em seus versos, o que fica evidenciado com o uso do “tu” ao 

final da quinta estrofe e é reforçado com a presença de seu nome no fim do poema. Essa 

impressão trazida por essa engrenagem da metalinguagem se mostra sofisticada quando 

associada ao próprio texto porque é exatamente isso que ele invoca em seus primeiros versos: 

“Vou me afastar e inscrever as palavras do endereço as palavras/ do endereço que são a única 

maneira de constituir/ ainda uma identidade que seja tua sem barreiras” 71. 

Usando a primeira pessoa e estabelecendo a interlocução a partir do uso da segunda 

pessoa, mas com o diferencial dela estar devidamente nomeada aqui com o uso literal de Alix 

Cleo Roubaud, a voz poética abre o capítulo IV com esse poema. Entendendo que o luto ocorre 

em efeito processual 72, podemos compreender que o livro também se desenvolve a partir do 

desenvolvimento desse ciclo – o que não implica em uma ordem cronológica verossímil ou em 

um ordenamento que obedeça a um padrão imutável, pois, eu acredito que o autor - ainda que 

tenha escrito a partir de uma cadência composta pelo trabalho do luto - tenha bagunçado e 

reordenado os poemas a partir de uma outra lógica.   

A partir dessa compreensão, o título já sugestiona o estado em que encontra o sujeito 

lírico no processo lutuoso. Ele parece já estar conformado com a impossibilidade de restituição 

do ser amado e anuncia que vai se afastar. É ainda nessa direção que ele começa a pensar sobre 

uma memória possível de ser restituída a partir dessa identidade sem barreiras, pois a morte 

causa uma fragilidade no modo como vemos os fatos e aqueles que estão ausentes. O endereço 

a que ele faz referência é um endereço da memória, não um endereço físico. E, assim, ele segue.  

No primeiro bloco de rememorações, ele diz que será possível acessar essa localidade, 

produzida a partir da ausência de Alix, através de suas fotografias e das frases do diário 73 dela, 

sendo observada a sua “pontuação particular”. Esse fragmento, em que ele chama a nossa 

atenção para o modo como ela utilizava a pontuação e a sua importância para compor esse 

quadro de lembranças, indica a relevância que isso tem para o próprio poeta, pois não é apenas 

                                                           
70 ROUBAUD, 2005, p. 65.  
71 ROUBAUD, 2005, p. 65. 
72 Trataremos dessa perspectiva freudiana mais adiante. 

73 Por decisão de Jacques Roubaud, Alix teve seus diários dos anos de 1979 a 1983 (ano da sua morte) publicados 

postumamente, com pequenos cortes em coisas que foram consideradas excessivamente pessoais. Essa obra 

recebeu uma versão francesa para o teatro chamada “O quarto (escuro) ”, em adaptação e encenação de Julie Binot.  
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o que se diz, mas também o modo com o qual se diz que aparece como uma marca para o 

entendimento da poética roubaudiana.    

No segundo bloco, no caminho para a revelação de uma lembrança de Alix, ele aponta 

para a perecividade das roupas que vão se dilacerando, se desfazendo sem o uso, chamando-as 

de “farrapos de cadáver” 74. As roupas guardam o cheiro das pessoas, acredito que esse 

sentimento está ligado nessa passagem sobre os farrapos e isso parece se confirmar quando ele 

segue dizendo que “...florirem/ de nenhuma maneira imaginável/ senão pelo desuso” 75. Pois, a 

partir desses versos, vemos que as roupas não poderão mais conter o cheiro dela, não poderão 

mais florir, exceto pelo próprio desuso. Assim, é deixando que ela se vá que ele parece reter 

esse fragmento de lembrança sua. Esse aniquilamento dos farrapos também demarca a 

passagem do tempo.  

Vemos no terceiro bloco que ele volta a pontuar elementos que remetem ao ambiente 

domiciliar, assim como fez em “No Espaço Mínimo” e, mais uma vez, ele diz sobre um certo 

respeito (ou dificuldade de desabituar-se) que mantém, preservando os objetos da maneira como 

ela deixou mesmo após, aproximadamente, dois anos e meio. A imagem da luz que, como 

vimos, é uma forma que pode ser associada à figura mesmo de Alix, ou seja, Alix é a luz que 

aparece e toca “em cheio nas/ mãos” 76 do poeta.  

Esses três momentos, compostos de recordações, aparecem descritos na estrofe seguinte 

como sendo “três vezes” Alix, “três dos irredutivelmente separados/ deslocados reais de ti”77. 

Esse quadro de lembranças é formado por fragmentos perdidos que compõem o que ele nomeou 

como uma diáspora, ou seja, um deslocamento massivo de lembranças que podem, ele continua, 

ser unidas apenas no nome “tu”. O uso do conceito de “diáspora” faz lembrar o autor José 

Saramago ao dedicar o seu livro As intermitências da morte (2005) dizendo “A Pilar, minha 

casa”78. Assim, Alix-Cléo é também um espaço, uma localidade que se encontra dissipada em 

fragmentos.  

A voz lírica, nesse movimento de se distanciar ou de se relacionar de modo diferente 

com o processo do luto e da perda, se diz incapaz de retardar esse processo, ao menos que seja 

pronunciando “as derivas divergentes das sílabas de teu nome”79. Nesse momento, preciso 

trazer um outro poema para entendermos a implicação do uso do termo “tu” por Jacques 

                                                           
74 ROUBAUD, Jacques. Algo: preto. Trad. Inês Oseki-Dépré. São Paulo: Persspectiva, 2005, p. 65. 
75 id.  
76 id. 
77 id. 
78 E a quem eu também retomo para fazer a dedicação desta dissertação.  
79 id. 
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Roubaud. Em “Em mim reinava a desolação”, ele diz “<<Você>> era a nossa maneira de 

tratamento. fôra./ Morta eu não poderia mais dizer senão: <<tu>>.”80 Desse modo, quando ele 

utiliza “tu” aqui, ele está fazendo esse movimento de distanciamento. 

Ao encerrar o poema dizendo que ele só será capaz de retardar esse sentimento se 

invocar algo que ela já foi e não é mais, ele atribui isso ao seu nome, em uma ação que restitui 

à ela a própria vida quando a nomeia. Esse estado de coisas como existiram um dia é impossível 

de ser alcançado e o uso do pronome “tu” demarca essa “designação rígida”. 

Os dados que lancei mão para realizar essa leitura do poema dizem respeito à aspectos 

linguísticos, mas também a uma compreensão acerca do processo que levou a voz lírica a 

escrever deste ou daquele modo. No entanto, não fosse esse elenco de elementos que 

conhecemos, porque nos debruçamos sobre essa obra, ainda assim seria possível chegar em 

aspectos que podem ser vislumbrados na análise que realizei.  

Dizendo isso, estamos entrando em acordo com o que o autor de O Demônio da Teoria 

fala quando nos coloca que “a questão da relação entre o texto e seu autor não se reduz em 

absoluto à biografia”81, dissuadindo o autor da sua função autoritária sobre o texto. O que 

sabemos sobre a biografia de Jacques Roubaud, poderíamos não saber - uma vez que ele 

próprio, através dos meandros que constrói, acaba dizendo dele mesmo e criando uma biografia 

na qual a veracidade e conformidade em relação ao que de fato aconteceu se torna pouco 

relevante. 

Em determinado momento de Performance, Recepção, Leitura (2007), Paul Zumthor 

diz que Jacques Roubaud “falando de sua arte, empregava com insistência duas fórmulas: “a 

poesia diz o que ela diz dizendo-o”; depois, passando a um patamar superior de análise: “a 

poesia diz o que ela diz dizendo”. Não saberia melhor dizer”82. É sobre isso que Susan Sotang 

(2004) diz quando se refere a perseguição de uma teoria mimética que realizamos quando 

estamos buscando na interpretação, que se medeia pela ideia da representação, um verdadeiro 

sentido para aquilo que se apresenta. 

Tanto Roubaud nessa citação, quanto Sontag em Contra a Interpretação, estão dizendo 

que se posicionam em desacordo com uma vontade de interpretação como uma vontade de 

tradução. Esse desejo de descobrir na obra um significado que está vinculado ao seu conteúdo 

e que, supostamente, não se apresenta na superfície, reúne, em sua hermenêutica, um conjunto 

de atributos, critérios e códigos que partem de uma vontade de fundamento hierarquizante. É o 

                                                           
80 ROUBAUD, 2005, p 27. 
81 COMPAGNON, 1999, p. 65. 
82 ZUMTHOR, 2000, p. 56 
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que Giorgio Agamben diz quando diz que: “Deste modo o poema desvela o escopo da sua 

orgulhosa estratégia: que a língua consiga no fim comunicar ela própria, sem restar não dita 

naquilo que diz”83. 

Isso quer dizer que quem persiste na vontade de interpretação como a busca por uma 

verdade, deseja chegar, também, à uma verdade do texto. Instaurando, desse modo, uma outra 

autoridade sobre ele. Eu não desejo estabelecer esse vínculo, através desse estudo, com a obra 

de Jacques Roubaud. Jacques Derrida, ao abrir o seu A Farmácia de Platão (2005), diz que “Se 

há uma unidade da leitura e da escritura, como hoje se pensa facilmente, se a leitura é a escritura, 

esta unidade não designa nem a confusão indiferenciada nem a identidade de todo repouso; o é 

que une a leitura à escritura deve descosê-las. ” 84, antes disso, ele disse que “Um texto só é um 

texto se ele oculta ao primeiro olhar, ao primeiro encontro, a lei de sua composição e a regra de 

seu jogo. Um texto permanece, aliás, sempre imperceptível. ” 85.  

Desse modo, o jogo que estou jogando é um anti-jogo ao qual me referi sobre a forma 

de um pensamento enquanto experiência. Derrida realiza uma crítica à crítica que supõe 

dominar o jogo do texto, ele também contesta a unidade presente entre leitura e escrita. O texto 

para Derrida é o bosque ao qual Humberto Eco se refere em Seis Passeios pelo Bosque da 

Ficção (1994), no qual podemos penetrar, mas que se mostra inacessível em sua totalidade.  

Essa ordem que está atrelada à vontade de verdade está amparada no que nos diz Flora 

Sussekind em Ego-trip: uma pequena história das metamorfoses do sujeito lírico (1993). 

Remontando uma cena europeia antiga, ela começa o seu texto estabelecendo os efeitos para a 

subjetividade que a confissão da igreja católica instituiu na formação do homem que estaria 

dividido em dois: o público e o privado. Essa ambiguidade esquizofrênica converte o sujeito 

“numa espécie de teatro vazio onde se representa sem cessar o seu próprio naufrágio. Isto é: 

onde retorna sem cessar o problema da formação do sujeito” 86.  

Nesse sentido, ainda, ela aponta para a “construção de uma máscara lírica no poema” 87. 

Esse eu produzido na poesia é uma tentativa de reordenamento de uma subjetividade 

fragmentada. No entanto, não se perde de vista que é um eu produzido ficcionalmente, no qual 

o poeta sabe “de sua dissolução” e sabe que “o cria apenas para assistir ao seu naufrágio nos 

últimos versos” 88. 

                                                           
83 AGAMBEN, 2002, p. 148 
84 DERRIDA, 2005, p. 7. 
85 DERRIDA, 2005, p. 7. 
86 SUSSEKIND, 1993, p. 312. 
87 SUSSEKIND, 1993, p. 315. 
88 SUSSEKIND, 1993, p. 315. 
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Nisso, talvez, resida o intento da busca da expressão dessa subjetividade na poesia lírica 

que, hoje, não está apenas interessada nesse movimento, mas sim ao que Luiz Costa Lima, 

referindo-se ao pensamento de Wittgenstein, chama de experiência estética – residindo em um 

jogo da linguagem que “ se define no campo de uma cultura [...] e se dá na superfície” 89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 COSTA LIMA, 2002, p. 41. 
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3 A TUA PRESENÇA É TUDO QUE SE COME. TUDO QUE SE REZA 

 

A história não tem lembranças 

 

A história não tem lembranças. 

 

Cada imagem de ti – falo daquelas que estão em minhas mãos, 

diante de meus olhos, nos papéis – cada imagem toca o traço de 

um reconhecimento, ilumina-o, 

 

Mas ela é entretanto revoluta, elas são revolutas, cada uma e 

todas, não constituem em suas configurações vida alguma, sentido 

algum, lição alguma, fim algum.  

 

Tua voz deslocando sussurrando no gravador, ouço os esforços 

de tua respiração, na noite, diante do gravador em tua cama. 

 

Ouço-a após centenas de noites intacta e no entanto não há 

nada nela de um presente, nada que a magia mecânica tenha 

podido, pela mimese em limalhas, transladar de nenhum de teus 

momentos, plenos, separados, de respiração difícil, revolutos, para 

ficarem aqui em teu nome, como um recurso. 

 

E é por isso talvez que estás nelas, vista, e a voz, o mais irreme- 

diavelmente, morta. 

 

E é por isso também que a vida que te resta, se é que resta, está 

impressa em mim, sudário, entretecida em mim, recusando 

desfazer-se.  

 

E cedendo como tua carne à complacente decomposição não 

imaginável, e imobilizando-se como imagem e fala nos parênteses 

documentários. Essa vida que é isso: 

 

Teu perfume, teu gosto, teu cacto, teu contacto. 

 

ROUBAUD, 2005, p.111-112 
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Figura 2 –  Fotografia de Alix-Cléo. 

 

 
 

Fonte: Télérama90 

 

 

Ao afirmar, já no título do poema, que a “história não tem lembranças”, Jacques 

Roubaud estabelece uma inversão do que se convencionou chamar de História. Lembrança, 

aqui, pode ser lida em correlação com o tempo passado. Isso nos remete ao que Jean Marie 

Gagnebin diz a respeito de uma citação de Benjamin. Nela, ele diz que ao articularmos 

historicamente o passado não vamos conhece-lo tal como ele foi, assim, a autora suíça conclui 

que a afirmação de Benjamin: 

 

[...] é uma recusa clara ao ideal da ciência histórica que Benjamin, 

pejorativamente, qualifica de historicista e burguesa, ciência esta que pretende 

fornecer uma descrição, a mais exata e exaustiva possível, do passado [...] Nós 

articulamos o passado, diz Benjamin, nós não o descrevemos, como se pode 

tentar descrever um objeto físico (GAGNEBIN, 2006, p. 40). 

 

 

Nesse sentido, o poema dialoga com essa outra experiência histórica, além do fato dele 

ser um poema e isso, por si só, já implantar uma outra ordem e entendimento da memória. 

Quando a voz poética se expressa ativamente através da escrita, ela própria constrói uma 

memória. No seu ensaio A Poesia, Memória Excessiva (1998), Silvina Rodrigues Lopes diz: 

                                                           
90 Disponível em: <http://www.telerama.fr/scenes/quinze-minutes-la-nuit-au-rythme-de-la-
respiration,119238.php> Acesso em mar. 2017.   
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Como artefacto técnico constituído por signos, todo o arquivo 

possui um certo grau de indeterminação. Mas a indeterminação 

da memória é de um tipo diferente. Ela é uma faculdade, 

caracteriza-se pelo seu dinamismo actualizável em formas. A 

forma-poema é memória profética, o ·que significa que nunca se 

limita à descrição e interpretação do passado, mas o constitui no 

próprio gesto que inventa o futuro. (LOPES, 1998, p. 68-69) 
 

 

Desse modo, o poeta também inventa um futuro ao propor uma tentativa de 

rememoração, estabelecida a partir de um texto em que passado, presente e futuro se misturam 

– e, por isso, ele pode ser caracterizado como: não-linear; antiburguês; não-progressivo; anti-

teleológico. 

Em mais um poema escrito em primeira pessoa e com a forte presença de uma 

interlocução com Alix-Cléo, Jacques Roubaud utiliza o mecanismo que se apresenta em outras 

criações suas, ele repete o título no primeiro verso. Fazendo menção à imagem como um 

artefato físico, ele ressalta que as imagens às quais se refere, logo no segundo verso, são 

imagens “que estão em minhas mãos, / diante de meus olhos, nos papéis”91.  

Ao afirmar a materialidade das imagens sobre as quais ele vai costurar o poema, o poeta 

acaba reafirmando o que o título invoca. Ao mesmo tempo que ele nega a história construída a 

partir das lembranças, se debruça sobre a observação das imagens que são fotografias. Ele diz 

que cada uma delas “toca o traço de um reconhecimento, ilumina-o”92. Essas imagens acabam 

por criar pontes que se ligam a uma memória muito particular de Jacques Roubaud e 

reconhecem-se nela, iluminando-a.  

No entanto, ao iniciar a próxima estrofe com a conjunção adversativa “mas”, ele parece 

refazer-se do momento em que quase disse que as lembranças que as fotografias trazem seriam 

uma produção da memória. E, assim, acrescenta que elas são, todas, revolutas – ainda que ele 

pareça um pouco contrariado ao dizer isso. E acrescenta, desse modo, que elas “não constituem 

em suas configurações vida alguma, sentido algum, fim algum”93, em uma negação de sentido, 

finalidade e vitalidade que poderiam derivar dessas imagens.  

Além das fotografias que observa, ele também ouve o que está no gravador: “Tua voz 

se deslocando sussurrando”; “os esforços/ de tua respiração”94. Ele diz ter ouvido na noite, isto 

                                                           
91 ROUBAUD, Jacques. Algo:preto. Trad. Inês Oseki-Dépré. São Paulo: Persspectiva, 2005, p. 111. 
92 id.  
93 id. 
94 id. 
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é, em uma noite específica, remetendo-se à noite da sua morte visto que ela morreu de embolia 

pulmonar.  

Assim como nas imagens, ele diz que, apesar de ouvi-la, intacta, após centenas de outras 

noites, a voz também não possui nada de um presente e que a magia da tecnologia que lhe 

permite ouvi-la não tem a capacidade e os recursos de trazê-la e presentificá-la. É desse modo, 

então, que o poeta diz que essa é a razão para que Alix esteja nelas, justamente pela 

incapacidade delas remontarem o que ela foi, posto que “estás nelas, vista, e a voz, o mais 

irreme-/diavelmente, morta” 95. 

 Nessa tentativa de construção de uma memória que acaba sendo uma meta-memória 

porque ele a constrói durante o empreendimento de entendê-la, Roubaud acrescenta que é por 

isso que ele diz: “que a vida que te resta, está/ impressa em mim, sudário, entretecida em mim, 

recusando/desfazer-se” 96. Aqui, não vemos apenas a ideia de que ela continua vivendo dentro 

dele, plasmada nele, que serve de sudário no qual estão impressas as suas marcas, mas também 

a ideia de que ele mesmo é a única memória possível dessa vida que ainda existe – se é que 

existe. 

Ele encerra o poema dizendo que ele cede e se torna imóvel – assim como a carne dela 

cede a decomposição e como as imagens estão fixadas em um tempo parado – e que a vida 

agora “é isso:/ Teu perfume, teu gosto, teu tacto, teu contacto. ” 97. Assim, o sentido, a finalidade 

e a vitalidade que foram negadas anteriormente são elementos reavivados pela existência que 

resta dela e que só existe porque está entrelaçada nele, “recusando/desfazer-se” 98. 

Fazendo uma relação entre o título desse capítulo e o que ele pretende (“a tua presença 

é tudo que se come e tudo que se reza”): mesmo que ausente, Alix-Cléo Roubaud é a matéria 

que alimenta e traz amálgama aos poemas, a sua presença a partir de uma criação do poeta e a 

leitura que faço da sua criação são pontos atravessados pela lembrança. Isso se dá por eu 

entender que sem Alix não haveria Algo: preto, não haveria esse Jacques em quem me debruço. 

Entendo, desse modo, que a memória é o grande fio condutor e criador das apreensões que aqui 

se realizam e que estão dedilhadas no livro. 

 

 

                                                           
95 ROUBAUD, Jacques. Algo:preto. Trad. Inês Oseki-Dépré. São Paulo: Persspectiva, 2005, p. 111. 
96 id. 
97 id. 
98 id. 
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3.1 MEMÓRIA: AREIA MOVEDIÇA  

 

A memória é bordada sobre o tecido da história – ou seria o inverso? O que interessa a 

esta pesquisa é uma mirada sobre as regularidades que ordenam a história. Por isso, nos é caro 

o que Michel Foucault faz em Arqueologia do Saber (2008) e o problema que se erige acerca 

da história, “o problema não é mais a tradição e o rastro, mas o recorte e o limite” 99. Assim, a 

poesia enquanto fragmento histórico é um dos desdobramentos do entendimento da poesia 

como sendo uma produção fundamentalmente ligada à memória.  

Na introdução de sua arqueologia, Foucault nos propõe o seu intento de “formular uma 

teoria geral das descontinuidades”100. Ora, seria possível construir uma ideia sobre a história e 

uma ideia sobre o saber fundamentadas em algo que se fundamente no que é descontínuo? Sobre 

isso, ele diz: 

 

É como se aí onde estivéramos habituados a procurar as origens, a percorrer 

de volta, indefinidamente, a linha dos antecedentes, a reconstruir tradições, a 

seguir curvas evolutivas, a projetar teleologias, e a recorrer continuamente às 

metáforas da vida, experimentássemos uma repugnância singular em pensar a 

diferença em descrever os afastamentos e as dispersões, em desintegrar a 

forma tranquilizadora do idêntico (FOUCAULT, 2008, p. 13). 

 

 

Entendo, então, que a poesia se organiza a partir dessa descontinuidade. Com efeito, o 

tempo da memória é um tempo descontínuo. Embora estejamos propensos, formatados, ou, 

como diria Foucault, habituados, a crer que a memória esteja estruturada de maneira linear, em 

um olhar mais atento, nos damos conta que ela é construída a partir de uma sobreposição de 

camadas, ou de uma injunção das disjunções – uma coabitação de todos os tempos.  

Assim também parece se elaborar a história. De modo que a única coisa que ela oferece 

enquanto formatação rígida é o rigor de suas rupturas. Nesse sentido, o sujeito se fundamentou 

sobre o desejo de uma rigidez, tendo como resposta a isso a ruptura e a não fixação de uma 

centralidade, mas, ao invés disso, e assim como na história, totalmente mutável.  

A ideia da deriva sustenta-se na apropriação consciente sobre àquilo que nunca nos 

pertenceu por inteiro: a memória, a história e a nossa própria configuração enquanto sujeitos, 

supostamente firmados a partir de uma consciência plena. Todas essas tentativas de apreensão 
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do insólito contido nas nossas experiências parecem derivar de uma vontade de retenção do 

controle fictício sobre o caráter indomável da existência. Nesse sentido, Foucault diz: 

 

A história contínua é o correlato indispensável à função fundadora do sujeito: 

a garantia de que tudo que lhe escapou poderá ser devolvido, a certeza de que 

o tempo nada dispensará sem reconstituí-lo em uma unidade recomposta; a 

promessa de que o sujeito poderá, um dia – sob a forma da consciência 

histórica -, se apropriar novamente, de todas essas coisas mantidas a distância 

pela diferença, restaurar seu domínio sobre elas e encontrar o que se pode 

chamar sua morada. (FOUCAULT, 2008, p. 14) 

 

 

A necessidade de uma garantia sobre as coisas, e o medo do desamparo parecem nortear 

a necessidade de controle que aparece no desejo por uma história contínua e no desejo de um 

sujeito unificado. A descentralização e a descontinuidade aparecem sob o signo do perigo e 

demarcam a falta de controle que tanto desejamos reter, apropriar e legitimar. Assim, Foucault 

fala sobre “uma história que não seria escansão, mas devir; que não seria sistema, mas árduo 

trabalho da liberdade; que não seria forma, mas esforço incessante de uma consciência em se 

recompor e em tentar readquirir o domínio de si própria, até as profundezas de suas 

condições”101. 

Sobre a relação entre passado e história, Walter Benjamin diz, no capítulo “Sobre o 

Conceito da História”, do livro Obras Escolhidas: Magia e Técnica, Arte e Política (1987): “Assim 

como as flores dirigem sua corola para o sol, o passado, graças a um misterioso heliotropismo, 

tenta dirigir-se para o sol que se levanta no céu da história” 102. Antes de afirmar isso, ele diz, 

que a imagem do passado atinge um certo nível de sacralidade porque está associada à nossa 

vontade de redenção, devido ao alto grau de indeterminação que o passado comporta. Nesse 

sentido, ele fala sobre a tarefa da cultura em escovar a história à contrapelo, isto é, empreender 

uma jornada contra a tradição dos opressores, transgredindo o historicismo que nos impulsiona 

para o estabelecimento de nexos causais que sustentam às narrativas dominantes. 

A manutenção de uma história que esteja fundamentada em um passado que, por sua 

vez, assume uma tonalidade teleológica traz a reverberação das vozes hegemônicas. Assim, em 

uma tentativa de pentear os pêlos de maneira a deixar que apareçam, por debaixo deles, tudo 

aquilo que ficou soterrado pelo fluxo das narrativas predominantes, é importante enxergar a 

construção da memória a partir de histórias que dialogam com a existência de tempos múltiplos.  
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É isso que a poesia de Jacques Roubaud propõe – a inauguração de um tempo que escape 

à construção da história engendrada em tempos fixos e definidos. Ela se aproxima do que 

Michael Pollak chama, em Memória, Esquecimento, Silêncio (1989), de memória subterrânea, 

porque é construída em oposição à uma memória oficial e nacional. Sobre isso, ele acrescenta:  

 
Essa memória “proibida” e portanto “clandestina” ocupa toda a cena cultural, 

o setor editorial, os meios de comunicação, o cinema e a pintura, 

comprovando, caso seja necessário, o fosso que separa de fato a sociedade 

civil e a ideologia oficial de um partido e de um Estado que pretende a 

dominação hegemônica. (POLLAK, 1989, p. 5) 

 

 

Essa dominação decorre da posse sobre a narrativa que é criada e cultivada como sendo 

a única possível e ela se fundamenta no que Jeanne Marie Gagnebin, ao referir-se às palavras 

de Benjamin, diz que é um ideal da ciência histórica: “historicista e burguesa, ciência esta que 

pretende fornecer uma descrição, a mais exata e exaustiva possível, do passado”103. 

É interessante perceber que as artes podem estar (estiveram, estão e estarão) à serviço 

de ideologias que podem endossar ou romper com o discurso oficial, sustentando a narrativa 

que o Estado propõe ou não. A poesia pode dialogar, criar e tecer espaços, imaginários e 

narrativas que podem ser excludentes, elitistas e racistas. Seria irresponsabilidade conceber que 

a poesia estivesse, necessariamente, à disposição das ideologias contra-hegemônicas.  

Quando trago essas imersões sobre a relação entre o fazer poético, a memória e as suas 

respectivas relações com a história é para dizer que, em Algo: preto, a poesia consegue 

estabelecer novos padrões de relação com esses operadores conceituais e se lança para fora das 

demandas que aglutinam valores escorados nas hegemonias. Como obra de arte, Algo: preto 

propõe um lugar de imersão em tempos distópicos. 

Ainda sobre isso, Gagnebin, em uma conexão com a noção de memória subterrânea de 

Pollak e sua relação com as produções artísticas enquanto produções de memórias não-oficiais, 

traz outra relação interessante:  

 

O fato da palavra grega sèma significar, ao mesmo tempo, túmulo e signo é 

um indício evidente de que todo o trabalho de pesquisa simbólica e de criação 

de significação é também um trabalho de luto. E que as inscrições funerárias 

estejam entre os primeiros rastros de signos escritos confirma-nos, 

igualmente, quão inseparáveis são memória, escrita e morte. (GAGNEBIN, 

1998, p. 219) 
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O poema, inaugurador de signos, também possui, portanto, uma relação com a morte. A 

memória, por sua vez, também é marcada pelo traço do luto. Assim, o trabalho da memória, 

aqui, encontra-se imbricado ao trabalho da escrita e estes, por sua vez, existem a partir do ensejo 

daquilo que não existe mais: a presença de Alix.  

Seria esse, talvez, um dos momentos onde a poesia se torne mais necessária104. Pois, 

nessa invenção de uma temporalidade própria, ela interroga o tempo e desautoriza a morte. 

Nesse sentido, ela parece responder ao chamado de Walter Benjamin quando ele nos questiona 

no capítulo “Experiência e Pobreza” de: “[...] qual o valor de todo o nosso patrimônio cultural, 

se a experiência não mais se vincula a nós? ”105. 

 

 

3.2 POEMA: ARTESANATO DA MEMÓRIA 

 

A questão da memória no livro Algo: preto, de Jacques Roubaud, emerge como um sinal 

fulcral porque, além de tratar da ausência de Alix-Cléo, os poemas narram o processo do luto e 

a presença que fulgura nessas recordações e nas recordações do que ainda existe enquanto 

marca das experiências que ambos compartilharam em vida. 

No entanto, a questão da memória enquanto elemento central também se apresenta para 

o texto poético como uma característica que lhe é atribuída especificamente. Segundo Silvina 

Rodrigues Lopes, no capítulo “A Poesia, Memória Excessiva” do livro Literatura, Defesa do 

Atrito (1998), só é através da memória que o poema se faz possível, pois “a potência do 

acontecer própria do acontecimento – aquilo que nele se actualiza e nele permanece inactual 

depende da faculdade de dar sentido às sensações, isto é, de construir recordações delas”106. E 

o poema é, dentre outras formas, uma produção capaz de dar sentido às sensações, conforme 

afirma Silvina.  

Em sua argumentação, ela parece dialogar, em alguma medida, com Emil Staiger, pois 

também se refere às categorias da “memória” e da “recordação” invocando uma diferenciação 

entre elas. A recordação aparece como uma esfera que integra a memória, mas não a constitui 

completamente: “a recordação é sobretudo o vazio da recordação que a memória substitui por 

imagens capazes de conter elas próprias o vazio e assim o transportarem”107. 

                                                           
104 Referência ao texto de Alfredo Bosi: “Posfácio – A poesia é ainda necessária?” (2000). 
105 BENJAMIN, 1987, p. 115. 
106 LOPES, 1998, p. 61. 
107 LOPES, 1998, p. 62. 
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De modo semelhante, Staiger diz que “o passado como objeto de narração pertence à 

memória. O passado como tema do lírico é um tesouro de recordação”108. Assim, percebemos 

que tanto a teórica portuguesa quanto o teórico suíço convergem na concepção da recordação 

como um traço da memória, que dialoga com ela, mas que não expressa a totalidade 

mnemônica. Essa compartimentalização me faz crer que a memória seja a reunião das 

recordações. Ainda que a memória não seja apenas isso.  

Silvina diz que a linguagem é o abrigo para a força de um acontecimento que é, na 

verdade, vazio. Assim, “o que há de memória na recordação é um vazio”109, esse vazio é essa 

força do acontecimento que é “sensação sem conceito”110. O que Silvina está empreendendo é 

que a linguagem é o lugar onde os esforços são transformados para abrigarem a força dos 

acontecimentos em algo palpável e que estabeleça um registro da memória a partir das 

recordações. 

Ela nos coloca: 

 

Que a memória se desencadeie pela recordação, isso só vem reforçar a ideia 

de uma divisão original – a recordação é no poema o vestígio do 

acontecimento. Mas um vestígio de uma ordem diferente da cinza como 

vestígio do fogo – um vestígio que é potência ritmizante, é o modo da 

aparição, aquele em que consiste a forma. (LOPES, 1998, p. 62-63). 

 

 

Nesse momento, rastro, cicatriz e vestígio fulguram como insígnias. No capítulo “O 

rastro e a cicatriz: metáforas da memória”, de Lembrar escrever esquecer (2006), Jeanne Marie 

Gagnebin diz que a escrita é uma metáfora de fundação em relação a memória e a lembrança. 

Ela diz: 

 

Esse rastro privilegiado que os homens deixam de si mesmos, desde as esteias 

funerárias até os e-mails efêmeros que apagamos depois do uso – sem 

esquecer, naturalmente, os papiros, os palimpsestos, a tábua de cera de 

Aristóteles, o bloco mágico de Freud, os livros e as bibliotecas: metáforas-

chave das tentativas filosóficas, literárias e psicológicas de descrever os 

mecanismos da memória e do lembrar. (GAGNEBIN, 2006, p. 111)  
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Ela mostra, desse modo, a relação profunda entre palavra e morte. O signo que nasce 

não apenas para significar, mas para perpetuar um significado e que está presente como rastro 

em várias formas de expressões humanas e, como não poderia deixar de ser, na linguagem.  

Silvina não fala em rastro, tampouco em cicatriz. Acrescento esses dois operadores 

teóricos por ponderar que tanto vestígio, assim como rastro e cicatriz, são desdobramentos que 

espelham os sentidos da memória e os sentidos que a memória assume dentro do poema. 

Percebo ainda que Silvina caracteriza o vestígio produzido pela recordação como sendo um 

traço que exprime vigor e pungência para o poema.  

Quando Lopes coloca o vestígio enquanto potência ritmizante, ela não aponta para a 

vontade de perseguir no texto aquilo que ele supostamente esconderia, a intenção do autor ou a 

sua motivação para a criação como critérios exclusivos que sustentariam a apreensão da obra. 

O que ela faz é anunciar a força do caráter criador que transforma o poema em algo que contém 

uma vida e que se basta nele mesmo, ainda que – ou talvez por isso mesmo - seu modo de 

aparição e a sua forma sejam eivados desses vestígios, rastros e cicatrizes. 

No poema que abre essa seção, observamos que a tônica atribuída ao termo lembrança 

está aproximada à tônica da recordação. Ao dizer que “a história não tem lembranças”, Jacques 

Roubaud diz que a história não tem recordações, ou melhor, ele realiza e expõe um movimento 

que se compõe sobre essa vontade. Nesse contexto, ele diz que elas são revolutas e estão 

expressas em sua relação com a ausência de Alix Cléo, representada através das fotos nos 

papéis.  

As recordações para Roubaud aparecem com alguma opacidade. Ora tentando manter 

uma despretensão niilista, ora deixando transparecer a profundida por detrás da sua vontade 

despretensiosa – ele busca encontrar o recordável a partir da construção de sentido para as 

sensações que são expressas a partir do vazio das recordações, mas, como bem coloca Silvina 

Rodrigues Lopes, “o poema testemunha a verdade que ele é, não a verdade que relata”111. 

Desse modo, a forma assumida pelos poemas em Algo: preto é uma forma esculpida 

sobre a égide da recordação e da memória. Essa “memória excessiva” ocupa poderosamente 

essa produção de Jacques Roubaud porque assume a potencialidade de dizer sobre quem já não 

existe além das produções e das recordações que construíram aqui a cena poética de sua 

existência a partir da elaboração de uma memória. 

Ainda que não fosse um caso tão característico, pois guarda uma relação muito 

demarcada com a produção de uma memória específica, toda a produção artística contém as 
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fagulhas da recordação. E, indo mais além, citando outra vez Silvina, “(...) não é possível 

dissociar o acontecimento da memória dele, e esta da concretização de uma forma”112.  

Dessa forma, o poema enquanto memória excessiva, e que aqui encontra ressonância, 

 

[...] apresenta-se simplesmente como a falha de um anterior à linguagem (um 

Deus, uma Natureza, uma Voz) que faz com que para o poeta não exista um 

passado a conservar na memória, mas um passado sempre a reencontrar, a 

reinventar – isso mesmo que faz com que o poeta renasça a cada momento no 

poema”. (LOPES, 1998, p. 76)  

 

 

A recordação que ativa uma memória e se expressa na construção poética encontra, 

então, uma dimensão diferente da que a atribuímos por hábito, ela é arcabouço para a construção 

da articulação de um passado que se apodera da lembrança “tal como ela cintilou em um instante 

de perigo”. 113 

No ensaio intitulado “Poesia e Memória” (2000), Paulo Henriques Britto diz que, antes 

de mais nada, é preciso separar os tipos de memória entre memória épica ou memória lírica. A 

épica é aquela que diz respeito a um coletivo, onde o poeta é responsável por narrar os 

acontecimentos da nação, mas não só, pois é ele próprio um agente importante para forjar a 

ideia de coletividade ao criar e abrigar os mitos coletivos que constrói.  

Por sua vez, a memória lírica é de natureza individual e, por isso, assume, segundo ele, 

uma tônica subjetiva que a torna única. O que é interessante notar é a aproximação que Britto 

realiza e que, em certa esfera, sustentou a discussão que figuramos na primeira seção. Ele diz: 

 

Tal como o épico, o poeta lírico tenta forjar um mito, só que o mito em questão 

é individual e não coletivo: ele busca nos diversos momentos do seu passado 

individual elementos que permitam elaborar uma história pessoal que tenha 

coerência e sentido. O poeta lírico tenta construir uma mitologia pessoal 

completa, que inclui desde um mito de origem até uma teleologia. (BRITTO, 

2000, p. 125) 

 

 

O que percebemos aqui é o alinhamento de coisas nas quais resvalei e me demorei em 

outros momentos. O que empreendi até aqui é uma possibilidade de entendimento da obra de 

Jacques Roubaud como esse lugar de criação de um mito individual, de uma vida inventada que 
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se erigiu a partir da vivência pessoal do poeta, mas que encontra, nela mesma, o seu valor e o 

seu universo identificável através do movimento de criação que empreende.  

A poesia de Jacques Roubaud, que assume um tom lírico, reúne em si a necessidade de 

“dar sentido às sensações”114. E ele realiza isso através do poema, essa memória excessiva, que 

se arquiteta a partir da “potência do acontecer própria do acontecimento”, construindo, desse 

modo, “o recordável”115 dessas sensações.   

No fim e ao cabo, o que me interessa não é propriamente cindir as águas entre o vivido 

e o ficcional dentro da criação poética, mas entender esse fluxo que parte de uma coisa à outra, 

estendendo esse empreendimento para o interessante campo da insegurança que norteia o 

pensamento comum sobre o poeta e sobre a poesia lírica a partir do “desmonte do projeto lírico 

romântico”116.  

O que acontece em Algo: preto é um movimento que é descrito por Paulo Henriques 

como sendo um movimento do poeta lírico, frisando que “[...] o poeta lírico de hoje entrega-se 

ao projeto de forjar para si próprio um eu coerente e único num momento em que o próprio 

conceito de sujeito individual é apontado como um anacronismo”117. 

A memória encontra lugar central, mais uma vez, para essa construção. De modo que:  

 

Para retornar a analogia com o poeta épico, que muitas vezes forja um sentido 

de nação que sequer existia antes dele, também o poeta lírico elabora um 

conceito integrado do eu onde antes havia pulsões incoerentes e mesmo 

contraditórias. Tal como a ideia de Grécia é ao menos em parte uma criação 

de Homero, a persona de cada poeta lírico é fruto de sua própria 

automitificação (BRITTO, 2000, p. 125). 

 

 

Diante disso, Henriques Britto endossa esse modo de entendimento ao dizer que “[...] a 

noção de realidade extratextual é uma superstição, e que a realidade nada mais é do que um 

entrecruzar de textos”118. Essa afirmação traz, para a cena, a entrevista que Eneida Maria de 

Souza concedeu para o site da Universidade Federal de Minas Gerais, quando da proximidade 

da aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários que ela ministraria. Ao 

ser questionada sobre o que significaria o tema da sua aula, “Teorizar é metaforizar”, ela afirma 

que não separa o ato de teorizar do ato de ficcionalizar já há muitos anos, tendo em vista que, 
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ao erigir metáforas, ela estaria também ficcionalizando e dirimindo a linha rígida limítrofe entre 

a ficção e a teoria119.  

Essa divisão, fundamentada no princípio de uma suposta lisura e imparcialidade 

acadêmica, pode parecer uma exigência que não se sustenta e nunca se sustentou, pois o próprio 

ato de escolha do que, seguindo essa mesma linha de raciocínio, é chamado de objeto, já 

denuncia uma tomada subjetiva de posicionamento. 

A partir das figuras de Eliot e Pound, Henriques Britto diz que o poeta lírico encontra 

sua contrapartida no poeta pós-lírico. Assim: “Para o poeta lírico, a memória individual é a 

principal matéria-prima poética; para o poeta pós-lírico são as suas leituras que constituem o 

material básico a ser elaborado pela poesia”120. Essa diferenciação impulsiona, a partir da figura 

do poeta pós-lírico, a expressão na poesia dos textos lidos pelo poeta e não das suas experiências 

vividas.  

Nessa oposição entre poeta lírico e poeta épico e a partir dos desdobramentos dessas 

figuras para a configuração de uma memória lírica e de uma memória épica, Alfredo Bosi 

destaca:   

 

[...] a instância poética parece tirar do passado e da memória o direito à 

existência; não de um passado cronológico puro – o dos tempos já mortos -, 

mas de um passado presente cujas dimensões míticas se atualizam no modo 

de ser da infância e do inconsciente. A épica e a lírica são expressões de um 

tempo forte (social e individual) que já se adensou o bastante para ser 

reevocado pela memória da linguagem (BOSI, 1977, p. 111). 

 

 

Não por acaso o título do texto em que Bosi tece essas colocações é “O Encontro dos 

Tempos”, por isso, é nesse sentido que ele aparece aqui costurando o meu arranjo de 

pensamentos ao redor da figura da poesia de Jacques Roubaud. É próprio mesmo da poesia 

fornecer esse encontro ao qual se refere o teórico, o poema inaugura essa nova ordem de 

temporalidades múltiplas, é o passado-presente, o futuro-presente, a presença da poesia e do 

poema - assim como a atuação da presença de Alix-Cléo, que presentifica a experiência de 

Jacques Roubaud - desintegra e atualiza as nossas presenças. 

Bosi acrescenta:  

 

O poema aparece em nossa cultura atulhada de empecilhos como um ato de 

presença puro, forte, arroubado, premente. Na poesia cumpre-se o presente 
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sem margens de tempo, tal como o sentia Santo Agostinho; presente do 

passado, presente do futuro e presente do presente. A poesia dá voz a 

existência simultânea, aos tempos do Tempo, que ela invoca, evoca, provoca. 

(BOSI, 1977, p. 120). 

 

 

Essa multiplicidade de tempos que convivem entre si, mas que também se instauram e 

se inauguram a partir do texto poético, coabita na produção de Algo: preto. Embora, nele, 

aparente uma faceta que torna essa pluralidade temporal uma marca que está em estado de 

ebulição, pois provoca e propicia o encontro entre vida e morte, presença e ausência – em uma 

ramificação que institui o jogo da poética roubaudiana.  

Em Poesia Moderna e Destruição da Memória (2000), Wander Melo Miranda fala, a 

partir de uma perspectiva baudelaireana121, sobre a relação entre memória e modernidade. 

Assim, o mal-estar anunciado por Miranda está associado ao mal-estar da modernidade e 

encontra ecos na poesia de Charles Baudelaire: “Memória e modernidade exprimem, sob a 

forma da conjunção disjuntiva, o dilaceramento baudelaireano [...]”122. Fazendo referência ao 

livro de Walter Benjamin, Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo, Miranda diz 

que a modernidade trouxe um tempo constituído a partir de um “Deus-autômato” que “assinala, 

por meio da repetição cumulativa e da aceleração imposta pela produção capitalista, o tempo 

desumano da alienação que leva o nome de progresso”123. 

Percebemos, então, que há um aprofundamento do vazio existencial a partir das 

demandas da modernidade, como invoca Melo Miranda, que exige do homem um outro tempo 

e uma nova forma de relação com a existência. Isso acaba resultando na alienação de si mesmo, 

expressa em um movimento que o aliena também em relação ao seu entorno.  

Miranda instaura o ato poético como revolucionário em sua gênese, mas, no caso 

específico, enaltecendo o seu papel diante da nova reordenação que ele impõe frente ao 

andamento desesperado que o progresso exige. 

Ele diz: 

 

A pausa [proporcionada pela leitura] captura o tempo e concentra, no átimo 

da reminiscência, a possibilidade de acercar-se da memória involuntária da 

história. A consciência aguda da temporalidade e da morte introduz, na massa 

uniforme dos dias e na linguagem, a capacidade de perceber o diferenciado e 

de fazê-lo vibrar na intensidade de uma mônada. Essa parada brusca imobiliza 

                                                           
121 AUERBACH, Erich. As Flores do Mal e o Sublime. 
122 MIRANDA, 2000, p. 133. 
123 MIRANDA, 2000, p. 132 
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o presente que contém, na sua agoridade, o devir histórico [...] (MIRANDA, 

2000, p. 133). 

 

 

O que Melo Miranda traz é o entendimento acerca de um mal-estar localizado na 

modernidade, mas que atua como o promotor em potencial do vazio ao qual também se referiu 

Silvina Rodrigues Lopes. O poema, necessariamente, se faz através da invenção de uma nova 

ordem no tempo. “A pertença do poema ao tempo faz com que ele seja sempre começo ou 

recomeço”124, assim como o passado se reencontra e se reinventa no poema, fazendo com que 

o poeta também nasça novamente a cada poema. 

A modernidade trouxe a fragmentação e se desdobrou no trato do sujeito com o tempo, 

fazendo com que ele próprio, enquanto sujeito, se percebesse a partir de uma fragmentação e 

de uma nova relação com a memória que: 

 

[...] enquanto forma de determinação histórica dessa experiência prestes a 

desaparecer, cumpre aí a função operatória de espaçamento do tempo, por 

meio da marcação de intervalos, pausas ou suspensões que interrompam a 

linearidade cronológica e a identidade do sujeito consigo mesmo, inserindo-o 

num registro temporal diversificado (MIRANDA, 2000, p. 133). 

 

 

Ora, se o que me prende a minha identidade, enquanto processo enunciativo 

centralizador, é uma ordenação fundamentada na organização do tempo de maneira linear, 

cronológica, logo, teleológica, o que acontece quando os acontecimentos são percebidos a partir 

de uma nova ordem temporal que transcorre sobre uma conversação entre passado, presente e 

futuro fora de uma ordem hierárquica disciplinatória?  Não caminho lado a lado com a 

dissolubilidade irrestrita proposta pela liquidez baumaniana, mas atento ao que Wander Melo 

nos coloca. 

Enquanto determinante histórica, capaz de resgatar o vazio e evitar o mergulho em uma 

realidade totalmente liquefeita, a memória é anunciada a partir da sua formação que reintroduzir 

os acontecimentos em uma nova ordem. Assim:  

 

A abertura ao que é outro e não-próprio desfaz a existência de uma 

interioridade ou uma anterioridade absolutas, pautadas pela oposição entre 

dentro e fora, singular e anônimo125 . No complexo de ramificações que se dão 

por contiguidade, o tempo atravessa o sujeito e é atravessado por ele, tornando 

                                                           
124 LOPES, 1998, p. 75. 
125 Referência ao ensaio Singular e Anônimo, de Silviano Santiago.  
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o poema – flor do mal – a promesse de bonheur de uma outra história 

(MIRANDA, 2000, p. 133-134). 

 

 

Nesse caso, não existe “fora” e “dentro” do poema, assim como não existe “experiência 

poética” e “experiência empírica” enquanto demarcações que operam uma distinção 

configurada conforme uma hierarquia ou uma atribuição de valor que mensura a importância 

maior ou menor dentro do universo sobre o qual se debruça o desejo latejante de uma análise.  

Wander Melo acrescenta: 

 

O impasse na noção de identidade do sujeito moderno, que a poesia 

baudelaireana traduz em termos de “destruição da memória”, expressa, assim, 

a instabilidade dos regimes de identificação que permeiam tanto a experiência 

particular, quanto a experiência coletiva, a rigor indissociáveis. No caso da 

poesia memorialística, empreender a busca de si equivale a tomar a memória 

como lugar de consciência biográfica e histórica do presente, a partir de 

imagens geradas pelo que falta ou se perdeu. (MIRANDA, 2000, p. 134) 

 

 

Existem duas coisas que desejo comentar sobre a citação acima: a primeira é que 

Wander Mello Miranda estabelece a ideia de poesia memorialística como uma vertente apartada 

das outras e faz isso invocando o poeta Carlos Drummond de Andrade, no entanto, dialogo mais 

fortemente com Silvina, quando expressa que o ato poético possui, em seu âmago, a força 

memorialística; a segunda é a importância do que ele traz para a falta e para o que se perde – a 

memória é constituída pela ausência, pelos restos de acontecimentos que se reconfiguram, se 

inauguram e dão espaço para eventos que se edificam e ganham valor e equivalência tanto 

quanto um acontecimento transcorrido fora da produção poética instituída. 

Contundentemente, Wander Melo Miranda encerra dizendo:  

 

Mas as imagens de ruína e dispersão, ao darem “uma nova beleza ao que está 

desaparecendo”, alargam as potencialidades da “natureza” do texto, então 

percebido como uma coleção de cacos sonoros em busca de um leitor – 

memória mobile – que ainda hoje saiba ouvir e entender o rumor significante 

da poesia.  (MIRANDA, 2000, p. 140) 
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3.3 JACQUES ROUBAUD: O ARTESÃO DE UMA TEMPORALIDADE POÉTICA  

 

O poema “Esta Fotografia, Tua Última”, de autoria de Jacques Roubaud, apresenta a 

construção de uma memória que inaugura um tempo não linear. Estabelecendo, desse modo, 

um outro nível de vínculo temporal, mediado pela poesia. Ele é escrito a partir de um lugar de 

ausência, onde aparece um sujeito lírico marcado pela perecividade e pela impossibilidade de 

totalidade que o sentimento de mortalidade instaura. 

A poesia como um “testemunho dos sentidos”126 expressa, através da construção de uma 

memória, essa voz poética. Assim, tomado por essa experiência, o poeta escreve:  

 

Esta fotografia, tua última, deixei-a na parede, onde a puseras, 

entre as duas janelas, 

 

E ao entardecer, recebendo a luz, sento-me, nesta cadeira, 

sempre a mesma, para olhar para ela, onde a puseste, entre as duas janelas, 

 

E o que se vê, aí, recebendo a luz, que declina, no golfo de 

tetos, à esquerda da igreja, o que se vê, ao entardecer, 

sentado nesta cadeira, é, precisamente, 

 

O que mostra a imagem deixada na parede, no papel marrom 

escuro da parede, entre as duas janelas, a luz, 

 

Avança, em duas línguas oblíquas flui na imagem, de revés, 

até o ponto exato onde o olhar que a concebeu, o teu, concebeu, 

versar indefinidamente a luz reversa a quem, eu, olha para ela, 

 

  Pousada, no centro, do que ela mostra, 

 

porque nesse centro, o centro do que ela mostra, que eu vejo, 

há também, recorrente a própria imagem, contida nele, e a 

luz, entra, desde sempre, do golfo de tetos à esquerda da igreja, 

mas sobretudo há, o que agora falta 

 

Tu. porque teus olhos na imagem, que olham pra mim, 

neste ponto, nesta cadeira, onde eu me sento, para ver-te, teus 

olhos, 

 

Já vêem, o momento, em que estarias ausente, preveem-no, e é 

porque, eu não pude mover-me deste lugar. (ROUBAUD, 2005, p. 93 e 94). 

 

 

 

                                                           
126 PAZ, 1994, p. 11. 
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Primeiro, cabe dizer que o poeta recorre a fotografia como uma sustentação para a 

escrita do texto. Isso fica evidenciado pela construção poética que ele faz, mas mais claramente 

sugestionado pelo título que aponta para a possibilidade do próprio poema poder ser lido como 

uma fotografia. A relação entre poema e imagem não é nenhuma novidade, Octavio Paz em O 

Arco e a Lira (1982) estabelece que a construção de imagens é uma das características 

fundamentais do poema e, antes dele, outros já afirmavam coisa semelhante. A imagem está no 

cerne da construção metafórica e a metáfora é uma das formas primordiais para a construção 

do poema.   

Assim, o poeta se concentra, aqui, em pelo menos duas grandes relações com essa outra 

arte imagética: uma estabelecida a partir da ideia de que esse poema pode ser lido como uma 

criação feita a partir de uma linguagem que o aproxima da experiência fotográfica - marcada 

pela formação de imagens que recorrem à repetição e a uma forte presença da noção espacial 

feita através de uma descrição do ambiente. A outra se anuncia com a presença de um traço 

biográfico que não pode fugir à esta análise: Álix-Cleo era fotógrafa. A partir desse dado, a 

leitura do poema aponta para o fato de que a fotografia a que ele se refere durante todo o texto, 

a que estava “na parede, no papel marrom, / escuro da parede, entre as duas janelas”, faz 

referência a um autorretrato dela. 

Assim, o ato de ler o poema se aproxima, em analogia, ao ato de revelar uma fotografia. 

Desse modo, o movimento de leitura que elaboramos e que propõe uma interpretação possível 

para o texto nos leva a essa revelação. A memória, fortemente ligada tanto ao poema como à 

fotografia, é também um ato interpretativo das vivências, mesmo que não esteja estruturada a 

partir de um desejo que seja necessariamente controlável. 

A memória é a capacidade de retenção de experiências que guarda em si “a potência do 

acontecer própria do acontecimento”127. Aquilo que lembramos e aquilo que esquecemos – os 

dois movimentos que a tangenciam – passam pelo crivo de uma ação interpretativa, consciente 

ou não, dos acontecimentos. Essa ação é movida pelos sentidos que, segunda Paz, “são e não 

são desse mundo. Por meio deles, a poesia ergue uma ponte entre o ver e o crer. Por essa ponte 

a imaginação ganha corpo e os corpos se convertem em imagens. ”128.  

Essa ponte criada pela poesia é estrutura a partir de uma lembrança, de uma memória. 

No capítulo “A interpretação da obra literária”, da obra Céu e inferno: ensaios de crítica 

literária e ideológica (1988), Alfredo Bosi diz: 

 

                                                           
127 LOPES, 1998, p. 61. 
128 PAZ, 1994, p.12. 
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Não há grande texto artístico que não tenha sido gerado no interior de uma 

dialética de lembrança pura e memória social; de fantasia criadora e visão 

ideológica da História; de percepção singular das coisas e cadências 

estilísticas herdadas no trato com pessoas e livros. Como ignorar essas 

intenções, que afinal co-existem em um poema, romance ou drama? (BOSI, 

1988, p.278). 
 

 

Desse modo, a fotografia protagoniza a leitura desse poema, pois, aqui, além de servir 

para uma interpretação que beira o envolvimento semiótico, alerta para essa dialética que insere 

a vida do poeta como um elemento catalisador para dentro da análise de sua produção. 

Mergulhando mais profundamente nas imagens que o poema constrói, somos convidados a 

adentrar o cotidiano do sujeito lírico. Nessa cena, ele aparenta estar em um ambiente familiar, 

a mobília a que ele faz menção parece confirmar esse dado: o papel marrom da parede, as 

janelas, a cadeira.  

Essa vontade de inserir o leitor na sua intimidade potencializa e adensa a nossa relação 

com o texto, somos convidados a nos sentar nessa cadeira junto com ele, em uma espécie de 

pacto onde não podemos ser apenas testemunhas oculares, mas partícipes dentro do poema - o 

que nos exige uma ação ativa, performatizando um tipo de leitor que não está ali apenas para 

atribuir sentido e, em alguma medida, ser tocado pelo texto. Nós estamos, de alguma forma, 

presentes dentro do poema que suplica nossa cumplicidade.  

Dentre as muitas repetições que o poeta faz no texto, a cadeira se destaca (“sento-me, 

nesta cadeira”; “sentado nesta cadeira”; “nesta cadeira, onde eu me sento”129). Uma intimidade 

com o ambiente fica evidenciada no trecho onde ele diz “sempre a mesma” ao referir-se a esse 

mesmo objeto. A cadeira vazia é um símbolo tumular que representa a ausência, a falta de 

alguém. Ao sentar-se nela para apreciar a imagem e a fotografia, o sujeito lírico se apossa desse 

lugar de ausência para escrever a partir dele. A descrição desse lugar de onde ele observa se 

repete no poema. Há uma fixação da voz poética em demarcar essa posição, que é também o 

reflexo do seu interior.  

A cadeira pode representar, também, o descanso e o relaxamento, mas, ao mesmo tempo, 

cansaço e imobilidade. O sentimento de estar paralisado, em estado contemplativo, é uma 

imagem forte e realçada dentro do poema, já que é assim que ele parece estar diante da vida: 

sentado, observando, incansavelmente, o que foi deixado pelo ser amado. O trabalho do luto 

contempla também essa imobilidade, entretanto, a escrita, por si só, já anuncia a hora de se 

levantar. 

                                                           
129 ROUBAUD, 2005, p. 93. 
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Nesse processo, o ato de escrever aparece como um agente importante e potente, não só 

de manipulação desses sentimentos, mas de criação de um novo estado que é movido através 

de um exercício da memória. 

O poema termina – pode um poema terminar? - com o verso “porque, eu não pude 

mover-me deste lugar”, onde é ratificado o estado de inércia, abandono e impotência do sujeito 

lírico. Ele não pode mover-se desta cadeira e dessa posição de poeta. Ele não pode, sobretudo, 

mover-se desse lugar impotente de humano, demasiado humano.  

Jean Marie Gagnebin (1998) aponta para uma recusa a um ideal de memória, vinculado 

à ciência histórica, que pretende descrever exaustivamente o passado. Para ela, a busca por uma 

exatidão descritiva de passado é classificada como historicista e burguesa. A memória é 

estabelecida como um mecanismo em que o esquecimento e a denegação estão presentes como 

elementos fundantes tanto do seu conceito quanto dos seus efeitos.  Assim “a memória vive 

essa tensão entre a presença e a ausência, presença do presente que se lembra do passado 

desaparecido, mas também presença do passado desaparecido que faz sua irrupção em um 

presente evanescente”130. 

Por sua vez, Georges Didi-Huberman, referindo-se ao pensamento de Warburg, diz que 

ele traz o modelo fantasmal da história: 

 

[...] o modelo natural dos ciclos de ‘vida e morte’, ‘grandeza e decadência’ é 

substituído por um modelo decididamente não natural e simbólico, um modelo 

cultural da história, no qual os tempos já não eram calcados em estágios 

biomórficos, mas se exprimiam por estratos, blocos híbridos, rizomas, 

complexidades específicas, retornos frequentemente inesperados e objetivos 

sempre frustrados [...] os tempos já não se calcavam na transmissão acadêmica 

dos saberes, mas se exprimiam por obsessões, “sobrevivências”, remanências, 

reaparições das formas (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 25). 
 

 

A memória se configura, assim, como uma reminiscência de formas de múltiplos 

passados que sobrevivem como fantasmas. Marcada pela precariedade e pela fragmentação, é 

constituída por um espaço onde múltiplos tempos se misturam. Podendo, desse modo, ser 

chamado de tempo impuro. Nela, passado, futuro e presente não são formas indissociáveis, 

demarcadas e isoladas, assim, a linearidade deixa de existir. Pensada como não linear, a 

memória é, antes de tudo, um lugar que não se filia apenas ao que já aconteceu – ela é a 

                                                           
130 GAGNEBIN, 1998, p.218. 
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impossibilidade do esquecimento (GAGNEBIN, 2003). O tempo da memória é complexo e 

múltiplo. 

Quando a voz poética se expressa ativamente através da escrita, ainda que em 

contrassenso com a passividade contida na sua atitude de prostração evidenciada no poema, ela 

constrói uma memória. No seu ensaio A Poesia, Memória Excessiva, Silvina Rodrigues Lopes 

diz:  

 

Como artefacto técnico constituído por signos, toda a memória possui um 

certo grau de indeterminação. Na poesia, esse grau toma-se 

excessivo através da relação ao futuro. A poesia é memória profética, o que 

significa que nunca se limita à descrição e interpretação do passado, mas as 

constitui no próprio gesto que inventa o futuro. (LOPES, 1996, p. 157). 
 

 

O poeta também inventa um futuro ao propor uma tentativa de rememoração, 

estabelecida a partir de um tempo impuro. Em “Esta Fotografia, Tua Última”, Jacques Roubaud 

inaugura um tempo e um espaço de comunhão com a sua esposa já falecida. O autorretrato que 

desencadeia o seu estado de contemplação e a escrita do poema foi feito do local de onde ele, 

agora, observa (“porque nesse centro, o centro do que ela mostra, que eu vejo,/ há também, 

recorrente a própria imagem, contida nele”131). Sustentando a ideia de que estabelecemos uma 

relação íntima com o texto, nós também estamos em um momento de encontro com Jacques 

Roubaud e com Alix-Cléo. Nesse mesmo ponto, seja no ambiente que ele descreve ou no poema 

- que ele nos propõe também como fotografia -, nós estamos presentes.  

Essa invenção de um tempo no qual o leitor, a voz poética e a amada morta encontram-

se estabelece um nível de vínculo no qual a memória se configura como uma mistura dos 

tempos, onde o passado, o presente e o futuro se corporificam no instante da leitura. Esse outro 

nível de vínculo só é possível a partir de relações estabelecidas com o poema. 

O poema media esse encontro entre vivos e mortos e a própria morte pode ser 

questionada a partir dele. No capítulo “O Encontro dos Tempos” do livro O Ser e o Tempo da 

Poesia, de Alfredo Bosi, ele diz:  

 

As palavras concretas e as figuras têm por destino vincular estreitamente a 

fala poética a um preciso campo de experiências que o texto vai tematizando 

à proporção que avança. Como se, pela palavra, fosse possível ao poeta (e ao 

leitor) reconquistar, de repente, a intuição da vida em si mesma. As figuras 

são procedimentos que visam a significar o processo dialético da existência 

que sempre desemboca no concreto. Mas elas só assumem pleno sentido 
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quando integradas em um todo semântico que dá a cada uma delas a sua 

“verdade”, isto é, a sua co-notação. (BOSI, 1977, p.115) 

 

 

A corporificação de uma presentificação que o poema propõe nos coloca diante da ideia 

de que, como acrescenta Bosi, a poesia é um “ato de presença puro, forte, arroubado, 

premente”132. O texto de Roubaud não se justifica a partir de Alfredo Bosi, mas o contrário. Ele 

instaura o efeito que Bosi teoriza. Nesse sentido, poesia e teoria acabam por borrar os limites 

de uma ficção que se fundamenta em uma experiência real traduzida na poética roubaudiana.  

A narrativa poética ou a poesia narrativa trazida por Roubaud propõe um movimento de 

criação de uma memória que não se quer totalizadora de um momento ou de uma experiência, 

mas traz o que Silvina Rodrigues Lopes chama de “rearticulação do mundo”:  

 

Por outras palavras, a memória excessiva, involuntária, não se dá 

positivamente, como resultado, mas apenas como interrupção, dissonância 

que imprime um ritmo, uma organização pré-significante, 

estabelecendo de maneira análoga ao processo que atribuímos ao pensamento 

mágico, uma rearticulação do mundo - o poema - que o estrutura segundo nós 

e linhas de força em conflito com uma linearidade significante assente na 

separação entre figura e fundo. Não há poesia fora da maneira de ser poesia 

que cada poema é, isto é, fora da maneira como nele se dá a memória excessiva 

pela qual tudo renasce no poema.  (LOPES, 1996, p. 160). 

 

 

Tomando a fotografia como uma representação da própria Alix-Cléo, a imagem que 

aparece iluminada por uma luz (o termo “luz” aparece em seis momentos diferentes dentro do 

texto) está sendo iluminada pela presença evocada pelo poema. O encontro, anunciado 

anteriormente, entre o sujeito poético e o ser amado, é um momento de iluminação no sentido 

transcendente.  

Evidenciado no verso “porque teus olhos na imagem, que olham para mim”, esse 

momento se configura como uma insígnia desse encontro. E esse encontro do olhar do sujeito 

lírico com o olhar da sua amada morta reestrutura e reorganiza a existência a partir de uma 

experiência da memória.  

Edgar Morin em seu Amor, Poesia, Sabedoria (2005) diz: 

 

Há algo no olhar amoroso que, tendencialmente, poderia ser descrito em 

termos magnéticos ou elétricos, algo que se origina na fascinação, que pode 
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ser recíproca, mas também aterrorizante, como o fascínio da jibóia pelo 

frango. Nesses olhos que contêm uma espécie de poder magnético que a tudo 

subjuga, a mitologia humana identificou uma das localizações da alma. 

(MORIN, 2005, p 25-26). 

 

 

Esse momento em que os olhares se encontram é o ápice do encontro amoroso. O ponto 

fulcral em que temporalidades são colocadas em diálogo, inaugurando um tempo que só é 

possível dentro do poema de Jacques Roubaud.  

A invenção de um tempo próprio interroga e desautoriza o tempo dentro dos limites do 

ordinário que a vida contemporânea nos exige - um tempo linear, ortodoxo e que sirva aos 

requintes de uma atmosfera social que nos exige um distanciamento da experiência e do 

aprofundamento que são possíveis apenas através da criação de um tempo paralelo ao que é 

regulamentado pelo capital.  

Na introdução de O Local da Cultura (1998), Homi Bhabha fala, ao contextualizar 

questões contemporâneas e a sua relação com a interpretação da temporalidade: 

 

O presente não pode mais ser encarado simplesmente como uma ruptura ou 

um vínculo com o passado e o futuro, não mais uma presença sincrônica:  

nossa autopresença mais imediata, nossa imagem pública, vem a ser revelada 

por suas descontinuidades, suas desigualdades, suas minorias. Diferentemente 

da mão morta da história que conta as contas do tempo sequencial como um 

rosário, buscando estabelecer conexões seriais, causais, confrontando-nos 

agora com o que Walter Benjamin descreve como a explosão de um momento 

monádico desde o curso homogêneo da história, “estabelecendo uma 

concepção do presente como o ‘tempo de agora’” (BHABHA, 1998, p. 23). 

 

 

Assim, a partir do entendimento do presente como um lugar expandido, Bhabha coloca 

a questão da temporalidade que assume outra tonalidade não apenas como um traço para os 

textos literários ou, mais especificamente, para os textos poéticos, mas propondo, desse modo, 

uma dissolução de padrões fixos aos quais também se referem Michel Foucault em Arqueologia 

do Saber (2008). 

Em outro poema, Jacques Roubaud diz:  

 

Diálogo 

 

    Nunca pensei num poema como sendo um monólogo saído de  

algum lugar detrás da minha boca ou da minha mão 

 

    Um poema se coloca sempre nas condições de um diálogo virtual 
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    A hipótese de um encontro          a hipótese de uma resposta a 

hipótese de alguém 

 

    Mesmo na página : a resposta suposta pela linha,   os desloca- 

mentos, os formatos 

 

    Algo vai sair      do silêncio, da pontuação, do branco    remontar 

até mim 

 

    Alguém vivo, chamado pelo nome:     um poema de amor 

 

    Mesmo quando a omissão, a indireção,  a destinação pronominal 

tornam possível essa translação :  que um leitor esteja diante da  

página, diante da voz do poema como no momento de seu 

nascimento 

 

    Ou de sua recepção : leitor leitor   ou leitor autor 

 

    Este poema te é destinado e não encontrará nada.  (ROUBAUD, 2005, 

p.124) 

 

 

Algo: preto foi divido em nove parte, cada uma dessa partes com nove poemas, mais 

um poema final isolado do resto. Depois das leituras, releituras e do processo de deixar-me 

entranhar e deixa que ele fosse entranhado por mim, percebo que muitos poemas possuem uma 

ordem que segue uma narrativa muito específica.  

O título do poema já traz consigo a ideia de um processo de leitura de poesia baseado 

em um diálogo. Uma relação dialógica pressupõe confluência entre os interlocutores. Assim, 

essa é uma noção que atravessa o, pois, quando não faz menção direta a uma interlocução com 

Alix Cléo, o poeta estabelece uma relação com o leitor que está além da mera aproximação por 

meio do compartilhamento de uma experiência. A experiência, desse modo, se constrói e se 

inaugura. Mais uma vez, o leitor ou a leitora são convidados a uma participação ativa não só 

para atribuir sentido ao texto, mas para construí-lo junto à voz poética. 

Roubaud segue, aqui, sua construção metapoética e diz, em primeira pessoa, que nunca 

pensou “num poema como sendo um monólogo saído de/ algum lugar detrás da minha boca ou 

da minha mão// Um poema se coloca sempre nas condições de um diálogo virtual”133. Ele 

confirma o que disse e anuncia a sua percepção acerca do texto poético como sendo um diálogo 

virtual. Esse espaço virtual pode ser entendido como o espaço em que as temporalidades se 

encontram, sua virtualidade traz o gesto que inaugura, no poético, a localização de um novo 

lugar, um espaço mínimo, um novo tempo que nasce do caráter mesmo do seu fazer. 

                                                           
133 ROUBAUD, Jacques, 2005, p. 124. 



75 
 

A seguir, ele diz como esse diálogo se estabelece a partir de sua perspectiva e das 

hipóteses que ele levanta: um encontro, uma resposta, alguém. Ele diz que constrói o poema a 

partir dessas possibilidades de encontro, mas que também ele está em estado hipotético consigo 

mesmo, com a sua possibilidade de criação. “Mesmo na página: a resposta suposta pela linha, 

os desloca-/mentos, os formatos// Algo vai sair do silêncio, da pontuação, do branco remontar 

até mim// Alguém vivo, chamado pelo nome: um poema de amor”134.  

Além das expectativas com o leitor-personagem, com a cena da escrita, ele também 

anseia a presença de alguém vivo. Essa vontade de dialogar com um ser vivente pode indicar 

que ele fala para nós, os seus leitores e as suas leitoras, mas fala também da possibilidade de 

reviver a presença de Alix Cléo. A inscrição de uma memória profética a partir da criação do 

poema traz, lado a lado, as presenças e o encontro já mencionado anteriormente: Jacques 

Roubaud escreve para Alix, mas não escreve sozinho. Escreve contando com o nosso 

testemunho, a nossa participação, a nossa capacidade de estar no poema, em diálogo, com ele 

e com ela.  

Ele segue dizendo que é um movimento de transladação que é possível a partir da 

omissão, da indireção e da destinação pronominal. Já sabemos que uma associação entre a 

presença de Alix Cléo e o sol é possível. Nesse sentido, a palavra transladação não aparece 

impunimente. Transladar é o nome do deslocamento que a Terra faz ao redor do Sol. Ou seja, 

só é a partir da evocação (ou invocação) do ser amado que esse diálogo entre nós se faz possível.  

Posto isso, a translação é possível quando também é possível “que um leitor esteja diante 

da/ página, diante da voz do poema como no momento de seu/ nascimento/ Ou de sua recepção: 

leitor leitor ou leitor autor”135. Aqui encontramos palavra que gerenciam conceitos construídos 

por mim a partir da poética roubaudiana. Assim, a noção de leitor-personagem aparece como a 

noção de leitor-autor: isso mobiliza a presentificação que propus, o nascimento ou recepção do 

poema como sendo sinônimas confirma isso; quando o autor diz “voz do poema” ele acaba por 

dizer também que é aquela voz construída no poema, isto é, que é a sua própria voz somada a 

uma voz que se inaugura no corpo poético. Por isso, ao invés de dizer “diante da minha voz”, 

ele diz “diante da voz do poema”. O uso da expressão, inusual em língua portuguesa, 

“indireção” denota a negação de uma direção ou um sentido inverso da mesma.  

Por fim, ele fala, em seu último verso: “Este poema te é destinado e não encontrará 

nada136”. Esse é o caminho de uma indireção. O poema tem um destino, mas não o encontrará. 

                                                           
134 ROUBAUD, Jacques. Algo:preto. Trad. Inês Oseki-Dépré. São Paulo: Persspectiva, 2005, p. 124. 
135 id. 
136 id. 
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Essa frase é uma afirmação que desestrutura todo o pensamento que veio sendo construído no 

poema. Ora, se é um diálogo que se constrói ancorado em hipóteses baseadas na presença, na 

presença de uma interlocução, na presença de algo que irá se remontar a partir da linha, dos 

deslocamentos, dos formatos, a partir da omissão, de uma destinação dos pronomes, como ele 

encontrará o nada?  

Não fica claro, todavia, se a voz poética fala mesmo para os leitores ou as leitoras ou se 

ela fala para Alix Cléo. Em uma releitura do poema, notamos que há um jogo em cima do 

triângulo que dialogo em todos os poemas e sobre o qual já mencionamos. Em seu último verso, 

então, é possível que ele esteja se referindo a Alix, pois é para ela destinado e não encontrará o 

seu destino, tendo em vista que ela já não habita esse mundo. Mas pode ser que seja também 

uma metáfora de um diálogo que acaba por configurar-se como soliloquio. Ou a configuração 

do poema a partir da sua inutilidade e da sua impossibilidade de estabelecer esse encontro.  
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4 A TUA PRESENÇA COAGULA O JORRO DA NOITE SANGRENTA 

 

Meditação do dia 8/5/85 

 

Tarde após tarde 

Veto de luz através da 

Mesma vidraça 

Afasta-se 

E a noite 

Onde te guardas 

Invisível  

Na espessura 

 

ROUBAUD, 2005, p.37 

 

 

 

Figura 3 -  Fotografia de Alix-Cléo. 

 

 

 

Fonte: Télérama 137 

 

 

O poema “Meditação do dia 8/5/85” integra um conjunto de textos que recebe essa 

alcunha, com dias e meses diferentes, mas todos datados com o ano de 1985. Esse ano parece 

possuir uma simbologia interessante porque nos remete a uma ordem cronológica acerca dos 

fatos. A data de morte de Alix Cleo é 28 de janeiro de 1983. Podemos entender o ano de 1985 

                                                           
137 Disponível em: <http://www.telerama.fr/scenes/quinze-minutes-la-nuit-au-rythme-de-la-
respiration,119238.php> Acesso em março. 2017.   
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como o reflexo de uma ebulição e de um momento em que ele produz compulsivamente, 

jorrando sobre o papel os poemas maturados nesse tempo de exílio criativo ocasionado pelo 

luto, tendo em vista que ele não produziu nada durante o ano de 1984 (“Não pude falar durante 

quase trinta meses”138) . O próprio livro Algo: preto (Quelque chose noir) recebe sua primeira 

publicação, na França, em 1986, sendo publicado no Brasil apenas em 2005, dezenove anos 

depois.  

Nesse poema, o passar do tempo demarcado pela expressão “tarde após tarde”139 é um 

reflexo da experiência do sujeito lírico com a aparição da figura de Alix, representada, aqui e 

em outros poemas, através da presença solar e da sua luz. Assim, “através da mesma vidraça140” 

é através da existência do poeta: a luz, metáfora para a presença da sua esposa após a morte e a 

vidraça, metáfora do seu próprio ser.  

O vidro enquanto elemento transparente, mas, ainda assim, resistente, capaz de refletir 

e espelhar, acaba comprovando a existência de tudo ao redor, em uma simbiose e comunhão 

perfeita com o elemento luminoso que, ao mesmo tempo que imprime nele a sua marca, só 

existe por meio dele: a luz é um elemento indelével, só comprovamos a sua existência em 

contraponto com outros elementos. Vidro e luz: marcas metafísicas da presença.  

No entanto, essa lembrança impressa na relação do vidro e da luz está exaurindo-se, 

afastando-se. A memória que existe por meio da união desses elementos é demarcada a partir 

do efeito de aparição e desaparição - traço que sustenta o poema. Alix Cleo, esse ser que 

mobiliza um mundo a partir da sua ausência e da sua presença marcada pelos olhos do outro, 

está apagando-se não porque ele está esquecendo-a, mas porque o trabalho do luto141, esse sim, 

possui desenvolvimento e conclusão.  

Esse jogo de luz e contraluz, claro e escuro, além de nos lembrar da presença da metáfora 

fundante, talvez, do livro Algo: preto, que é a relação entre fotografia e poesia, também se 

mostra no poema que abre essa sessão, pois, apesar de sabermos quais elementos a luz e a 

vidraça podem representar, o poeta diz que é a noite que de fato guarda a presença da sua amada.  

A noite, esse símbolo do oculto, do mistério e do incerto, também é o símbolo da vida 

que se mostra apenas a partir de um nível essencial de desconhecimento. Por vezes, parece ser 

uma forma do poeta dizer morte (“não te salvei da noite difícil”142) e carrega essa marca do 

inacessível, do impenetrável, que demarca a ausência-presença de Alix Cleo. Por isso mesmo 

                                                           
138 ROUBAUD, 2005, p. 130. 
139 ROUBAUD, 2005, p. 37. 
140 ROUBAUD, 2005, p. 37. 
141 Trataremos da perspectiva freudiana do luto a seguir. 
142 ROUBAUD, 2005, p. 29. 
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é que ela está na noite, em sua espessura. Aquilo que é espeço é também onde não se é possível 

enxergar com facilidade. Se opondo a superfície, o lugar de Alix é o lugar do inalcançável, mas 

que permanece como presença forte e duradoura, que existe a partir da impossibilidade de uma 

concretude e realização carnal.  

 

 

4.1 O QUE ESTÁ EM CIMA É COMO O QUE ESTÁ EMBAIXO. O QUE ESTÁ DENTRO 

É COMO O QUE ESTÁ FORA. 

 

Venho anunciando as polaridades fundantes de metáforas e de leituras que proponho 

desde as contraposições dos títulos. Alix está ausente: mas a sua presença move todas as seções 

dessa pesquisa. Bailando no jogo proposto por Jacques Roubaud, eu assumi uma presença 

virtual para a interlocução que ele estabelece nos poemas. Muitas vezes, pensei em estar sendo 

fronteiriça no limite do aceitável, mas essa postura metodológica vem sendo sustentada pela 

dança entre conceitos lidos como binários.  

A partir de uma negação a respeito dos lugares fixos propostos pela ordenação do mundo 

seguindo as leis da universalização, da essência e dos significados transcendentais, assumi o 

processo descrito por Octavio Paz como sendo dialético e que se encontra no centro do seu 

pensamento sobre a configuração das imagens poéticas: 

 

No processo dialético, pedras e plumas desaparecem em favor de uma terceira 

realidade, que já não é nem pedras nem plumas, mas outra coisa. Mas em 

algumas imagens – precisamente as mais altas - continuam sendo o que são: 

isto é isto e aquilo é aquilo; e ao mesmo tempo, isto é aquilo: as pedras são 

plumas, sem deixar de ser pedras. O pesado é o leve. Não há a transmutação 

qualitativa que a lógica de Hegel exige, como não houve a redução 

quantitativa da ciência (PAZ, 1996, p. 39). 

 

 

Na tentativa de não fugir a proposta desse jogo, dessa dança, desse pensamento que se 

fundamenta como experiência, assumi as dualidades como sendo direcionadoras para uma 

desintegração fundante delas próprias. Isto é isto; aquilo é aquilo; isto é aquilo. Concentrando-

me mais nos operadores “ausência” e “presença”, movimento-me na direção do que traz o 

Glossário de Derrida (1976) sobre a operação que o jogo realiza: “O jogo é sempre jogo de 

ausência e de presença, mas se o quisermos pensar radicalmente, é preciso pensá-lo antes da 
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alternativa da presença e da ausência, é preciso pensar o “ser" como presença ou ausência a 

partir da possibilidade de jogo, e não inversamente”143. 

A presença-ausência de Alix é a propulsão para instaurar esse jogo. Levando-se em 

consideração que a metafísica da presença exerceria influência acerca do poder ou não poder 

dizer sobre os poemas de Jacques Roubaud, é a sua negação enquanto a única via possível de 

legitimação do que é dito acerca de Algo: preto que direciona o interesse no jogo, pois: “[...] 

Considerada como ponto de origem, centro e fundamento de toda estrutura, a função da 

presença — significado transcendental — foi a de sempre orientar, equilibrar e organizar a 

estrutura, neutralizando ou limitando as possibilidades do jogo” 144. 

Desse modo, a opção por trazer supostos antagonismos e pares opostos que aparecem 

como efeitos da estética de Roubaud interroga certas localidades e interpõe os fluxos que 

nascem entre um lado e outro. É uma proposta de leitura descentrada já que:  

 

[...] O descentramento instala a ausência de um significado transcendental e 

abre as possibilidades do jogo, que é o "jogo da ausência e da presença", um 

movimento de remissões substitutivas-suplementaridade em que a presença se 

inscreve como "determinação" do ser presente, ela mesma não se 

apresentando jamais como tal. A presença passa a ser um efeito de escritura: 

"o traço é o desaparecimento de si, da sua própria presença" (SANTIAGO, 

1976, p. 71).  

 

 

Eneida Maria de Souza diz que, a partir do pensamento de Jacques Derrida e Gilles 

Deleuze, uma das particularidades da crítica biográfica é exercer 

 

[...] a eliminação da distância entre os pólos constituintes do pensamento 

binário, ou seja, as categorias referentes ao exterior/interior, a causa/efeito, ao 

anterior/posterior, por meio da utilização da categoria espacial de superfície, 

imune a verticalidade, que pressupõe um olhar analítico em profundidade, e 

ao sentido de origem (SOUZA, 2007, p. 113). 

 

 

No capítulo “A estrutura, o signo e o jogo no discurso das ciências humanas”, de A 

Escritura e a Diferença (2009), Jacques Derrida interroga a estruturalidade da estrutura, 

procurando desestabilizar a consistência de um centro, de uma presença ou de uma origem fixa. 

Entendendo que a polarização se dá por meio da eleição de um centro que tem como função 

                                                           
143 SANTIAGO, 1976, p. 53. 
144 SANTIAGO, 1976, p. 71. 
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“não apenas orientar e equilibrar, organizar a estrutura – não podemos efetivamente pensar uma 

estrutura inorganizada -, mas sobretudo levar o princípio de organização da estrutura”145, as 

noções de presença-ausência que orientam o olhar sobre a obra Algo: preto se estabelecem a 

partir do jogo da significação.  

Pensar a estruturalidade da estrutura, nesse sentido, é pensar como se estruturam as 

referencialidades. A partir do entendimento dos fenômenos dentro do campo da linguagem, 

Derrida nos coloca: 

 

Foi então o momento em que a linguagem invadiu o campo problemático 

universal; foi então o momento em que, na ausência de centro ou de origem, 

tudo se torna discurso [...] isto é, sistema no qual o significado central, 

originário ou transcendental nunca está absolutamente presente fora de um 

sistema de diferenças. A ausência de significado transcendental amplia 

indefinidamente o campo e o jogo da significação (DERRIDA, 2009, p. 409-

410). 

 

 

Essa seria, pensando a partir de Claude Lévi-Strausse, segundo Derrida, a crítica da 

linguagem na forma da bricolagem.  Assim, o jogo encontra-se na não-totalização146 proposta 

pelo entendimento do discurso como instaurador de “substituições infinitas no fechamento de 

um conjunto finito”147. 

 

 

4.2 POEMA E FOTOGRAFIA: REVELAÇÕES NAS FRICÇÕES  

 

O estudo sobre a relação que existe entre fotografia e poema não é algo exatamente 

novo. Em um dos seus trabalhos mais conhecidos, Octavio Paz diz, ao mencionar o termo 

“imagem”, que ele estará designando: “toda forma verbal, frase ou conjunto de frases, que o 

poeta diz e que unidas compõem um poema”148. Portanto, a fotografia, sendo uma das 

expressões imagéticas mais potentes, também se vincula com o fazer poético a partir do 

momento em que ela pode ser lida enquanto imagem que expressa realidades poéticas.  

                                                           
145 DERRIDA, 2009, p. 407-408. 
146 DERRIDA, 2009, p. 421. 
147 DERRIDA, 2009, p. 421. 
148 PAZ, 1996, p. 37. 
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Para ele, o poema desenraiza essencialidades, pois “cada imagem – ou cada poema 

composto de imagens – contém muitos significados contrários ou díspares, aos quais abarca ou 

reconcilia sem suprimi-los”149, mas:  

 

[...] o poema não só proclama a coexistência dinâmica e necessária de 

seus contrários como a sua final identidade. E esta reconciliação, que 

não implica redução nem transmutação da singularidade de cada termo, 

é um muro que até agora o pensamento ocidental se recusou a saltar ou 

a perfurar. (PAZ, 1996, p. 40) 

 

 

No entanto, Paz diz sobre a potencialidade visual do poema referindo-se à 

expressividade da metáfora. E essa não é a potencialidade que, centralmente, vinculamos aqui 

à associação que realizamos com os poemas de Roubaud. 

Além disso, a afirmação de que o gesto de desarraigamento de essencialidades é 

promovido pela poesia é, ela própria, um pressuposto essencialista de Octavio Paz. A poesia 

enquanto criação humana e artística promove e inaugura valores ligados a essencialidades, 

sobretudo quando estabelece um senso estético, comumente utilizado para hierarquizar fazeres. 

O que é definido como arte circula dentro de espaços conceituais mediados por relações de 

poder e por círculos que conferem legitimidade para o fazer artístico e para quem produz aquilo 

que é considerado arte de acordo com o que o campo determina.  

No texto “A Perda da Auréola” (1988), Charles Baudelaire ironiza sobre a 

dessacralização do poeta que, segundo a narrativa, perde a auréola ao passar apressado no meio 

da confusão da cidade. Saltando a sujeita urbana, sua auréola escorrega da sua cabeça e cai na 

lama. É bem verdade que Baudelaire promove essa reflexão lançando seu olhar sobre o mal-

estar da modernidade que tanto fulgurou entre as suas criações que criam um efeito entre o 

baixo e o sublime de forma a inaugurar uma abordagem poética marcante. Eric Auerbach diz 

sobre Baudelaire:  

 

[...] Ele é autêntico, e concebe seus objetos de maneira grandiosa; sua poesia 

é de estilo elevado. Mas mesmo entre aqueles cujas intenções eram 

semelhantes, ele é um caso extremo; distingue-se até mesmo de Rimbaud por 

sua estagnação interior, sua falta de desenvolvimento. Ele foi o primeiro a 

tratar como sublime certos assuntos que pareciam por natureza inadequados a 

tal tratamento (AUERBACH, 2007, p. 310). 

 

 

                                                           
149 PAZ, 1996, p. 38. 
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O que ele também promove é a propagação de um questionamento que encontra ecos 

na pergunta que dá título a um dos ensaios de Alfredo Bosi: a poesia é ainda necessária? Ou 

seria melhor inquirir: o poeta é ainda necessário? Talvez, também, Baudelaire não vá tão longe 

na narrativa sobre a perda da auréola. Ele pode estar apenas propondo a retirada de uma mística 

que dialoga com o que Paz promove a partir da sua visão sobre a poesia e sobre o fazer poético.  

A queda da auréola é a representação da ausência de uma marca sobre o poeta. Se ele 

não se diferencia mais no meio da multidão é porque ele se iguala a ela. Estando igualado, o 

poeta perde a localidade de ser responsável por trazer apenas a beleza e os temas elevados. A 

própria ideia sobre beleza passa a ser questionada e concebida como socialmente construída e 

os valores que são transpostos para os poemas acabam por reafirmar e/ou criar ideologias 

presente em várias camadas discursivas.   

Entendendo a concepção de Paz contida no que foi trazido acima, podemos reafirmar 

que a ideia de imagem para ele é uma ideia centrada nas metáforas e na movimentação que elas 

promovem. Ele mesmo diz, ainda em “A Imagem” (1996), que “o poema é linguagem em 

tensão”150. E diz um pouco antes: 

 

A experiência poética é irredutível à palavra e, não obstante, só a palavra a 

exprime. A imagem reconcilia os contrários, mas esta reconciliação não pode 

ser explicada pelas palavras - exceto pelas da imagem, que já deixaram de sê-

lo. Assim, a imagem é um recurso desesperado contra o silêncio que nos 

invade cada vez que tentamos exprimir a terrível experiência do que nos rodeia 

e de nós mesmos (PAZ, 1996, p. 48). 

 

 

Octavio Paz escreve tão apaixonadamente sobre a poesia que é difícil discordar dele. 

No entanto, na bela citação trazida, apesar de esclarecer a questão que circundava a discussão 

sobre a ligação da imagem metaforizada no poema, ele diz, de maneira passional, que apenas a 

palavra é capaz de exprimir a experiência poética. O que ele deve estar expressando nessa 

afirmação não é a natureza da experiência poética, mas a experiência do poema, como ele 

próprio ressalta em outros momentos.   

O atravessamento da fotografia em Algo: preto ocorre com veemência, pois, além dos 

recursos e da relação inata com a poesia, Alix Cleo era também fotógrafa. Essas relações estão 

vinculadas ao modo de criação com o qual o poeta escreve. Ao escrever a partir desse lugar, ele 

                                                           
150 PAZ, 1996, p. 48. 
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demonstra o desejo de reavivar o projeto no qual os dois tinham se lançado, mas que não pôde 

ser concluído: ele escreveria os poemas e ela faria as fotografias151. 

Algo: preto, desse modo, pode ser lido como uma reação ao luto, mas também como 

uma tentativa de realizar o trabalho em conjunto que ficou inacabado. É com a ausência e com 

as fotografias que o poeta escreve. Ao articular todas essas dimensões, o sujeito lírico se lança 

ao encontro de um estreitamento da relação da poesia com a fotografia que reflete a tônica 

estética do livro. 

Cristiano Moreira diz, no artigo A Imagem Memória em Algo: preto de Jacques 

Roubaud (2009), que Jacques possui uma relação com a obra de Aby Warburg, quando traz à 

cena dos poemas uma sobrevivência das imagens, que ora aparecem como fantasmas, ora como 

impurezas, ao promover uma mistura dos tempos. Trazido a nós a partir da perspectiva de A 

Imagem Sobrevivente - História da Arte e Tempo dos Fantasmas Segundo Aby Warburg (2013), 

Georges Didi-Huberman nos diz que Warburg é o responsável por substituir: 

 

[...] o modelo natural dos ciclos de “vida e morte”, “grandeza e decadência”, 

por um modelo decididamente não natural e simbólico, um modelo cultural da 

história, no qual os tempos já não eram calcados em estágios biomórficos, mas 

se exprimiam por estratos, blocos híbridos, rizomas, complexidades 

específicas, retornos frequentemente inesperados e objetivos sempre 

frustrados (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 25). 

 

 

Ou seja, um “[...] modelo fantasmal da história, no qual os tempos já não se calcavam 

na transmissão acadêmica dos saberes, mas se exprimiam por obsessões, “sobrevivências”, 

remanências, reaparições das formas”152. 

Nessa citação trazida, fica em evidência a aproximação com as imagens e a relação que 

elas estabelecem entre si e para fora delas mesmas nos poemas de Jacques Roubaud. O título 

do livro de Didi-Huberman pode ser vislumbrado enquanto tônica do que as imagens 

corporificam a partir dos poemas roubaudianos: A Imagem Sobrevivente.   

Aquilo que sobrevive é aquilo que não morre, é aquilo que permanece ao ser remanejado 

fora do alcance que foi estipulado para o seu tempo e desobedece a perecividade de uma 

cronologia que previa o seu fim. Assim é a figura de Alix nos poemas, que se ergue além da 

vida e da morte, de maneira não-natural, mas a partir de um complexo remanejamento entre as 

                                                           
151 “Quando reencontra, em 1979, Alix-Cléo Blanchette, fotógrafa que se 

tornará sua esposa, inicia outro projeto bicéfalo digamos assim, que se desenvolveria simultaneamente em dois 

livros: um do poeta e outro da fotógrafa” (MOREIRA, 2009, p. 137). 
152 DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 25. 
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vielas da memória. O jogo entre mostrar e ocultar, entre claro e escuro, ocasionando em uma 

revelação, está assinalado como recurso fundante da obra – a capa branca e a palavra “preto” 

do título anunciam esse mecanismo.  

No processo de revelação fotográfica, por sua vez, dentro de um ambiente escuro, em 

interação com uma substância química, o que será revelado emerge no papel. O que aparece é 

aquilo que já estava presente de maneira imanente, mas oculta. Assim parecem ser construídos 

alguns dos poemas de Jacques Roubaud, onde a disposição dos versos, em uma aparição gráfica 

das palavras e das estrofes, permite a aparição do poema. Além desse recurso, vemos também 

textos em que a disposição das imagens poéticas possui a natureza de uma fotografia, há uma 

plasticidade nelas que nos remete a recursos que a fotografia também oferece. 

A relação entre a arte da poesia e a arte da fotografia está manifesta na expressividade 

plástica e estética desses dois mecanismos que se concentram e constituem-se a partir da relação 

com a imagem. Logo, esse traço não é uma qualidade específica da lírica roubaudiana.  O que 

recebe nossa atenção aqui é como essa associação se expressa de maneira fundante e aparece 

explicitada e fundida com o texto de Jacques Roubaud.  

Em Algo: preto (2005), a memória que se erige é uma memória poética e que se firma 

a partir da construção imagética, uma escritura fotográfica, como anuncia Cristiano Moreira. 

Além desse vínculo próprio das linguagens fotográficas e poéticas, a contextualização da obra 

como ocasionada pelo processo lutuoso e da impossibilidade da obra que não se realizou em 

decorrência da morte de Alix, traz a esse traço característico um novo realce.  

Cristiano chama a poesia de Roubaud de “poema fotográfico”153 e, ao introduzir o seu 

trabalho diz:  

 

O que pretendo apresentar aqui é um pequeno esboço de uma escritura 

fotográfica, uma escritura que pode ser lida como retrato ou por instantâneos 

fotográficos. Um retrato cuja elaboração passa pelo viés da destruição e 

permanência como memória (MOREIRA, 2009, p. 136). 

 

 

 

O poema, criação imagética, metafórica, mas que apresenta aquilo que não é 

necessariamente palpável e, ainda assim, transforma tudo em imagens, em conceitos, lampeja 

no espaço através de uma relação com a linguagem. 

Em Ensaios Sobre a Fotografia (1983), Susan Sontag introduz o capítulo “O Mundo-

Imagem” dizendo: “A realidade sempre foi interpretada através do registro fornecido pelas 

                                                           
153 MOREIRA, 2009, p. 138. 
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imagens; e os filósofos, desde Platão, têm procurado aliviar nossa dependência das imagens 

invocando um modelo de forma de apreensão do real em que a imagem não esteja presente”154. 

Em paralelo, podemos fazer uma ligação que pode render uma boa reflexão sobre a 

questão da intermediação das imagens nos poemas. Lucia Santaella afirma que: “[...] Disso se 

pode concluir que o código hegemônico deste século não está nem na imagem, nem na palavra 

oral ou escrita, mas nas suas interfaces, sobreposições e intercursos, ou seja, naquilo que sempre 

foi do domínio da poesia”155. O que Santaella sugere, então, é que a poesia sempre foi essa 

localidade das fricções entre palavra e imagem.  

Ao utilizar a metáfora, a poesia, da mesma forma, é uma maneira de acesso ao real que, 

a partir da arte, também interpreta a realidade – além de interferir nela e criar novas realidades 

que têm relações diretas ou não com isso que chamamos de real ou, como diz Susan Sontag 

sobre a imagem fotográfica, “meio através do qual um número cada vez maior de eventos 

penetra nossa experiência”156. Nessa relação, ainda, ela acrescenta que: “a noção de realidade 

se transforma, também se transforma a noção de imagem, e vice-versa”157. 

Ainda nesse sentido, Sontag nos diz sobre a relação da fotografia com esse mesmo real:  

 

Essas imagens são verdadeiramente capazes de usurpar a realidade 

porque, antes de mais nada, uma fotografia é não só uma imagem (como 

o é a pintura), uma interpretação do real – mas também um vestígio, 

diretamente calcado sobre o real, como uma pegada ou uma máscara 

fúnebre (SONTAG, 1983, p. 148). 

 

 

De modo que, assim como Jeannne Marie Gagnebin traz o rastro e a cicatriz como 

metáforas da memória, fotografia e poesia friccionam-se na construção de uma narrativa 

mnemônica possível dentro da obra roubaudiana.  

É por isso que a poética de Jacques Roubaud, expressa em Algo: preto, é também 

inauguração de uma voz, de um sujeito, de uma lírica e de uma memória. Sobre a fotografia, 

Susan também diz que “[...] o que é a fotografia: nem tanto um instrumento da memória, muito 

mais uma invenção ou substituo dela”158 e que “o que a fotografia fornece não é apenas um 

                                                           
154 SONTAG, 1983, p. 147. 
155 SANTAELLA, 1997, p. 69. 
156 SONTAG, 1983, p. 150. 
157 SONTAG, 1983, p. 154. 
158 SONTAG, 1983, p. 158. 
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registro do passado, senão um novo modo de lidar com o presente”159. Vejamos, então, um 

poema fotográfico de Roubaud.  

Em “C.R.A.Po.Po. : Composição rítmica abstrata para pombos e poeta”, ele diz: 

 

Estava sentando no banco ainda molhado, ao sol.  

 

As nuvens se projetavam, a sombra à frente, na relva, 

em direção aos sete choupos ingleses.  

 

Eu te via, na janela, em pé, nua, com o sol. 

 

Eu olhava para ti. o escuro. o preto. o preto posto no 

ponto vivo. de teu ventre. 

 

Eu batia o pé na relva. os doze pombos se alçavam 

um metro acima e depois se pousavam de novo. 

 

Eu batia o pé na relva. os doze pombos se alçavam 

um metro acima e depois se pousavam de novo. 

 

Eu batia o pé na relva. os doze pombos se alçavam 

um metro acima e depois se pousavam de novo. 

 

Eu olhava para ti. o escuro. o preto. pousado espesso 

no ponto. vivo. de teu ventre. eu estava sentado no banco, ainda 

molhado. ao sol. as nuvens se projetavam, a sombra à frente, na 

relva. em direção aos sete choupos ingleses.  

 

Eu batia o pé na relva. os doze pombos se alçavam 

um metro acima. depois se pousavam. (ROUBAUD, 2005, p. 49) 

 

 

Nesse poema, como se vê, a repetição de cenas traz a fixação pela imagem. Nele, 

Jacques Roubaud invoca a imagem do banco e se coloca sentado mais uma vez. Como já foi 

comentado, essa invocação traz uma sensação de passividade, de cansaço, de espera. E é assim 

que ele inicia: “sentado no banco ainda molhado, ao sol”160. Duas cenas, então, se mostram 

recorrentes, o seu estado de prostração e observação, sentado; a imagem luminosa do sol. Mais 

uma vez, a imagem solar é associada a presença de Alix. O banco está molhado, mas há sol: é 

a alma do poema que está descrita nas entrelinhas.  

Nas estrofes seguintes, há a descrição de cenas que se desencadeiam ao redor dele e que 

se transmutam, se assim quisermos, em um reflexo de seu interior. O que ele escolhe mostrar 

ou ocultar em sua descrição, os elementos que são colocados em evidência, os que não são 
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160 ROUBAUD, 2005, p. 49. 
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mencionados: tudo isso faz parte do elenco afetivo do poeta que é trazido através da construção 

de uma memória organizada por meio das imagens. Se essa cena aconteceu de fato, é 

irrelevante. Ela existe dentro da esfera poética e isso a encaixa dentro do possível, do verossímil 

e do real assim compreendido levando em conta as várias esferas de realidade e 

intercambialidades entre vivências ficcionais ou não ficcionais.  

O sujeito lírico diz: “Eu te via, na janela, em pé, nua, com o sol”161. O uso das vírgulas 

nesse verso dá forma à ligação com a luminosidade que a presença de Alix tem assumido. A 

pontuação performatiza, aqui, a ideia de que a sequência que adjetiva o ser ao qual ele vê -“na 

janela”, “em pé”, “nua” – vem, na verdade, depois da expressão “eu te via/com o sol”. As 

vírgulas são um recurso para realocação de adjetivações postas fora de lugar. Essa imagem é 

uma construção de uma memória sobre ela.  

No verso seguinte, ele diz: “Eu olhava para ti. o escuro. o preto. o preto posto no ponto 

vivo. de teu ventre”162. Outra vez, o preto aparece como uma representação da ausência e da 

morte. Ele vê a imagem dela, mas vê o preto e o escuro. O uso excessivo do ponto anuncia 

também uma métrica atropelada pelas pausas e por um ritmo trôpego. O título do poema diz 

que se trata de uma “composição rítmica abstrata”, o ritmo parece ser, então, um ritmo 

alavancado por uma morosidade.  

Ao interromper um fluxo contínuo com os pontos, o poeta parece querer dizer que esses 

elementos poderiam vir elencados em qualquer ordem, sem apresentar conexões entre eles – “o 

escuro”; “o preto posto no ponto vivo”; “de teu ventre”; “eu olhava para ti”, “o preto”163, a 

ordem em que essas unidades aparecem não aparenta importar. E esse desmembramento vai 

dando o tom dessa composição rítmica.  

A visualidade que esse poema traz ganha uma movimentação com a repetição de dois 

versos por três vezes seguidas: “Eu batia o pé na relva. os doze pombos se alçavam/ um metro 

acima e depois se pousavam de novo”164. Essa imagem, dita assim repetidamente, traz a 

sensação de que ele bateu o pé no chão por três vezes seguidas e os pombos bailaram, 

incentivados pelo ritmo que ele invocava com as batidas. Alçavam voo, mas pousavam, 

realizando uma dança fúnebre demarcada pela presença fulgurante de Alix.  

Compondo uma marcha fúnebre, o sujeito lírico traz a manifestação de um momento 

lutuoso através dessa cena. Ele encerra o poema com a repetição e o uso cirúrgico de uma 

                                                           
161 ROUBAUD, Jacques. Algo: preto. Trad. Inês Oseki-Dépré. São Paulo: Persspectiva, 2005, p. 49. 
162 id. 
163 id. 
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pontuação que opera um sentido, como se estivesse realizando uma retrospectiva, descrevendo-

a como uma obsessão que encena a construção de uma musicalidade. Por fim, ele repete o verso 

da ação de bater o pé no chão, como se estivesse batendo mais uma vez. Mas algo se altera em 

relação aos outros versos: “Eu batia o pé na relva. os doze pombos se alçavam/ um metro acima. 

depois se pousavam”165. O uso do ponto ao invés da conjunção marca também o fim do poema.  

Essa é a escrita fotográfica de Jacques Roubaud. A cena simples dá lugar a um poema 

com uma carga visual e significados potentes. A fotografia, então, descrita de outro modo, seria 

ele sentado em um banco, olhando para uma janela onde Alix estava, uma iluminação faz 

sombra sobre o ventre dela. Ao redor dele, vários pombos voando, trazendo movimento à 

plasticidade da fotografia.  

Em “Morte singular”, ele escreve: 

 

E por que é preciso uma imagem? 

 

Por que, insensível, à afirmação assim como à negação, no 

mundo, insistente, subsistente, indestrutível, pura repetição, mesmo 

de nada, uma imagem?  

 

Por que é preciso essa imagem?  

 

O mundo povoou-se de objetos incolores, apátridas, núcleo duro 

sobre o qual a negação não tinha poder senão no segundo turno 

uma vez vazia a cor, os movimento, etc. . . 

 

Mas no ser-assim tinhas ainda uma definição? 

 

Não uma definição terminada, não um fim de conformidade 

segundo tua definição, não uma designação cortada, um nome  

cortado. não. 

 

Cercado de imagens de ti, escolhidas pelo teu olhar. escolhidas  

e por teu pensamento iluminadas. pensamento da prata do preto. 

disperso em imagens de ti.  

 

Não que tuas imagens se furtem, não que elas sejam muitas, e 

mintam, por nada. mas de que eu não poderei nunca saber mais. 

 

Dizias: <<o singular é idiota>>. (ROUBAUD, 2005, p. 82)  

 

 

Como se vê, ele particulariza a morte, é uma morte singular, única. E ele nos diz o 

porquê. Aproximando a morte de Alix aos questionamentos sobre a imagem, ele inicia o poema 
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com um conector gramatical de adição, o que nos dá uma ideia de continuidade: “E por que é 

preciso uma imagem?”166. Assim, tudo o que será dito parece que está dando sequência a outros 

pensamentos.  

Ele segue. Ele classifica essa imagem, ela parece existir apesar de toda ordem contrária. 

Ela parece, na verdade, ser indiferente, não se importando com a negação ou com a afirmação 

– insensível, insistente, subsistente, indestrutível. A teimosia dessa imagem, que não sumiu 

junto com o corpo de Alix, parece incomodar o poeta. Antes de voltar a questionar sobre a 

resistência dessa imagem, ele fala a partir de uma ideia platônica quando diz que a imagem é 

uma “pura repetição, mesmo de nada”167. 

As estrofes seguintes carregam um grande sentimento de desolação em relação ao 

mundo que é apresentado como um lugar sem cor, sem movimento, apenas um “núcleo 

duro”168, mas, ainda assim, cheio de imagens. As fotografias que Alix fez habitam ainda esse 

mundo e expressam quem ela foi, suas escolhas e a sua expressividade que ainda ressoam 

mesmo após a sua morte.  

Ele não quer que as fotografias dela soem como coisas que ajudam a deixar o mundo 

esse lugar tão insosso, mas elas são a prova e uma presença que não poderão recuperar a 

presença original da qual ele sente falta. E, ainda assim, ele nunca mais poderá saber sobre elas 

a partir de quem as produziu, a morte da autora é real e elas são as marcas da ausência.   

No último verso, ele fala: “Dizias: <<o singular é idiota>>.”169 O poemas é endereçado 

a ela. Ora, ela dizia, ela se referia, desse modo, ao mundo como esse lugar singular que só ganha 

cor e sentido a partir da reprodução, da criação, da arte. Ela coloca, então, um pensamento anti-

platônico com o qual ele parece discordar. Ela vê nas cópias o verdadeiro sentido para as coisas 

e é por isso, talvez, que ele ainda se questione sobre a necessidade de haver uma imagem ou, 

ainda, essa imagem.   

 

 

4.3 JACQUES ROUBAUD, POEMA E EXPERIÊNCIA 

 

Em A Morte do Autor (2012), Roland Barthes anuncia, a partir de uma noção de 

apagamento, o neutro da escrita, sendo ela “esse oblíquo pelo qual foge o nosso sujeito, o 
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branco-e-preto em que vem se perder toda identidade, a começar pela do corpo que escreve. 

”170. Ele diz que a origem da voz é perdida e que a escrita começa a partir da morte do autor.  

Segundo seus argumentos, esse fenômeno inauguraria novos efeitos na própria 

literatura, pois a imagem dela estaria ligada, a partir de uma perspectiva corrente, a uma 

centralização excessiva somada a uma tirania relacionadas a figura do autor. O que está bastante 

claro aqui é a ideia de autoridade, também trazida por Compagnon ao invocar a questão do 

autor que refletia a imagem do burguês, como também menciona Wander Melo Miranda. No 

entanto, com um adendo:  

 

O fato de o individualismo burguês, fundamento da razão iluminista, 

desembocar posteriormente no beco sem saída do narcisismo, como acontece 

com a grande maioria das realizações culturais de uma sociedade capitalista 

avançada [...] não invalida a importância literária da escrita do eu e, muito 

menos, a complexidade das indagações que afloram ao longo do seu 

desenvolvimento (MIRANDA, 2009, p. 27). 

 

 

O que Miranda acrescenta a esse pensamento, então, é que a questão entorno do interesse 

pela escrita do eu está alocada em um estágio ao qual Barthes fez anuncio: a imperiosa noção 

de autoridade que o autor exerceria sobre o texto. Esse eu que retorna, a partir do interesse 

circunscrito na prática crítica e teórica, não é mais um eu que se expressa de maneira autoritária 

sobre o texto. Não seria também o retorno de um sujeito pleno, mas de um sujeito que se 

inscreve de maneira paradoxal. Ele assume agora a posição de “um eu inquiridor, não 

imobilizante”171. 

Para Barthes, há uma performatividade contida na enunciação e ela se exprime pelo 

próprio ato de enunciar. É por isso que ele diz: 

  

[...] um texto não é feito de uma linha de palavras a produzir um sentido 

único, de certa maneira teológico (que seria a "mensagem”) do Autor-

Deus, mas um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se 

contestam escrituras variadas, das quais nenhuma é original: o texto é 

um tecido de citações, oriundas dos mil focos da cultura. (BARTHES, 

2012, p. 62)  
 

Assim, o texto se inaugura a cada leitura e traz consigo as possibilidades de uma 

expressividade multiforme.  

                                                           
170 BARTHES, 2012, p. 57. 
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Eneida Maria de Souza expõe que a crítica biográfica traz para a cena a “presença de 

um autor não mais como ausente do texto, mas na condição de ator e de representante do 

intelectual no meio acadêmico e social”172. Nesse sentido é que podemos descrever a escrita de 

Jacques Roubaud como sendo uma escrita que pode ser lida a partir dessa perspectiva. A 

virtualidade que Alix Cleo assume se desdobra para a própria figura do autor que também acaba 

por encarnar essa característica. Ele não existe como fator determinante, mas como narrativa. 

Jacques Roubaud é também um personagem do seu texto, compactuamos, como sugere Philippe 

Lejeune.  

No capítulo chamado “Autobiografia e Poesia”, de O pacto autobiográfico. De 

Rousseau à internet (2008), Lejeune descreve sobre contradições que ele mesmo acabou 

criando a partir dos aportes que sustentaram a sua tese sobre o pacto. A primeira coisa que ele 

faz é se corrigir, pois havia dito que os gêneros autobiográficos eram apenas os gêneros 

pertinentes a prosa. Ele interroga: “Essa poesia que tem e reivindica a vida como fonte seria 

autobiográfica? ”173. 

É sobre esse questionamento que ele desenvolve seu ensaio. Adianto que ele cita 

Jacques Roubaud como sendo um dos poetas da autobiografia. Embora não se estenda sobre o 

trabalho roubaudiano, tudo que ele diz toca nas particularidades trazidas por Algo: preto. A 

partir do uso de versos brancos e de uma estética que derrapa em uma lírica narrativa, Roubaud 

dialoga exatamente com o que o teórico traz quando diz que: “[...] talvez, os amantes de poesia 

julguem ser apenas prosa ritmada e os amantes de autobiografias considerem apenas como 

exercícios artificiais”174. 

Esse entre-lugar que a obra de Roubaud acaba assumindo é uma tentativa de dicção175, 

ela encarna a possibilidade de um hibridismo que não conta mais com “as respectivas purezas 

centralizadoras”176 acerca da produção e da discursividade que envolve o ficcional e o 

autobiográfico. Ela nos faz questionar sobre a posição da poesia diante da crítica biográfica e 

dos próprios gêneros autobiográficos.  

Muitas facetas do livro sobre o qual nos debruçamos são esclarecidas a partir do ponto 

de vista de Lejeune. Quando ele diz, por exemplo: “Pode-se ler ininterruptamente esses longos 

poemas como uma narrativa em prosa? Às vezes sim, como um encantamento. Às vezes, 

                                                           
172 SOUZA, 2007, p. 116. 
173 LEJEUNE, 2008, p. 87. 
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preferimos absorvê-los devagar, a pequenos goles, como quando se degusta um vinho, deixando 

os sabores se “desdobrarem””.177 

Então, absorvendo devagar, vemos que, ancorado na experiência, Jacques Roubaud 

fomenta muitos questionamentos que apontam para o conhecimento a respeito da crítica e da 

teoria literária. Lejeune encerra o capítulo dizendo:  

 

Escrita fragmentária, montagem, busca de uma verdade que escapa ao poder 

das narrativas ordinárias, espaço generosamente cedido à colaboração do 

leitor: o que encontramos também em outros poetas da autobiografia que são 

Claude Mariac [...], Perece, Roubaud... como os verdadeiros poetas, eles são 

inspiradores, suas obras são oficinas que nos despertam o desejo de trabalhar 

como eles, de inventar nosso próprio caminho na linguagem (LEJEUNE, 

2008, p. 102).  

 

 

Assim, sentimos que a obra Algo: preto nos mobiliza nesse sentido.  Mesmo que a poesia 

não seja mencionada de maneira ostensiva em grande parte da teoria envolvendo a crítica 

biográfica, é a partir também do que o texto de Eneida Maria de Souza promove que articulamos 

as ideias concatenadas nessa pesquisa. Ela diz: “A crítica biográfica, por sua natureza 

compósita, englobando a relação complexa entre obra e autor, possibilita a interpretação da 

literatura além de seus limites intrínsecos e exclusivos, por meio da construção de pontes 

metafóricas entre o fato e a ficção”178.  

As pontes metafóricas criadas entre biografia e ficção, então, dão sustentação ao que 

empreendemos. Podemos deslocar os enunciados de uma teoria interessada apenas em uma 

literatura caracterizada de maneira limitada, empreendendo um alargamento de novas 

possibilidades de entendimento. É o que Eneida Maria de Souza chama de “ficcionalização da 

crítica, no qual o próprio sujeito teórico se inscreve como ator no discurso e personagem de 

uma narrativa em construção”179. Caminhamos, por isso, na direção do que ela afirma quando 

diz que: “Os princípios básicos da crítica biográfica resultam ainda na produção de um saber 

narrativo, engendrado pela conjunção da teoria e da ficção e pelo teor documental e simbólico 

do objeto de estudo”180. 

Sobre a relação da poesia e a questão da autoria181, Octavio Paz fala:  

                                                           
177 LEJEUNE, 2008, p. 89-90.  
178 SOUZA, 2007, p. 111. 
179 SOUZA, 2007, p. 111. 
180 SOUZA, 2007, p. 114. 
181 Esse tema foi tratado mais demoradamente na primeira sessão, mas aqui ele encontra uma formatação mais 

próximas às questões da crítica biográfica.  
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A verdade do poema apoia-se na experiência poética, que não difere 

essencialmente da experiência de identificação com a "realidade da realidade", 

tal como foi descrita pelo pensamento oriental e uma parte do ocidental. Esta 

experiência, reputada indizível, expressa-se e comunica-se pela imagem. E 

aqui nos defrontamos com outra perturbadora propriedade do poema [...]: em 

virtude de ser inexplicável, exceto por si mesma, a maneira própria de 

comunicação da imagem não é a transmissão conceitual. A imagem não 

explica: convida-nos a recriá-la e, literalmente, a revivê-la. O dizer do poeta 

se encarna na comunhão poética (PAZ, 1996, p. 50). 

 

 

O que ele propõe é que o texto poético cria uma realidade que é identificada como uma 

apreensão não-excludente. A poesia é uma realidade que nasce, cresce e interfere no que é 

chamado de realidade empírica, não há um corte incisivo de diferenciação entre essas duas 

esferas. 

O que a crítica biográfica proporciona também, nesse sentido, é descrito por Eneida 

Maria de Souza como sendo a substituição da figura do autor pela figura do escritor. O escritor 

seria uma construção realizada por ele mesmo e pelos leitores. Assim: “Cada escritor, portanto, 

constrói sua biografia com base na rede imaginária tecida em favor de um lugar a ser ocupado 

na posteridade: ou o do ausente ou do morto”182. Não seria o caso, portanto, de um discurso 

confessionalista, mas de um discurso autobiográfico e ficcional ao mesmo tempo.  

Em uma obsessão que se reflete em descrições que se repetem em vários poemas, 

Jacques Roubaud explicita isso em grupos de poemas nomeados com a mesma alcunha: 

meditação; novela; retrato em meditação; nãovida (sic). No caso de “Até a noite”, não há uma 

explicitação no título que remeta a essas repetições, mas, com a leitura do poema, vemos que 

há uma retomada de elementos que já foram lidos por mim como sintomáticos e expressivos de 

uma estética da ausência, da saudade e do luto em Algo: preto: 

 

O telefone não toca. Quando ele toca, eu atendo. Eu o desligo 

em seguida no caso de ele tocar e eu quiser responder. mas respondo 

raramente.  

 

A árvores mais à esquerda, na janela, tem folhas amarelas de 

tão verdes, grandes pardais nelas se agitam. vislumbro-os apenas. 

 

A igreja, a rua, o golfo de tetos à esquerda da igreja compõem 

o fundo de uma imagem: duas janelas, árvores mornas, uma 

catalpa? uma árvore de Judéia? 

 

Peguei o hábito de me deitar nela através do olhar, sentado 

numa cadeira. Na mesa coloquei os papéis, os livros, as cartas que  

                                                           
182 SOUZA, 2007, p. 116. 



95 
 

recebo e às quais não consigo responder. 

 

À tarde quando a luz se concentra, e avança, em oblíquo, 

carregando às vezes o sol, às vezes não, até meus pés, sento-me 

nessa mesma cadeira, em frente da imagem. 

 

Aí quedo-me até à noite. 

 

Não para olhar, eu já vi, não para esperar, quando nada virá, 

só pelo gesto, de continuidade.  

 

À altura dos olhos, aproximadamente, fica o ponto de onde foi 

composta a imagem, a fotografia, onde se vê, o que eu vejo e acabo, 

preguiçosamente, de descrever, para a qual eu não olho, por assim 

dizer nunca mais, essa imagem está na parece a minha frente.  

 

Poderia ver, na parece, distintamente essa imagem, poderia vê- 

la, perfeitamente mesmo dentro da noite, mas não olho para ela. 

essa imagem que te contém.  (ROUBAUD, 2005, p. 39) 

 

 

Vemos referenciado nesse poema vários elementos que remetem a espacialidade do lar 

do poeta. É um poema escrito a partir desse lugar, do seu lugar que, como disse Bachelard, pode 

ser expresso como um dos “espaços que nos chamam fora de nós mesmos”183. A casa de Jacques 

Roubaud aparece protagonizando esse lugar de onde ele rememora: a casa como expressão dele 

mesmo.  

A mesma vontade de isolamento, a vontade de não entrar em contato com o mundo 

exterior. Vemos, também, a descrição da mesma fotografia que ele observava no poema “Esta 

fotografia, tua última”: sentado na cadeira, ele olha em direção à janela e o que ele vê é a igreja, 

as árvores, “o golfo de tetos à esquerda da igreja”184. Ele se interroga sobre as árvores que vê e 

que fulguram no segundo plano da foto. Mais uma vez, a incapacidade de contato com outras 

pessoas, “as cartas que/ recebo e às quais não consigo responder. ”185 

Mas é diante da imagem que ele se detém e fica, sem olhar para ela, da tarde até a noite: 

“Não para olhar, eu já vi, não para esperar, quando nada virá, / só pelo gesto, de 

continuidade”186. Não há nada de novo nesse retrato, mas é essa imagem que mantém a 

continuidade do hábito e o que é ressaltado é um sentimento melancólico.  

A foto vira, então, um simulacro, na sua frente está a mesma paisagem que é retratada 

na imagem, mas ele não olha para ela. É essa imagem que contém Alix, ele diz. Ele poderia 

                                                           
183 BACHELARD, 1978, p. 204. 
184 ROUBAUD, 2005, p. 39. 
185 ROUBAUD, 2005, p. 39. 
186 ROUBAUD, 2005, p. 39. 
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fita-la na parede e vê-la até mesmo no escuro, pois sabe tudo sobre ela, mas prefere não fazê-

lo.  

Em “Meditação sobre o ofício de criar” (2008), Silviano Santiago descreve quatro 

questões que ele elenca como constitutivas para o exercício de uma literatura que ele chama de 

literatura do eu: a experiência; a memória; a sinceridade; a verdade poética.187 Esses quatro 

lugares de enunciação são tratados mais ou menos demoradamente por essa pesquisa, quando 

nos voltamos para as virtualidades entorno da figura de Jacques Roubaud e de Alix-Cleo, que 

se erigem a partir de uma literatura do eu que tematiza uma experiência forjada na presença-

ausência do outro. Reconhecemos e adotamos o discurso autobiográfico como “força motora 

da criação”188, sendo interessante pensar, desse modo, sobre “[...] as margens em constante 

contaminação que se adiantam como lugar de trabalho do escritor e de resolução dos problemas 

da escrita criativa”189. 

 

4.4 EROS E TÂNATOS, JACQUES E ALIX 

 

Na descrição mitológica grega, Eros era a divindade do amor. Em algumas versões, filho 

do deus Caos. Em outras, filho de Poros (Abundância) e Pênia (Pobreza). Tânatos, por sua vez, 

era a personificação da morte – filho sem pai, sua mãe era Nix (a Noite, filha de Caos.)  Para 

Sigmund Freud, essas são as representações de forças pulsionais indissociáveis. A pulsão de 

vida e a pulsão de morte exercem-se juntas.  

A relação entre Jacques e Alix-Cléo expressa em Algo: preto não se configura apenas a 

partir do sentimento doloroso do luto, mas é também a expressão de afeto e amorosidade. Com 

a morte, a intensificação do processo de gestão de uma memória possível e que dê conta de 

narrar sobre o processo lutuoso nos deixa entrever a importância e a densidade dessa relação 

amorosa. 

Fica claro, desse modo, que Algo: preto se configura como a cena de uma dupla 

ausência: tanto o projeto190 como a vida em conjunto foram frustrados pela morte que chegou 

de repente em uma noite escura. O autor, após um período de silêncio criativo, começa a escrita 

dos poemas que dizem, agora, sobre a ausência e a perda. Mas dizem, também, sobre o amor, 

tendo um cenário construído a partir de fragmentos da memória. 

                                                           
187 SANTIAGO, 2008, p. 173. 
188 SANTIAGO, 2008, p. 174. 
189 SANTIAGO, 2008, p. 174. 
190 Refiro-me ao projeto que produziriam juntos: com os poemas dele e as fotografias dela. 
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Em A Dupla Chama: Amor e Erotismo (1994), Octavio Paz nos diz: 

  

Há uma pergunta que se fazem todos os apaixonados e que condensa em si o 

mistério erótico: “Quem é você? ” Pergunta sem resposta.... Os sentidos são e 

não são desse mundo. Por meio deles, a poesia ergue uma ponte entre o ver e 

o crer. Por essa ponte a imaginação ganha corpo e os corpos se convertem em 

imagens (PAZ, 1994, p. 12).  

 

 

Esse questionamento sobre “quem é você” que mobiliza o mistério erótico, segundo 

Paz, acaba virando uma obsessão durante o livro de Jacques Roubaud e, em certa medida, ganha 

a mesma densidade para essa pesquisa.  

Uma cena se estabelece a partir da ausência e da perda do ser amado. No entanto, essa 

cena não está circunscrita apenas no processo do luto. Ela se apresenta também como uma 

grande declaração de amor, os poemas são colocados um a um como a impressão do mundo, 

sobretudo, do mundo interior do poeta, que ainda se encontra amalgamado a presença pulsante 

da ausência de Alix.  A poesia se coloca, então, especialmente nesse caso, como uma espécie 

de narração e descrição que remonta ao cenário da alma da voz poética, ao ser amado e ao 

sentimento amoroso. 

Na disposição libidinal proposta por Sigmund Freud em Luto e Melancolia (2010), o 

luto é conceituado como o estado em que o objeto da libido desaparece e o desejo fica sem 

encontrar o seu destino. Nesse período, o sujeito apresenta inibição e falta de interesse por tudo 

que o cerca, pois nada substitui o que foi perdido. Esses são, portanto, os estados decorrentes 

de um trabalho doloroso de reorganização do mundo a partir da ausência e da perda.  

Assim sendo, Jacques Roubaud começa a escrita do livro Algo: preto após dez meses 

da morte de Alix Ele decide escrever não sobre, mas a partir do sentimento que lhe tomava. 

Envolto pela perda do ser amado, o livro configura-se como uma forma de elaboração do luto, 

de sublimação. Freud diz que a ausência de interesse ocorre porque nada no mundo parece 

substituir ou representar o objeto central de seu interesse e alvo dos seus impulsos libidinais. A 

clausura no espaço doméstico, a falta de vontade de mudar os objetos de lugar, os hábitos, a 

rotina são consequências desse estado lutuoso.  

Em muitos dos poemas de Algo: preto, aparecem descrições que mostram um sujeito 

poético agindo ou reparando nas coisas ao seu redor como se Alix ainda estivesse, não viva, 

mas, sobretudo, presente - existem binômios que se colocam como descrição do que essa obra 

suscita: morte e vida, pulsão e sublimação, a voz que emerge para dizer do silêncio dos dias. E, 

o que aqui se evidencia, ausência e presença.  
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O trabalho por luto descrito por Freud em Luto e Melancolia (2010) consiste na 

passagem por algumas fases: a primeira é um teste da realidade que revela que o objeto191 não 

existe mais; depois, uma exigência para que a libido seja retirada de suas ligações com aquele 

objeto; posteriormente, há um prolongamento da existência do objeto perdido, pois as 

lembranças e expectativas as quais a libido estava vinculada são evocadas e o desligamento 

ocorre em relação a cada uma delas; por fim, ocorre a conclusão desse trabalho, onde o ego fica 

finalmente livre e desinibido. 

Dito isto, a impressão que temos é que, nesse estado de readequação, ou, para a 

psicanálise freudiana, deslocamento ou apagamento da libido que era destinada ao objeto 

ausente, ele parece adentrar um outro tempo, paralelo ao tempo do mundo que insiste em existir 

mesmo quando nada mais parece fazer sentido. Diz Freud: 

 

O luto profundo, a reação à perda de um ente amado, comporta o mesmo 

doloroso abatimento, a perda de interesse pelo mundo externo — na medida 

em que não lembra o falecido —, a perda da capacidade de eleger um novo 

objeto de amor — o que significaria substituir o pranteado —, o afastamento 

de toda atividade que não se ligue à memória do falecido. Logo vemos que 

essa inibição e restrição do Eu exprime uma exclusiva dedicação ao luto, em 

que nada mais resta para outros intuitos e interesses. (FREUD, 2010, p. 129) 

 

 

Nesse processo, a escrita entra como um agente importante e potente, não só de 

manipulação desses sentimentos, mas de criação de um novo estado, envolvido no trabalho do 

luto e na sua elaboração.  A imobilidade, a fragilidade e a impotência diante da morte descrevem 

esse processo como um verdadeiro esforço de Sísifo, que se estende pelos poemas. O desapego 

do ego ao objeto libidinal é sempre em contrassenso dele consigo mesmo, pois a substituição 

não acontece de maneira deliberada, é forçosa e feito compulsoriamente.  

Dessa maneira, o sentimento de estar paralisado, parado, observando a paisagem, é uma 

imagem forte e realçada dentro de vários poemas, já que é assim que ele parece estar diante da 

vida: sentado, esperando o tempo passar, apenas observando, incansavelmente, o que foi 

deixado pelo ser amado. O trabalho do luto contempla esta imobilidade, entretanto, a escrita, 

por si só, já anuncia a hora de se levantar.  

Posto isto, a repetição de uma imagem, como se fosse preciso reforça-la, nos dá a 

sensação de que essa imagem deve ser remontada pelo leitor, como se a leitura do poema 

dependesse não só da força verbal, mas também da sensação imagética-espacial. Sobre a escrita, 

                                                           
191 O objeto refere-se ao objeto da libido. No caso, o objeto de Jacques Roubaud é Alix-Cléo. 
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Freud diz em Escritores Criativos e Devaneios (1996) que escrever é fantasiar e que “o escritor 

criativo faz o mesmo que a criança que brinca ”192 acrescenta ainda que “podemos partir da tese 

que a pessoa feliz nunca fantasia, somente as insatisfeitas. As forças motivadoras das fantasias 

são os desejos insatisfeitos, e toda fantasia é a realização de um desenho, uma correção da 

realidade insatisfatória”193. 

Sobre a ausência, Roland Barthes vai nos trazer, em Fragmentos de um Discurso 

Amoroso (1981):  

 

Historicamente, o discurso da ausência é sustentado pela Mulher: a Mulher é 

sedentária, o Homem é caçador, viajante; a Mulher é fiel (ela espera), o 

homem é conquistador (navega e aborda). […] De onde resulta que todo 

homem que fala a ausência do outro, feminino se declara: esse homem que 

espera e sofre, está milagrosamente feminizado. Um homem não é feminizado 

por ser invertido sexualmente, mas por estar apaixonado. (BARTHES, 1981, 

p. 27, 28). 
 

 

Sendo assim, o eu-lírico, na sua imobilidade declarada, sustentada pela laboriosa 

elaboração do luto, assume esse lugar dito feminino por Barthes. Ele é quem espera, ainda que 

seja uma espera que não se realizará com o tempo, pois encontra o empecilho da morte. Esse 

lugar da ausência, agora sustentado pelo homem, ecoa da voz poética. Neste ponto, podemos 

notar que o poeta beira a definição de um estado melancólico.  

Sobre a relação do luto e da melancolia com o narcisismo, Luiz Alfredo Garcia-Roza 

acrescenta:  

 

O narcisismo, sendo uma forma de investimento libidinal do próprio eu, e 

sendo o eu constituído numa relação ao outro, implica numa identificação ao 

outro, o que faz com que narcisismo e identificação narcísica possam ser 

considerados modos idênticos de funcionamento libidinal [...] (GARCIA-

ROZA, 2008, p.73). 
 

 

Isto é, a morte de Alix traz consigo um pouco da morte do eu que se identificava com 

ela enquanto objeto libidinal. Essa dupla perda se coloca mais uma vez enquanto característica 

da melancolia.  

Ainda que, na contemporaneidade, as questões de gênero e sexualidade venham 

aparecendo de maneira mais fluida, elas ainda se encontram engessadas em muitas instâncias. 

                                                           
192 FREUD, 1996, p.135. 
193 FREUD, 1996, p.137. 
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Ainda se espera socialmente que a mulher e o homem obedeçam a padrões muito bem definidos 

de comportamento. Dito isto, podemos perceber que Roland Barthes insere a representação da 

mulher e do homem em um momento muito bem definido historicamente. Se insere, nesse 

contexto, a ideia de que Barthes estabelece o verbete a partir de uma ideia mítica entre os papéis 

do masculino e do feminino. 

O luto, talvez, seja o tema que apareça mais ressaltado para o leitor de Algo: preto. 

Melanie Klein (1996) aponta o trabalho do luto como uma reestruturação do mundo interno e 

o relaciona com o sentimento que nasce durante o desmame: “A reconstrução desse mundo 

interior caracteriza o trabalho de luto bem-sucedido”194. Tanto ela como Freud entendem que a 

perda vem acompanhada de uma desestruturação do sujeito e, embora não seja considerado 

como uma doença, haja vista o seu caráter natural e recorrente durante a existência humana, o 

luto exige tempo e vem sempre acompanhado de uma tristeza profunda.  

A sublimação, entendida por Freud como um mecanismo de defesa do eu, como explica 

Carlos Estevam, é também entendida como:  

 

Uma tendência humana se apresenta muito intensificada, quando incorporou 

a si, a fim de se fortificar, forças sexuais instintivas, da mesma forma que um 

pequeno riacho pode ser engrossado extraordinariamente pelas águas de um 

rio caudaloso. Pode assim acontecer que um homem se dedique ao seu 

trabalho com o mesmo entusiasmo apaixonado com que outras pessoas se 

dedicam aos seus amores, pois o trabalho pode representar para ele o que o 

amor representa para os outros, ou seja, um modo de dar expansão ao seu 

instinto sexual. A sublimação é essa capacidade que tem o instinto sexual de 

renunciar ao seu objetivo imediato em troca de outros objetivos não sexuais e 

mais apreciados pela sociedade. (ESTEVAM, 1968, p. 28 e 29). 

 

 

Sublimação é a transformação de um sentimento. Em Algo: preto, a obsessão pela 

temática da morte é claramente um processo de sublimação da perda do ser amado - surge como 

resposta ao trabalho de luto e se confunde com ele. Essa perseguição é também, 

paradoxalmente, uma maneira de se livrar dela, da morte, pois, o ato de escrever é, não só uma 

expressão de como o sujeito lírico se sente, mas também a vontade de criação de um novo 

estado, a criação literária é, nesse sentido, uma potência.  

Melaine Klein aponta para o luto como uma perda não apenas real, como diz Freud, mas 

também uma perda simbólica. “Cheguei à conclusão de que o simbolismo é o fundamento de 

                                                           
194 KLEIN, 1996, p. 406. 
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toda a sublimação e de todo talento, pois é através da igualdade simbólica que as coisas, as 

atividades e os interesses tornam o conteúdo de fantasias libidinais”195.  

Marcada pelas insígnias de Eros e Tânatos, a morte transpassa as relações com a imagem 

fotográfica e com o texto literário, desse modo, a memória se estabelece como um ponto de 

intersecção. Criar é deixar rastros que se constituem como uma espécie de formulação da nossa 

necessidade de lutar contra a pulsão de morte – nos equilibrando entre o princípio do prazer e 

o princípio da realidade. Criar é formular uma tentativa de imortalidade.  

Essa relação com o outro, ganha ainda mais protagonismo na obra. E essa relação é 

expressa em sentidos. Octavio Paz acrescenta que é através desses sentidos, irradiados a partir 

da relação com outra pessoa, que “a poesia ergue uma ponte (...). Por essa ponte, a imaginação 

ganha corpo e os corpos se convertem em imagens”196.  

A relação entre essa vontade de estar conectado a esse ser, ainda que fantasmagórico e 

impossivelmente decifrável, é uma das coisas que sustenta o erotismo na visão de George 

Bataille. Ele diz que “é possível dizer que ele é a aprovação da vida até na morte”197, pois 

“somos seres descontínuos, indivíduos que morrem isoladamente numa aventura ininteligível, 

mas temos a nostalgia da continuidade perdida”198. Essa nostalgia é o que impulsiona a vontade 

de se relacionar. No entanto, Bataille acrescenta que essa continuidade, que é buscada na 

relação erótica entre dois seres, é inacessível, pois se fundamenta na impotência e na angústia.  

Nesse sentido, Zygmunt Bauman afirma que “em todo o amor há pelo menos dois seres, 

cada qual a grande incógnita na equação do outro”199. E complementa, dizendo: 

 

O amor pode ser, e freqüentemente é, tão atemorizante quanto a morte. Só que 

ele encobre essa verdade com a comoção do desejo e do excitamento. Faz 

sentido pensar na diferença entre amor e morte como na que existe entre 

atração e repulsa. Pensando bem, contudo, não se pode ter tanta certeza disso. 

As promessas do amor são, via de regra, menos ambíguas do que suas dádivas. 

Assim, a tentação de apaixonar-se é grande e poderosa, mas também o é a 

atração de escapar. E o fascínio da procura de uma rosa sem espinhos nunca 

está muito longe, e é sempre difícil de resistir. (BAUMAN, 2004, p. 11) 

 

Ainda nessa temática primeira, vemos a influência e a introdução da morte como sendo 

uma das fomentadoras do sentimento amoroso. Ele acrescenta a isso que “se a união dos dois 

                                                           
195 KLEIN, 1996, p. 252. 
196 PAZ, 1994, p. 12. 
197 BATAILLE, 1987, p. 10. 
198 BATAILLE, 1987, p.10. 
199 BAUMAN, 2004, p. 11. 
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amantes é o efeito da paixão, ela invoca a morte, o desejo de matar ou o suicídio. O que 

caracteriza a paixão é um halo de morte”200. 

A sinuosidade dessa relação é transposta para os poemas. Existe uma relação forte entre 

erotismo e poesia, afirma Paz, e ele afirma que “o primeiro é uma poética corporal e a segunda 

uma erótica verbal”201. Assim, a representação que Roubaud estabelece cria uma imagem de 

um homem sensibilizado pela dor, humanizado e sofrente – o que não lhe tira nem um pouco a 

masculinidade, nem mesmo derrete a capa de virilidade. O que ela faz é estabelecer uma ordem 

de importância na qual a obra centra-se na figura de uma mulher – Alix. 

No poema “Morte”, lemos: 

 

Tua morte fala a verdade. tua morte falará sempre a verdade. 

o que fala a tua morte é verdade porque ela fala. alguns pensaram 

que a morte falava a verdade porque a morte é verdadeira. outros 

que a morte não podia falar a verdade porque a verdade nada tem 

a ver com a morte. mas na realidade a morte fala a verdade assim 

que ela fala. 

 

E acaba-se descobrindo que a morte não fala virtualmente, dado 

o que acontece, efetiva em relação ao ser. o que é o caso.  

 

Nem um limite nem o impossível, escapando no gesto da 

apropriação repetitiva, visto que não posso de modo algum dizer: 

é isso.  

 

Tua morte, segundo tua própria confissão, não diz nada? ela 

mostra. o quê? que não diz nada, mas também que mostrando ela 

não pode tampouco, no mesmo lance, se abolir. 

 

<<Minha morte servir-te-á de elucidação da maneira seguinte: 

poderás reconhece-la como desprovida de sentido, quando a tiveres 

subido, como um degrau, para atingir o além dela (jogando fora, 

de certo modo, a escada).>> penso não compreender isso. 

 

Tua morte me foi mostrada.      Ei-la:  nada   e seu avesso: 

nada. 

 

Nem o que acontece nem o que não acontece. todo o resto 

permanecendo igual.  

 

No espelho, circular, virtual e fechado. a linguagem não tem 

poder algum.  

 

Quando tua morte se acabar e ela se acabará porque fala.  

quando tua morte se acabar. e ela se acabará como toda morte. 

como tudo. 

                                                           
200 BATAILLE, 1987, p.16. 
201 PAZ, 1994, p. 12. 
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Quando tua morte se acabar. eu estarei morto.  (ROUBAUD, 2005, p. 

70-71) 

 

 

O que fica ressaltado nesse poema é a condição inescapável com que a morte acaba se 

assinalando. Ela se impõe e é dessa verdade que o poeta diz. É verdade porque não se pode 

escapar dela, não se pode negá-la. Ela é verdadeira e o poeta exprime isso quase que por uma 

tautologia.  

A morte, “a tua morte”, ele diz, falará sempre a verdade e ela o faz assim que se expressa. 

Quando a presença da morte se apossa do instante, ela se apresenta de maneira efetiva e 

irrevogável. Nesse poema, o sujeito lírico sugere que Alix havia dito sobre a chegada da sua 

própria morte: “<<Minha morte servir-te-á de elucidação da maneira seguinte:/ poderás 

reconhece-la como desprovida de sentido, quando a tiveres/ subido, como um degrau, para 

atingir o além dela (jogando fora, de certo modo, a escada). >>” 202 

Não sabemos se essa morte era algo que já cortejada Alix há algum tempo, mas o que 

ele insinua é que Alix falara da sua própria morte como sendo um lugar de onde ele poderia 

enxergar algo, a morte como um degrau, uma escada para algo ainda desconhecido. No entanto, 

ele diz que a morte dela foi mostrada e que ele não conseguiu ver nada, nenhuma mensagem 

transcendental nela mesma ou no seu avesso – tudo havia permanecido igual, nenhuma 

revelação surgiu no horizonte desse acontecimento. Nesse momento, nosso pensamento entrevê 

uma resposta que nos sugere que a própria existência de Algo: preto é um acontecimento 

advindo dessa morte. Mas o poeta parece entrever o nosso pensamento e responde, no verso 

seguinte, que: “a linguagem não tem poder algum”203. 

Nem mesmo a linguagem pode contra a verdade que a morte institui, mas ela se acabará, 

ele diz. Se acabará porque ela fala e porque toda morte se acaba. Podemos pensar nesse fim 

para a morte como o último estágio proposto por Freud para o trabalho do luto. Mas somos 

arrematados mais uma vez pelo verso final que, contradizendo o estágio de elaboração (se é que 

essa relação poderia realmente ser feita): “Quando tua morte se acabar. eu estarei morto”204. 

Amor e morte estão entrelaçados em uma relação simbiótica. Se trocássemos os termos, 

também chegaríamos em uma afirmação possível: quando meu amor se acabar. eu estarei 

morto.   

                                                           
202 ROUBAUD, 2005, p. 70. 
203 ROUBAUD, 2005, p. 71. 
204 ROUBAUD, 2005, p. 71. 
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Na página seguinte a do poema “Morte singular”, em que o sujeito lírico diz “Dizias:  

<<o singular é idiota>>205”, ele escreve “Meditação da Pluralidade”, onde podemos ler: 

 

A morte é a pluralidade obrigatória 

 

O esparzimento, a variedade,    para a poesia da meditação 

eram signos de morte (Sponde) 

 

Da queda, da perda 

 

Lá se atavam a melancolia e o espelho 

 

<<O que sou então? um furioso Narciso.>> 

 

Desdobrada,  multiplicada, imóvel, a imagem, enumerada até 

várias vezes, depois, como encurvada de profundidade 

 

Para o espelho puro, e seus olhos, o olhar iria infinitamente, e a 

perda, aí, seria certa 

 

Um certo grão, um certo aço, uma curvatura, no espelho real, 

nos olhos reais, isso acaba sempre em alguma obscura mistura. mas 

a mistura, também, é a morte. 

 

<<Desgraça de vida, desgraça de vida misturada à morte>> 
(ROUBAUD, 2005, p. 83).  

 

 

Nesse poema, a comunicação com o anterior é explícita. Ele encerra “Morte singular” e 

inicia “Meditação da pluralidade”. A morte como sendo a pluralidade obrigatória, o 

inescapável, aquilo que se encontra vinculado a todos os seres. O furioso Narciso que se vê 

obrigado a olhar para o espelho que reflete o futuro de todos os homens. O espelho que é sem 

fim, múltiplo e se estende com profundidade. 

Refletido no espelho da existência, a sua vida ligada à vida de uma morta e da morte 

inescapável. Quantas mortes foram necessárias para escrever Algo: preto? Tudo foi mobilizado 

por elas e pela vontade de vida que não escapa aos impulsos da morte. Vida e destruição, 

impulsos indissociáveis.  

 

                                                           
205 ROUBAUD, 2005, p. 82. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: DIZERES DEFECTÍVEIS  

 

Durante essa dissertação, experimentei caminhos que me levaram a construção de um 

percurso sobre a obra Algo: preto (2005), de Jacques Roubaud. Esse percurso enviesado, errante 

e possível apenas dentro de suas limitações, passou pelo entendimento do espaço enquanto 

elemento importante na construção da obra. Esse espaço, potência capaz de significar e 

expressar a vida íntima e interior do poeta, foi a localidade em que a voz desse sujeito lírico se 

demonstrou mais amalgamada com a presença-ausência de Alix. 

Essa dissertação também disse sobre a figura do autor e sobre a discussão que se embasa 

tangenciando o sujeito lírico e essa subjetividade, sem esquecer-se, no entanto, que, embora 

não fosse nossa vontade invocar uma estrutura em que o autor estivesse acoplado por 

familiaridade, nacionalidade ou outra ficção identitária, esse autor e as análises que se erigem 

em volta dele também são constructos sociais, culturais e, por isso, também estão cercadas de 

delimitações. A arquitetura de uma memória e o investimento para entender sobre o sentimento 

de luto e de amor que envolvem a obra aparecem como sinais dessa vontade de leitura.  

Giogio Agamben diz em “Ideia do Estudo”, do livro Ideia da Prosa (2012): “aquele que 

estuda encontra-se no estado de quem recebeu um choque e fica estupefacto diante daquilo que 

o tocou, incapaz, tanto de levar as coisas até o fim, como de se libertar delas”206. Esse é o estado 

em que, nesse estudo, me encontro. Foi difícil chegar às conclusões ao fim de cada seção e não 

entendo que esse tenha sido o objetivo mesmo de cada uma delas. E é difícil chegar a conclusões 

agora, no fim dessa dissertação que não se acaba aqui, mas que se configura no estado de ponte, 

curva, caminho.  

De algum modo, essa dissertação foi a realização do trabalho interrompido entre Alix e 

Jacques. Digo isso sabendo que me valho de alguma pretensão e que, segundo meus próprios 

critérios, esse não foi um desdobramento bem elaborado. Quando o desejo por falar sobre Algo: 

preto (e fazer dele a centralidade do meu estudo e, por isso, trabalho) nasceu em mim, a minha 

vontade mais profunda era ser radicalmente autora de uma produção que reuniria a vida e a 

morte, em uma espécie de curadoria da obra de Alix e Jacques interrompida. De alguma forma, 

essa vontade foi encenada nessa pesquisa. 

Gonçalo M. Tavares, escritor português, possui uma proximidade com a obra de Jacques 

Roubaud e vice-versa. Depois de ter o prefácio de uma de suas obras feitas por Roubaud, é ele 

                                                           
206 AGAMBEN, 1985, p. 53. 
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quem assina o prefácio de Alguma Coisa Negro (2017) que acaba de ser lançada em Portugal 

pela editora Tinta-da-China, com tradução de José Mario Silva.  

Nele, podemos ler: 

 

Desenvolvimento de um grito, uma forma de a linguagem, e de o humano, não 

se renderem. Morre quem amo, mas mesmo assim não aceito a mudez ou a 

suspensão da clareza. A morte de quem se ama não nos transformará em massa 

informe. Uma recusa, portanto. [...] Ponto mais próximo de a linguagem ser 

muda, de não ser verdadeiramente; a poesia parece colocar-se a uma distância 

infinitamente pequena da mudez que sofre. Distância decisiva.  

O mais terrível dos tédios, o que aparece depois de morrer quem se ama. O 

que importa aquilo que um pode fazer, ou os outros? [...]  

Tudo no mundo é sonoro, mas o uivo do animal viúvo parece estar antes e 

depois, como se ao lado do corpo morto amado a voz só pudesse atingir níveis 

de som acima ou abaixo dos limites habituais. Uivo e murmúrio.  

Só com hesitação e quase vergonha, por entrar na intimidade do outro, se pode 

abrir este livro. É um quase ler sem ler, ler sem fixar os olhos nas letras; um 

milímetro abaixo de cada palavra, aí está algo (negro) que fixamos. Talvez 

não seja um livro para ser analisado, interpretado. Diante do sofrimento do 

outro pouco resta fazer senão ficar ao lado — com os olhos baixos, se tivermos 

pudor. Assim se deve acompanhar este livro, parece-me. Com olhos baixos, 

com olhos contidos: Luzes pronunciadas pelas plantas negras. [...] // 

Impossível escrever, casado/a com uma morta. (TAVARES, 2017 apud 

ROUBAUD, 2017, p. 5-6)  

 

A presença da morte nos silencia e a imersão em uma narrativa poética do luto também 

nos coloca em um lugar onde o receio de dizer nos toma. Olhar para Algo: preto como algo que 

me mobilizava também dizia respeito sobre as outras camadas que ele continha: o interesse por 

essa voz poética específica, por essa situação abissal que se colocava por meio da produção 

literária. A dicção desse homem diante de um lugar tensionado e que se relacionava com a 

imagem de uma maneira peculiar. 

Foi difícil dizer tantas coisas. Gonçalo M. Tavares chama o livro de grito; forma de não-

rendição; recusa; heroísmo; ponto mais próximo de uma linguagem que não pode dizer; missão 

sem razão; murmúrio; balbucio; livro de sobrevivência. É assim que essa dissertação espera 

chegar até quem realize o ato de sua leitura, não foram momentos fáceis, mas foi grito e sussurro 

ao mesmo tempo. Foi vida e morte, foi enlaçar e desprender. Afirmar, negar, contradizer.  

Em A Teoria em Crise (1998), Eneida Maria de Souza fala sobre as tensões existentes 

na teoria literária desde sua aproximação, de um modo particular, com os estudos culturais e, 

de um modo geral, com a interdisciplinaridade. É certo que o que essa pesquisa realizou foi um 

tensionamento com vistas à fluidez e à comunicabilidade entre os campos, os conflitos e as 



107 
 

questões que movem a teoria e crítica literária a partir de uma relação que estabeleceu com a 

obra de Jacques Roubaud. De algum modo, acreditamos ter conseguido.  

A falta de rigor teórico e sistematização do método, argumentos de detratores contra a 

crescente desmistificação da teoria, apresentados por Souza, não se encaixam como 

determinantes, no entanto, como ela afirma: “A defesa de uma teoria que poderia se impor como 

única e exclusiva não se sustenta mais no atual espaço acadêmico, pela natureza plural das 

tendências críticas”207. 

O saber de cunho processual que anunciamos no início se configurou como o ritmo que 

fez correr as águas sobre as pedreiras dessa dissertação.  Tavares diz: “Só com hesitação e quase 

vergonha, por entrar na intimidade do outro, se pode abrir este livro”208. Hesitamos por muito 

tempo, mas ficamos ao lado de Jacques Roubaud e de Alix-Cléo, tentando entender o que Algo: 

preto significava para os sujeitos envolvidos nessa produção. Inclusive, nos incluímos dentre 

os responsáveis pela realização dessa produção, que se comunica vitalmente com uma 

virtualidade onde nos encontramos.  

Tavares diz ainda: “Talvez não seja um livro para ser analisado, interpretado. Diante do 

sofrimento do outro pouco resta fazer senão ficar ao lado — com os olhos baixos, se tivermos 

pudor”209. Não sei se realizamos aqui alguma interpretação ou se essas foram apenas palavras 

do eco do eco do eco do efeito que esse livro causou e que mobilizou os sentidos para a 

construção de um conhecimento dialógico, inacabado e multiforme.  

Pensarmos na virtualidade como sendo a centralidade das discussões também nos faz 

inquirir sobre uma teoria que se debruça por textos literários que parecem trazer com eles 

verdades e a noção de um sujeito e de uma produção centrada em uma objetividade e 

imparcialidade que acaba por reafirmar sentidos unívocos produtores de hegemonias. Se 

pensarmos na literatura sempre como um ato de performance e como uma instituição que não 

se ergue sozinha, mas através do consenso de vozes autorizadas sobre ela, veremos que nossa 

abordagem sobre Algo: preto pode desmontar as certezas que produzem não uma coerência 

para o campo, mas uma estreitamento dos lugares que o campo constrói para si.  

Entendendo que o autor de poesia se inscreve também no momento que escreve e que a 

sua produção não é a mera exteriorização do que está em seu interior, não é exatamente uma 

confissão, embora confesse alguma coisa e permita algum rastreamento dessa voz que se 

                                                           
207 SOUZA, 1998, p. 28. 
208 TAVARES, 2017 apud ROUBAUD, 2017, p. 5-6. 
209 TAVARES, 2017 apud ROUBAUD, 2017, p. 5-6. 
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expressa, Algo: preto, quando foi publicado no Brasil, já havia se passado vinte e dois anos da 

morte de Alix-Cléo.  

O efeito que ele causa, no entanto, é que essa morte pode ser atualiza a cada poema e 

que o processo pelo qual Jacques passa também se atualiza, presentifica a morte, mas também 

a vida. Nunca saberemos se ele almejava alcançar essa façanha ou se ele almejava apenas se 

desatolar dos sentimentos sufocantes da lembrança do ser amado ausente. Nunca saberemos. 

Sublimação, talvez desrecalque.  

Entramos em outro tempo promovido pela poesia e não é com facilidade que passamos 

a operar em meio aos tempos que dialogam, interrogam a historicidade, a linha evolutiva, a 

teleologia, a necessidade de apego a uma certeza sobre a ordem dos fatos. Ele nos questiona 

sobre como a poesia, por sua vez, erige uma memória e cria uma atmosfera em que o tempo 

está em suspenso, mas se desenvolvendo ainda assim.  

Muitos outros mundos poderiam ser criados a partir de Algo: preto, do autor Jacques 

Roubaud. Mas esse é o mundo que criamos e que dividimos aqui a partir da produção de Alix 

Está Ausente.  
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