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Este ensaio crítico literário, tem como alvo uma proposta
audaz, pois se trata da obra de um grande poeta contemporâneo
brasileiro, cujas manifestações, ricas em qualidade e quantidade, estão
longe de oferecer uma perspectiva unitária — que, de certo modo,
simplificaria a missão crítica.
É que reptos dessa natureza são mais ou menos difíceis de
enfrentar, na medida em que se trata de obras mais próximas do pólo
unifário do que do multifário, mais próximas do unívoco do que do
multívoco, mais próximas do monossêmico do que do polissêmico
— e o padrão pode servir para um sem-número de pólos desse tipo.
Tais pólos são pensáveis, porque nos dão, de cada tema, não
apenas os extremos senão que também todas as massas intermediárias
possíveis. Ademais se inserem, imaginariamente, numa esfera - a
obra do autor - pulsante, que como o cosmo se infla ou se contrai,
assimetricamente, em cada ponto de sua superfície, encerrando,
assim, um infinito de diâmetros polares do tipo configurado.
O conhecimento - humano, por definição - se dilacera, enquanto
busca essa concomitância como concomitância, mas se harmoniza,
parcialmente, quando logra obter um pouso ou foco de luz, ao se fascinar por uns poucos diâmetros domináveis.
Assegurando-se e enlaçando metodicamente alguns pólos, o
crítico consegue não apenas harmonizá-los entre si, senão que
também depreender um quadro de coerência e funcionalidade tão
próximo do provável e do possível que o mínimo que obtém é a
aceitação do leitor aleatório.
Assim também o crítico chega a decompor a obra, pelo menos
em certos aspectos que lhe são simpaticamente afins, revelando-nos
aquilo que crê ser a obra e o autor enquanto sub specie particularitatis:
por isso, um poeta, um grande poeta, para chegar a ser objeto crítico
quase exaurido ou quase-apreendido, via de regra obriga a que muitos
críticos, convergentemente, se debrucem sobre ele e a sua obra. Pois
que o poeta e o crítico não buscam a mesma coisa: um, criador,
cria a vida (não importa se imaginária ou visionária ou perdulária ou
5

ilusória), vida multitudinária cujos limites não existem; outro,
buscando a racionalidade ou razoabüidade possíveis, tenta explicar e
entender alguns aspectos ou feições daquela vida criada, daquela
obra — ainda que, soberbo na sua ambição, pense que dela esgotou
todos os aspectos e feições.
Ambos, são, pois, elos do mesmo processo fundador do homem,
a saber, o processo pelo qual nossa identidade (nossa razão de ser, nossa afirmação de ser, nossa esperança de ser, nossa vocação de ser
in fieri, nossa luta de ser sempre - por todos os meios ou por todos os
artifícios, ou por todas as artes) se afirma em face da Natureza ou de
Deus, mostrando-nos e mostrando-lhes que estamos tão dentro deles
- Natureza e Deus — que podemos fazer o que eles fazem.
Perdoai-me se não fui claro. Mas sei que queria dizer que Elizabeth
Rennó não esgotou a matéria, coisa aliás que é patente nas suas
digressões teóricas que, pecando por vezes na coonestação do
triunfalismo da crítica teórica moderna, não peca na prática crítica.
É que o triunfalismo crítico teórico tende a fazer do poeta
a síntese super-humana do Homem, Homem esse de que o Crítico
é quase-irmão, com uma pequenina e modestíssima diferença: o
poeta é, assim, super-humano: ora, com o poeta há uma só obra; ora,
como o seu quase-irmão lida com obras de vários poetas, o crítico
triunfal soma quase-igualdades, chegando a superá-lo. No jogo
implícito das vaidades e das esperanças, o Crítico superaria o Poeta.
Isso, que é uma caricatura, não é, porém, a regra.
E decididamente não o é no caso de Elizabeth Rennó. Ela não
só sabe que não esgota a matéria, senão que também o exibe: na
humildade, ressaltando que não aspirava a tanto (o que fica patente
na conclusão de seu ensaio), e na competência, oferecendo-nos uma
excelente exposição, tanto no conhecimento aprofundado da obra
do poeta, quanto no da metodologia crítica teórica e prática em que
se ampara, de terceiros sobre terceiros.
Faz assim Elizabeth Rennó o que se espera de um bom crítico —
acrescentando a isso uma bela capacidade escritora e fluente (por
vezes até um pouco demais afetiva para o formalismo crítico - o
que é uma sobrecompensação embelezadora. . .)
A pergunta, porém, que sobreleva é relativa aos ônus pagos pela.
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obra poética, com ter o poeta, sem o saber, sido alvo da educadora.
Seria ele lesado, denegrido, incompreendido, apoucado, enquadrado?
Ledo Ivo — ele mesmo no-lo mostra — vem, como sobrevivente
graças à palavra, exercendo o mister de viver como sinônimo do
mister de poetar: poucos de nossos contemporâneos, poucos de nossos
poetas deste século, poucos de nossos poetas puseram como ele a
poesia no centro de sua razão de ser.
Para Ledo Ivo — mesmo quando pensemos no romancista, no
contista, no crítico, no ensaísta, no jornalista, no tradutor, no que
for — para com ele só se pensa, antonomasicamente, onomasicamente,
no "poeta Ledo Ivo" - que tem, nessa qualidade de poeta, uma
continuidade de vida que é a sua vida cronológica quase toda inteira:
prova-o o fato de que, criancíssim(o/a), ele é o poeta que transparece
na maioria dos poemas seus conexos com a sua vida infantil e mais
tenra em que sempre ele já é poeta de si para si.
Um dos belos grandes méritos - e dos difíceis de lograr - de
Elizabeth. ènnó é que ela nos patenteia o fio dessa continuidade
de forma exemplar — e no duplo sentido, no de modus operandi
eficaz e no oferecimento de exemplos e citações probatórios dessa
continuidade que eu não diria apenas antológicos, mas mesmo
crestomáticos. E vai além, com propor-nos algumas periodizações
extremamente relevantes: a das palavras eleitas e a das indagações
eleitas (o que já é de si causai ou concausal ou circuncausal).
Graças à primeira técnica, a das palavras eleitas pelo poeta
(tipo de escolha que não presume ser psicologicamente deliberada,
porque integrada na internalização quase automática do vocabulário
ativo do poeta), vemos a maturação ou, mais adequadamente, a vida
do poeta penetrando a poesia do poeta: aos arroubos românticos e
quase onipotentes do poeta juvenil, aos poucos sucede o peso
transfigurador das realidades contingentes: as palavras vão assumindo
conteúdos mais reflexivos, mais preciosos, mais incisivos - sem
perderem seus valores simbólicos ou suas cargas polissémicas.
Isso se faz de par com a densidade — como dize-lo? — filosófica
e vital que a poesia vai revestindo, provinda do desgaste do viver
e do poetar, reciclando-se em novas dimensões do viver e do poetar.
Ledo Ivo como que se desculpa de ser só poeta - o que nos enriquece
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a todos. E isso, Elizabeth Rennó nos mostra sobreexcelentemente.
Rio de Janeiro, 8 de agosto de 1987
Antônio Houaiss

INTRODUÇÃO
Como forma metalingüística, esta abertura representa um discurso paralelo ao que produz o autor aqui estudado - o poeta Ledo
Ivo - cujas direções criativas espraiam-se numa proposta libertária
visando a vencer a barreira do vazio e do silêncio.
O crítico segue-lhe as pegadas na busca de uma ventura poética multifacetada, na pressuposição do achado de um caminho singular, através dos signos e sinais que possam representá-lo.
Este trabalho, portanto, é uma proposta de leitura, conjugada
ao sentido estético em que se procura a interpretação da obra poética em questão, a partir de sua forma estruturada à compreensão
do seu discurso significante, numa nova dimensão. Nele, há muito
da emoção que a imagem poética carrega e imprime, "no sentido
conotativo e na experiência interna em que o código da linguagem
poéticaseapóia."(l).
Ver em Ledo Ivo um representante da geração de 45 e analisar
sua poética por este prisma apenas, é limitar demais o valor de sua
obra. Se se permite sua identificação aos postulados desse movimento em certa porção de sua obra, a expansão do seu fazer literário se
manifesta com muito mais intensidade.
Na comparação das suas várias fases e faces, como autor de poemas, crônicas, ensaios ou romances e através da catalogação de suas
antologias, aparecem imagens como sinais freqüentes da inquietação
de sua sensibilidade que se fazem representar pelo próprio Poeta,
como Sinal e Emissor de uma mensagem que tenta repassar e necessita ser decodificada.
Numa simbiose poética ele tenta, e o consegue, unir Retórica
e Poética e reitera o sentido de uma busca - aventura pelos mistérios que intrigam o seu sentir.
No seu livro A Ética da Avenura, encontra-se a síntese do sentido de sua poética: a busca da solução para toda uma problemática
existencial, a busca do maravilhoso; a indagação e o questionamento através das imagens da noite, do sonho e do amor.
Na auto-descrição de "menino nascido junto ao mar", que
aprendeu com as fadas, os duendes e os mágicos que "seja qual for
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o caminho do homem, ele terá de se dobrar à verdade da vida",
transparece o propósito aventureiro do bandeirante alagoano, viajando pelas linhas de suas leitruas por terra, mar e ar, por regiões permanentes ainda hoje na sua memória de autor-leitor.
A leitura, como uma ética, é que o predispôs a lançar o escaler
do navio à deriva à procura do náufrago-poeta e traze-lo à ilha, à
sua identidade, prêmio para essa busca, nem sempre leda.
Mergulhado no universo de sua aventura literária e poética,
vive-se uma aventura paralela e procura-se delinear rumos de descoberta e invenção e propõe-se indicar caminhos e perspectivas
dentro da criação de uma nova linguagem, sem postular diretrizes e
soluções.
Na descoberta de imagens, sinais, luzes e cores com que Ledo
Ivo povoa esse universo de artista, poeta e artesão pela linguagem
com que o reveste, a invenção do leitor também é exercida ao redescobrir o encoberto que por vezes existe no jogo duplo de negativo e
positivo lançado sobre as coisas pequenas e verdadeiras da grande
aventura que se recria, aventura, cuja escolha é baseada na paixão do
texto que impressiona tanto quanto o que foi tecido pela impressão
do poeta que o criou.
A solicitação, uma das figuras distintas da leitura, segundo
Compagnon, é aquele reflexo fortuito que ilumina determinado texto a um receptor num preciso momento. (2). É a solicitação, conduzindo à excitação, que faz o texto sair de si mesmo, na sua força
persuasiva de expansão, a promotora de uma conciliação entre
enunciado e enunciação. Por essa figura iniciática, que faz do texto
um depositário de prazer e interesse, é que os poemas de Ledo Ivo
tornaram-se o objeto do presente estudo.
Descobre-se que "as palavras têm sabor" (3) através do saber
que explicitam e tenta-se, por meio delas, determinar rumos da inventiva do poeta que possam significar movimentos e momentos
diversos e sugerir, a partir de um grau O da escritura, as marcas sofridas por um lirismo, cuja cadeia romântica por vezes se substitui por lampejos surrealistas.
Como resultado obtém-se a dúvida. No procurar a resposta, a
apreensão final do objeto do desejo do poeta, restam as próprias
10

palavras de Ledo Ivo, em suas confissões:
— Em

vez de acalmar-se, com as suas perguntas, a vida me

juncou de interrogações. Assim nffo pertenço à linhagem dos que
têm resposta para os seus semelhantes. Antes sou da família espiritual dos que só têm perguntas e, com a sua constelação de incertezas íntimas, só sabem indagar e semear dúvidas. (CP, p. 3)

Como descoberta, depreende-se a parte literária desenvolvida
por Ledo Ivo ligada à tradição, ao elo que o une a um passado de
formas enfeixando a sua sensibilidade, ainda que imaginativa, no
círculo de uma reflexão construída.
E é o próprio poeta quem fala:
Gregfio de Matos saqueava Quevedo para exprimir a sua originalidade, Bilac parodiava Théophile Gautier, e o modernista de 22
buscava na poesia fotográfica

de Blaise Cendrars a lição que lhe

permitisse cantar as velhas cidades mineiras. (E A, p. 210)
E continua: Como em 22, os poetas jovens negam a tradição,
numa posição radicalmente contrária aos poetas surgidos em 45, e
que graças a Eliot e a Valéry tinham o sentido da tradição e do
passado poético. . . De qualquer forma, essa busca de modelos ou
fixação num determinado modelo, impõe o problema básico da
poesia, que é o da relação entre a tradição e a criação individual —
já que, nós poetas, somos seres coletivos, como observou Goethe.
E coletivos não só no sentido humano como também no estético.
Os que vieram antes estão sempre no nosso texto. (EA, p. 211)

São palavras de Ledo Ivo que nos guiam na compreensão da
sua criação poética:
Cabe observar que uma linguagem poética individual não é
apenas uma linguagem inserida no corpo geral da linguagem comunitária. É também e principalmente uma linguagem colocada
dentro da linguagem poética. Assim não há como e porque abstraí-la. E, sim, situá-la. . . Assim, no mundo em que vivemos, a
vanguarda não é o insólito, mas o consuetudinário; já que se acostumou a conviver com os discursos da modernidade. (EA, p. 211-213)
Toda criação artística, sendo uma prática, supõe ou abriga uma
teoria.

Parodiando suas afirmações sobre a criação artística, depreen11

de-se que o fazer do poema nâ"o pode ser separado do como fazer.
A teoria comanda a prática do texto produzido, que é produto de
uma realidade experienciada e de uma realidade literária proveniente
de uma corrente de textos que são gerados numa projeção de imitaçâ"o criadora que se denomina de invenção, em que a tradição o ilumina.
O universo do criador literário se reproduz de vida e texto, do
vivido e do lido. Do mesmo modo, o universo poético é inseparável
da teoria literária, na medida em que arte é reflexão sobre a sua própria natureza e o poema, reflexão crítica de si mesmo. (EA, p. 235 236).
Nío se limita Ledo Ivo a marcos que porventura existam na criação literária; como sujeito da "poeie", ação, intercruza na suarealiiade vivencial a objetividade e o subjetivismo que o seu fazer poesia
determina, seja no campo lírico que se produz mimeticamente ou na
abstração de um poema simbólico.
Invenção e descoberta apóiam-se reciprocamente numa abertura
poética; são a bússola direcionada para o infinito, também grau O da
escritura.
Aliando a teoria à prática e focalizando os pólos de orientação
da poesia de Ledo Ivo, verifica-se que suas pesquisas e posicionamentos aplicam-se ao entrosamento que se observa entre invenção e descoberta. Procura-se avaliar o caráter da criação artística do poeta,
cuja variabilidade de ângulos o faz esquivo à apreciação crítica e
absorver e praticar uma hierarquia de valores, abordada por Barthes
em relação à escritura do romance. (4). Sobrevêm o valor-trabalho,
produto artesanal e o valor-gênio, nos quais a forma perde ou adquire seu valor de uso, passando a substituir o pensamento.
Ledo Ivo assume esse artesanato do estilo ao expressar a sua
imaginação inventiva junto e pela forma trabalhada conscientemente
da sua linguagem literária feita arte.
Ao valor de uso em que a forma é usada como o instrumental de
uma linguagem universal e já formada, Ledo Ivo emprega o valor-gênio, junto ao trabalho do burilamento de seus versos. Assim, sua
obra é o fruto da expressão de um pensamento em que a exaltação
.de urna concepção arrojada ou de uma inspiração surrealista é exer12

cida sob o controle de uma forma imperativa e repressiva à medida
que procura ocultar a face verdadeira de seu criador, impedindo o
seu desnudamento.
Surge então o conflito entre a lei e a sua transgressão que se refletem num efeito de encantamento produzido pelo poeta ao fazer
conviver o racional e o irracional. Ledo Ivo usa o cotidiano numa
dupla direção em que opera a continuação dos "realia" na transformação em "mirabilia".
Há um processo combinatório de criação em Ledo Ivo, como
uma prestidigitação de mágico, no questionamento das ordens natural e sobrenatural em que a relação metafórica dos elementos intelectivo e emotivo produz a fantasticidade de uma inquietação física
no leitor e uma relação metonímica nos dados da doegese. (5)
O poema A Exclusão da Fronteira inclui-se neste processo:
O mar floresce puro, além dos promontórios
que meu sonho criou.
O pensamento reina, e o espaço é luz e estrela.
Embora seja noite, o sol esplende, espada
no meio dia pleno,
e a paisagem rasteja ao faro de cristais.
Ilhas, ilhas, ilhas,
quem vos jogou, de mármore, no mar?
Seja a vida bem pouco para as nossas vidas,
corais dispersos ao contemptor de arquipélagos,
cidadela eternamente sitiada.
Como o idilio precisa de paisagens
para que vós, amantes, navegueis até o fim do mundo
o mar necessita da imagem que o joga longe das fronteiras
para que o vejamos sumir-se na tocaia do instante,
que e o sol cego, espelho de desejo. Dia.

l

(C.SS.p. 142)
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Em suas imagens há esta prova. Aproximando realidades opostas, apresenta o impossível aristoteliano libertando sua verdade particular ao reproduzir a realidade na sua pluralidade e outorgar-lhe
unidade. (6)
Deixaria de ser estranho classificar a poesia de Ledo Ivo como
libertária ao ajustá-la ao conceito barthesiano das forças da liberdade
que residem na literatura, "que não dependem da pessoa civil, do engajamento político do escritor que, afinal é apenas um "senhor"
entre outros, mas do trabalho de deslocamento que ele exerce sobre
a língua."
Como uma das forcas da literatura, a da representação, considera-se a mímese. É uma função utópica na medida em que a literatura procura representar a coincidência de uma ordem plurídimensional, o real, com a ordem unidimensional, a linguagem. Daí surge a
"literatura: realista, por ter o real como seu objeto do desejo e irrealista, por acreditar sensato o desejo do impossível." (7)
É liberdade, portanto, a proposta utópica do escritor que o faz
dizer segundo o seu desejo e não segundo a lei e a desdizer-se para
desligar-se da sua utilização por um poder gregário e mergulhar na
"desconstrução semiológica."
Considera-se, nesse sentido, o libertário na poesia de Ledo Ivo.
Libertário por ser condição do poeta a busca do infinito, de um
Absoluto que o preserva e eleva através dos pretextos de que se
cerca sejam eles o amor, o sonho, a inspiração, a forma, o concreto
ou o abstrato.
Delineando os limites de uma aventura poética, a de Ledo Ivo,
procura-se captar a diversidade de caráter que imprimiu a seus versos
num discurso falsamente ambíguo pautado por invenção e descoberta.
Os poemas de tom surrealista são os atos falhos que aparecem na
tentativa do ocultamento da face íntima do poeta, que se reprime
na forma.
A sua produção textual é mimética, como força de representação
literária, na medida em que procura representa r o se u real, inadaptado
as vezes pela complexidade que o cerca e o faz conter os impulsos
interiores pela linguagem unidimensional que tenta seqüestrar o
poeta e fixá-lo à sua Geração.
14

Assim representa este estudo o debruçar-se sobre particularidades
da obra poética de Ledo Ivo, a partir do movimento contraditório
aparente e duplo de invenção e descoberta, e de certos aspectos que
surgiram como apreensões que a solicitação do texto exigiu: a
metamorfose do cotidiano, o panteísmo, o surrealismo e a eterna
busca da Verdade, que é a própria razão da angústia do Poeta e que
após dois mil anos continua em questão: "Quid est Veritas?"
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A VISÃO DO POETA

Toda a história do mundo vivo é de visão; a penetração e o
poder sintético do olhar medem a supremacia do ser pensante.
Esta é a condição humana. Segundo Teilhard de Chardin, somos
centros de perspectiva em relação a nós mesmos. A contaminação
ou metonimização sujeito/objeto atingem a essência da matéria e se
transformam mutuamente no ato de conhecimento. (1).
Há uma inexorável intervenção do "humano" no puramente
"científico". O homem se reencontra, e em tudo que vê, vê a si
mesmo. A percepção, longe de constituir constrangimento ou
monotonia, é estabelecida em sua plenitude pela coincidência
do ponto de vista subjetivo com a distribuição objetiva das coisas.
É preciso, pois, que o ver seja cada vez mais ampliado para que o
ser, no seu sentido essencial, também o seja. A essa ampliação
é necessária uma série de sentidos para abranger a própria história
das lutas do Espírito: da imensidade espacial, da profundidade,
do número, da proporção, da qualidade, do movimento e da organicidade.
É preciso, também, que se apercebam as imensas sínteses que
constituem os objetos: a complexidade estrutural de um inseto; a
grandeza de um universo finito e limitado; o senso de historicidade
através do tempo; a proporcionalidade que conduz a constatação
de uma perfeição; a formação da Vida ou o aparecimento da Reflexão.
Como ápice de uma Antropogênese coroando uma Cosmogênese,
o Homem ocupa o lugar central no Mundo. Para assumir esse centro,
terá que descobrir-se com uma vontade de viver universal que nele
converge e se hominiza, como eixo e flecha da evolução.
O "procurar ver", dentro da Hiperfísica de Chardin, e a visão
que representará o Real, em todas as etapas do desenvolvimento
universal (Passado, Presente e Futuro) e as fases do Fenômeno
Humano (O Dentro e o Fora, o Espírito e a Matéria). Conseqüentemente, uma visão lúcida conduz a uma ação lúcida. Assim ocorre
na visão abrangente do Poeta, no seu desvelar o mundo e o homem,
o "sentido de radiação", como o classifica Põe, que se sobrepõe à
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possibilita ao seu Real, numa continuidade e numa recriação, ser
vivido pelos outros.
Para Aristóteles, a poesia é mais filosófica que o discurso (história)
e por isso suas linguagens diferem: o poeta escreve sobre o que poderia
ter acontecido, permanecendo no universal e o historiador escrevendo sobre o que aconteceu, estuda apenas o particular. A poesia
procura, segundo a verossimilhança e a necessidade, narrar o possível
dentro do que poderia ter acontecido. E é ainda Aristóteles quando
fala sobre o possível e o impossível, que conclui que as coisas que
amamos ou desejamos por natureza são possíveis pois ningue'm
geralmente ama nem deseja o impossível e também o são as que, cujo
princípio de produção reside em nosso poder de constranger ou de
persuadir e que é igualmente possível em sua totalidade uma coisa
cujas partes o são.
Quanto à poesia, deve-se preferir o impossível crível ao possível
incrível. O poeta pode se propor a imitar o impossível, mas seu fim
será válido se o fim próprio da arte for alcançado e será verossímil
que aconteçam coisas que pareçam inverossímeis. (5).
Na Antigüidade, o real estava ao lado da História para opor-se
ao verossímil, próprio do discurso narrativo, da imitação ou poesia.
No verossímil antigo, diz Barthes, no "Efeito de Real", o real
é o opinável, as coisas são o que delas sabem os que lêem ou ouvem
e não o que sabe quem fala ou escreve ou como elas o são na totalidade. As obras da modernidade se fundamentam num efeito de real,
que vão constituir o novo verossímil, proveniente da intenção de
alterar a natureza tripartida do signo para fazer da notação o puro
encontro de um objeto e de sua expressão. A desintegração do signo
está presente na empresa realista, porém de forma regressiva, e se faz
em nome de uma plenitude referencial em que o detalhe concreto é
constituído da colusão direta de um referente e de um significante; o
significado é expulso do signo. O novo verossímil, porém, faz esvaziar
o signo e recuar seu objeto até colocar em discussão de maneira
radical a estética secular da representação. (6).
Assim acontece quando Ledo Ivo, pela força de sua visão presciente e irradiada, faz o leitor participante de um imaginário povoado de
emoções revividas através da ambigüidade de palavras exatas na
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nossa visão comum e cotidiana e nos arrasta por seu magnetismo
a compartilhai da sua experiência concreta e atemporal. (2).
Pela sua lucidez, o poema transcende a palavra numa busca
do significado de algo mais do que um jogo verbal, em direção ao
indizível. Nele se incluem as palavras do poeta e as que não são
suas, as históricas, que se situam num dado momento e representam
a fala de um Povo, dentro de sua realidade social (3). Apesar de
inserido nesse contexto histórico e social, o poema necessita de
complementação, contraditória porém, que faz a palavra poética ser
condição prévia da existência de toda a sociedade.
O tempo cronológico em um poema se subverte e se converte
em um novo começo após ter-se originado de uma experiência anterior.
É o vislumbre de um instante ou consagração, como quer Octavio
Paz, que apesar de irredutível e irrepetível, perdura e revive, por seu
ritmo, indefinidamente. O poema acha-se no princípio do princípio,
e como realidade arquetípica, antes da história. Repetindo-se, reencarnado entretanto, situa-se dentro da história e se constitui nela
mesma. Como tempo arquetípico é manancial, fonte e origem, na
experiência concreta de um povo pela superposição de presente,
passado e futuro. O conflito gerado pela ambivalência do poema
consiste na transmutação do tempo histórico em tempo arquetípico
e encarnação desse arquétipo em um agora determinado e histórico.
O poeta quando fala das suas coisas, do seu mundo ou do mundo
dos outros ou ainda, dos outros mundos, revela o homem. Isto é o
significado último que traz o poema, o revelar que se torna fundamento de todo dizer poético. Essa revelação, através do ritmo e das
imagens, é a que, além da que se acha contida nas palavras, se refere
a algo interior: a condição última do homem, o seu ir adiante, o renascer e o tornar a morrer que se fazem contínuos. Como conseqüência desse conflito e desse "algo mais" expresso pelas palavras, surge
a comunhão poética entre autor e leitor; o dizer poético passa a ser
um-dizer temido.
Já Platão classificava o poeta como elemento perigoso, quando
dá vazão à sua linguagem interior, fazendo falar o eu reprimido
inconsciente. (4). Nessa ruptura com o real e com o ideológico, a
linguagem se torna a do Outro, a do ex-cêntrico, a do Poeta que
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medida em que um transbordamento os liberta. No poema A Janela'
sem Traves o poeta unifica sua intuição sensível, constituindo um
mundo próprio e concreto através de seu fazer reflexivo:
O que os aviadores vêem
a três mil metros de altura
o que os mineiros vêem
derrubando árvores de cristal
o que os escafandristas vêem
dentro do mar, pisando a terra como quem pisa uma flor,
o que o cego vê quando está caminhando
o que as crianças julgam ver dormindo
o que os sonámbulos vêem, ante uma pia gotejando,
o que se vê quando o amor é um abraço
o que se vê e o que não se vê
é o que estou vendo agora
como se em tua mão houvesse uma moeda
de coroa escondida
e no céu os lados ocultos dos planetas se revelassem.
Vejo o mundo com os olhos feridos pelas estrelas
e os pulsos queimados pelas estações.
No quarto em que durmo, ouço o rumor deantipodasacordados
e trópicos resvalam, perpendicularmente, sobre minhas pálpebras
quando ha' sol apenas no meu sono.
Durmo no centro do universo, e minha inocência é enorme.
Como o jovem amante escravizado à hidráulica de um corpo nu
assisto ao movimento das estrelas e à correria das nuvens
e meu espírito festeja este mundo infinito, que jamais se iniciou
e jamais terminará,
este mundo de que o universo à noite contemplado é uma poeira
como um dia que chorasse nos ombros dos séculos.
o que os vivos vêem e não esquecem
o que todo homem lembra, a vida inteira,
é o que estou vendo neste instante.

(L,SS,p. 188)
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Torna-se aí o Poeta temido da República ideológica referida
por Platão e faz, pelo fim alcançando a que sua arte se propôs,
tornar verossímeis as coisas que canta, provocando a co-participação
do leitor na comunhão poética pela revelação transcendental da
condição humana. Por essa comunhão poética, a aventura do poeta
é revivida e a liberdade essencial expressa na revelação da condição
humana, exercitada, como transcedência contínua do homem em
direção a um valor ou a uma experiência determinada.
Como quer ainda Octavio Paz, (7) o leitor penetra no sentido
dessa revelação e a recebe, numa consagração do Instante, como se
fora o recebimento da Graça, recriando-o e criando-se a si próprio.
O poema, como obra inacabada, é sempre passível de contemplação,
e o leitor se volta para o que o poeta revela e manifesta em sua experiência concreta.
Na concepção grega, o homem pertence aos cosmos dentro
de um relacionamento fundamentado na sua liberdade. Do conflito
entre a sua vontade e a justiça cósmica, a condição humana se apresenta revestida de seu caráter trágico.
Dentro do conceito de Jung, o homem realiza seu processo
de individualização, quando se complementam aspectos da vida
consciente e inconsciente e se torna possuidor da totalidade absoluta
da psique, cujo centro é o "self". Para obtenção dessa totalidade
há um desvendamento do universo cultural em que se encontram
imaginação e intuição, ingredientes valiosos tanto para o poeta e o
artista como para os do meio científico. O homem moderno, não
mais envolvido intimamente com a natureza, isola-se no cosmos e
perde sua "identificação emocional inconsciente" com os fenômenos
naturais, que por sua vez, perdem suas implicações simbólicas: o
trovão já não é mais a voz de um deus irado, ou o raio, o seu projétil
vingador. Obtendo sua totalidade, no processo de individualização,
esse ser único, consciente de sua personalidade, indivíduo e não
individualista, vivência uma fraternidade e se integra com toda a
matéria vivente ou inorgânica. (8).
Como conseqüência dessa integração, dono de seu "self,
apesar de conviver com sua sombra, seu lado negativo, aparece o
Poeta, ser simbólico de dimensões gigantescas, restaurador da ordem
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primitiva, porém em novo arranjo ou dês/ordem, criador que envolve
e devolve o cosmos interior.
Rilke retratou o poeta como um ser miraculoso, cuja alma é
possuída por Titãs, e, mensageiro desses deuses, faz transparecer
toda a grandeza de um universo que desabrocha. Entrosado com
um mundo de acontecimentos banais, mas que se transformam e
se transfiguram pela força do seu verso, que os sobrepassa, traço
divino que pousa no eterno. (9).
Nessa encruzilhada se posiciona o Poeta, como o signo tripartido
barthesiano, o que escolherá ou construirá o seu caminho e, numa
fusão de propósitos e de visões, unirá o Dentro e o Fora das Coisas.
A construção poética de Ledo Ivo subordina-se, em síntese, a
uma problemática de visão.
A visão predestinada, ampliada, possuidora de um alcance
abrangente e da propriedade de ver além e mais alto é, como se tem
propalado, própria do poeta-vidente.
Ao empreender a sua aventura literária, que é, em suas próprias
palavras, a vida, Ledo Ivo visualiza dois desvios que, percorridos,
limitam sua construção.
Em ambos pousa o seu fazer poético.
A partir de uma posição surrealista, distinguem-se esses dois
pontos cardeais de sua poética: descoberta e invenção, existentes
no cruzamento do repressivo e do libertário e conseqüência de seu
caminhar pela linguagem. É que o poeta na ânsia de contê-la e/ou na
impotência de consegui-la vê-se dominado por ela.
Céu, vigilância da atmosfera, desce gravemente,
Amortalha-me em ti
a esta pobre criança que sonhou a Poesia,
indeciso entre inventá-la ou descobri-la.
Nada sou.
As ilhas presumidas valem mais que eu
até 'que a Descoberta as despedace.
Só o desconhecido tem sua razão de existir.
O descoberto morre à descoberta
O revelado, com a revelação.
(OC, SS. p. 83)
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Dicionarizadas, as palavras invenção e descoberta possuem denotações afins. Ambas substituem achado. Descoberta é também
encontrada como sinônimo de invento, invenção. Invenção substitui-se por ficção, imaginação dos poetas, arte, astúcia, artifício, fábula,
fantasia.
Pela força de sua invenção, Ledo Ivo cria e recria, além de si
mesmo, "máscara mais verdadeira do que o rosto", e além da poesia,
"atrás de ti é que existes", cantando no seu ofício-artifício, dosado
pela mágica da palavra que lhe é guia, e exerce, então o seu Ofício
de Viver. (C, SS, p. 154).
Na invenção do amor, da "rosa eterna, sonho de um sonho",
constrói em progressão inventiva o seu Éden , refúgio e abrigo, em
Meditação de Robinson:
Satélite do espirito, a ilha
não existe no mar. Funda-a a idéia
de uma coro Ia sobre o horizonte,
milagre que transforma a água em rochedo.
Como buscar o pensamento a filha
de sua própria imagem habitável
nas verdes vagas musicais do mar
se as viagens são sempre sóis efêmeros?
O pensamento vai, voa entre as águas,
e retorna a si mesmo, pois que a ilha
na~o é feita de terra, mas de espirito
E assim, inabordável aos navios,
ela me acolhe, a mim que a inventei,
e ao atingi-la eu me transformo em Robinson
CG, 88. p. 171)

Verifica-se, pois, que pela força de uma imaginação criadora e
através de seus filtros mágicos formados pelas palavras em novas
acepções e combinações, o poeta transforma-se de taumaturgo no
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próprio criador numa incorporação evidente dessa heresia proporcionada pela manipulação dos signos, na sua simbologia poética singular.
A descoberta poética de Ledo Ivo mescla-se ao espírito condutor
da Geração de 45, quando constrói os seus poemas nos moldes de
uma contenção ou quando procura colocar a sua fantasia em um
enquadramento.
A realização que concretiza não se separa, porém, da invenção
que o inspira pois é por ela e através dela que um novo sentido é
dado às suas composições.
o inesperado, o insólito impõem o marco de uma sensibilidade
criadora e manipuladora dos signos.
E diz o poeta: "ALém do meu olhar que vê além", "surge uma
metáfora que me conduz ao Cabo Não, semáforo de som e signo
içado na paisagem." (BP, SS, p. 255). "Tudo terá que ser reinventado."
"Ao poder da palavra, ao sacramento do verso que opera o milagre,
o mundo se transforme e seja belo como o universo que imagino."
(L, SS, p. 196).
Em Magias, sua "Lira" revela o tratamento dado pela inventiva
do poeta a uma composição de cunho neoclássico. Assim é marcado
o início desse poema:
Tu não verás, Marília, mil sequóias
na paisagem madura, nem o céu
que cobre o fluente gêiser com a roxa
aurora de seu véu.

Com imagens vigorosas e dosadas pelo teor erótico que posiciona
um sentir novo de Marília, núbil noiva eterna, transferida a um
contexto atualizado, os versos finais concluem:
. E verás que o universo cabe inteiro
no espaço que separa dois segundos,
no rio entre dois seios, na porteira
estelar de dois mundos.

(M,SS,p. 305)
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Nos caminhos da descoberta e nos rumos da invenção, segue o
poeta. A primeira conseqüência da aventura de Ledo Ivo é a descoberta de que tudo não passa de uma busca contínua, angustiante e a
que não chegou uma resposta para preencher o vazio de um espaço,
que por sua própria condição não pode se ater a uma forma condicionada e pré-estabelecida. Perdura apenas o sinal-signo-farol-semáforo
a indicar um pouco mais além e a incitar um prosseguimento.
É essa a conclusão do poeta, em O Mar Longe:
Sou um homem de muitas perguntas e quase nenhuma
resposta. Talvez as minhas perguntas sejam as minhas respostas.

(CP, p. 25)
O poeta não quer desnudar-se; impõe por isso a si mesmo a
contenção da forma.
É difícil a confissão, o expressar o inexprimível a olhos e ouvidos
que não lhe sejam tão receptivos como ele mesmo no egocentrismo
de seu sentimento. Por este motivo, usa o disfarce, a máscara, quando
expõe suas fantasias geradoras de um prazer estético ou formal,
numa liberação extensiva também das tensões do leitor. (10).
Na perspectiva de amplitude que descortina a sua visão poética,
Ledo Ivo inventa a sua fábula com os recursos de uma fantasia-criação.
No descobrir a palavra — objeto e a concretude da forma, constrói
com a invenção, o que se constata pelos recursos que povoam seus
poemas, o que a sua sensibilidade intuitiva propõe. E é na descoberta
das coisas e das formas que se apresentam cotidianas e simplórias
que sua percepção inventiva cresce e se transmite ao leitor que
procura numa decifração captar o seu jogo de imagens dentro do
eixo do poema que conecta, no sistema lingüístico, língua, linguagem poética e metalinguagem.
Uma leitura crítica dirigida a esse posicionamento fornece, dentro
da poemática de Ledo Ivo, subsídios para que a aventura do poeta
seja acompanhada.
Separando seus elementos constitutivos, dissecando-se o seu
corpo, comparando seus títulos, viajando por sua imaginação, compreende-se o seu sofrimento criador na estrutura de uma obra que se
25

metonimiza a partir de um sinal semafórico.
Nos domínios da língua e da linguagem, o poeta lança seus dados
no jogo hábil que aproxima retórica e poética, extensão e contenção,
lógica e intuição, descoberta e invenção, dentro de um universo carente da estrela guia que separe caos e cosmos.
Alguns aspectos estruturais e fenomenológicos da obra estudada
são aqui relacionados a partir de uma visão modesta com o intento
de ilustrar o objetivo proposto.
Assim, partícipes do seu processamento de dados inventivos e
dos elementos que intensificam a sua descoberta, esses aspectos são
apreendidos através da construção de Ledo Ivo, pela organização
de suas antologias, pela metalinguagem ou a criatividade que uma
intuição apurada coordena e se desdobra em estratos denunciadores
da isotopia vivencial que o situa. Numa primeira etapa é objeto de
atenção a estrutura da obra poética de Ledo Ivo.

(9) .RILKE, Rainer Maria. Quelques Conjetures sur lê Devenir de Ia
Poésie. In: CHARPIER, Jacques & SEGHERS, Pierre.
L'Art Poétique, Paris, Seghers, 1966, p. 514-520.
(10) FREUD,Sigmund. Escritores Criativos e Devaneios. In: Gradiva
de Jensen e Outros Trabalhos. In: Obras Completas, RJ,
Imago.V.IX, 1969, p. 158.
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UMA OBRA TRIPARTIDA

Dentro do sistema constitutivo da obra literária de Ledo Ivo.tentar-se-á destacar os elementos intrínsecos que, correlacionados,
formam o seu "corpus", numa leitura de inclusão que procure
fixar as diferenças e as semelhanças do seu discurso, numa interpretação do todo através dos seus componentes e que leve a uma melhor
compreensão do texto.
Uma obra de arte, como um resultado, é a realização conjunta
dos vários aspectos de seus elementos formadores, interdependentes
e reciprocamente influenciáveis, pelo relacionamento funcional de
seus diversos estratos.
Assim serão abordados os vários níveis observados, sem classificação rígida. A própria ligação entre eles fará com que se chegue a
uma dês/organização formal.
Portanto, a nível sintático, podem ser determinados na obra
poética de Ledo Ivo, três momentos, com base nas publicações
antológicas de seus poemas, momentos estes que são os comprovantes
do caráter cíclico e orbital que os vários níveis de sua poesia apresentam a uma visão crítica.
O primeiro é marcado por Uma Lira dos Vinte Anos, título
sintomático do volume publicado em 1962 e que reúne os seguintes
livros, escritos de 1940 a 1946; porém publicados de 1944 a 1951:
As Imaginações
Ode e Elegia
Acontecimento do Soneto
Ode ao Crepúsculo
A Jau/a
Ode à Noite

(1940-1943)
(1944-1945)
(1946)
(1946)
(1945-1946)
(1946)

A própria relação das obras de Ledo Ivo dirige e indica a trilha
da aventura que o poeta percorre.
Existe um recondicionamento circular, repititivo no ciclo das
edições de seus poemas interligados à época em que surgiram.
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Essa primeira safra poética estabelece uma identificação e o
engajamento do poeta aos postulados da Geração de 45, envolvendo-o numa "praxis", que se realiza dentro de uma criação consciente,
voltada para uma exteriorização estereotipada e marcada por
influências romântico-realistas, à Álvares de Azevedo ouRimbaud;
aninhando um neoparnasianismo enfatizante de formas e figuras
pré-estabelecidas, além do aspecto surrealista, observado e a ser
referido mais à frente neste trabalho.
Ledo Ivo exaltava, em Epitáfio do Modernismo, a posição
renovadora da Geração de 45, repelindo as considerações críticas
de alguns que a colocavam como continuadora de 22, fase modernista
essa que o poeta dizia ser "uma fortaleza do reacionarismo e da
desatualização estética" com sua "prosa suburbana, telegráfica,
seus poemas instantâneos ou piadas junto a seu desalinho formal."
(D
Porém, o que a lucidez de Tristão de Athaíde postulou, isto é,
uma reconstrução da nova poesia brasileira, enquadrada no contexto
cultural, independente de uma fixidez normativa de estilos e de
escolas, vai-se realizando e a comprovação surge através desses anos
na edificação da obra do poeta que nos apresenta a sua construção
conforme os seus anseios, no âmbito de um particular que se torna
reflexo de um coletivo.
A poesia brasüeira de após-guerra, não só a do chamado grupo
de 45, acentuou, através de seus maiores nomes, a preocupação
com a forma e a conseqüente busca de uma linguagem que se tornasse
representativa não só de sua contemporaneidade, mas também
portadora dos valores de um passado destruído, porém presente
em sua projeção.
Não obstante, indubitavelmente, Ledo Ivo aparece e conquista
o seu epíteto de "guia de sua geração", pelo revigoramento com
que utilizou a retórica na direção do uso de sua linguagem criadora.
Ao que Gilberto Mendonça Teles, em seu elaborado ensaio crítico
chamou de "A Indecisão Semiológica de Ledo Ivo", propõe-se uma
substituição. (2) Não há indecisão quando se busca algo acima e
além, algo que não se pode precisar ou situar, perturbador, inquietante, Ser-objeto ou sujeito — ainda que incorpóreo ou imponderável,
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mas que se faz intuir na sua persistência de uma realidade que se
quer fazer conhecer.
Há, no entanto, a inquietação do poeta que se faz transmitir
dentro do círculo que se estabelece entre objeto e sujeito, numa
experiência estética, de acordo com o conceito fenomenológico
que se traduz pela intuição sensível numa dimensão husserliana,
isto é, a percepção da presença concreta do objeto pela consciência.
A intuição sensível requer uma atitude noética, compreensível,
que se liga ao sentido estético do poema. E é nesse instante que se
promove a unicidade do sensível e do percebido, do intuível e do
concretizável, um entendimento entre obra e autor.
Até esse momento definitivo, todo caminho, senda, ou atalho
é válido na procura de uma linguagem criadora, transmudada em
carne e sangue do poeta que se corporifica.
O poeta se torna linguagem e como ser-objeto ou sujeito-transcende, pela intencionalidade, para o ser-essência.
Da observância da obra de Ledo Ivo na sua somatória, depreénde-se a sua fenomenologia particular, isto é, a sua organização
interna, cujos elementos objetivos são retransmitidos pela visão
e pela consciência subjetivas do poeta a outra receptividade noética,
a de seus leitores. Essa atitude vivencial e estética é fator preponderante para a obtenção do significado do conteúdo de uma obra de
arte qualquer, poema ou não.
Nesse conjunto correspondente à primeira parte de sua obra,
sente-se o poeta tocado pela inspiração, arrebatamento que lhe
fornece os meios para a sua invenção. Entretanto, na ambigüidade
que marca a sua face também barroca, dá à luz poemas em formas
elaboradas nos moldes de um classicismo que o contém na sua
descoberta. Vários poemas ostentam esse conteúdo a partir de seus
títulos, que se marcam por sonetos, odes, elegias e baladas.
Componente poético inerente à obra de Ledo Ivo, o soneto
é uma constante. E os há em toda a sua vasta produção: desde
4s Imaginações, com o Soneto do Dormitório, passando pelo total
de Acontecimentos do Soneto, contendo 21 sonetos, até A Noite
Misteriosa, a maioria de seus livros os incluem.
E A Noite Misteriosa, seu penúltimo livro, distinguem-se dois
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sonetos que, num confronto, transmitem as diferenças que possuem,
na concepção modernista que os criou, à feição própria do poeta,
apesar de possuírem a mesma estrutura clássica.
Em Soneto da Foice, os parâmetros poéticos através dos decassílabos heróicos, em rimas regulares, são observados. Ex:

Sob o negro trapiche se escondeu,
água fiel ao vento, a onda de outrora,
e nos ares a vida se estendeu,
sombra que aperta e boca que devora.

(NM, p. 66)

Natal do Brejo, no entanto, apresenta-se diferentemente em seus
versos livres e heterorrítmicos, sem a contenção das rimas. Ex:

A lama negra foi a neve
de minha infância.
Da gosma funerária da paisagem
eu via surgir a vida.
Deus está atrasado.
Ele ainda não veio
separar a água e a terra
de minha pátria fermentada.
Nesta noite sem manjedoura
algo aparece e cobra
a promessa da vida.

Na noite de Natal
quando os sinos tocavam
vi Cristo caminhando
numa rua de São Paulo.
Na hora em que nascia
era já homem feito trazendo do seu berço
a solidão e a morte.
O vento branco e frio
sussurrava em segredo:
— Como a vida era breve
para os homens e os deuses,
um suspiro de Cristo
exalado na treva\
E carregando a Cruz
Jesus ia sozinho
caminho do Calvário.
Ninguém o acompanhava.
Luminoso rumor
de uma noite de festa.
Jesus estremecia.
Como a noite era fria \
E a boca do metrô
dentro do nevoeiro
engoliu os seus passos.. .

(MP, p. 95)

Mas como distinguir
no brejo apodrecido
homem peixe ou bicho?

(NM, p. 102)
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Este aspecto formal de sua obra não desaparece. O poeta é fiel
às suas origens até nas suas últimas composições poéticas. Exemplo
disso é Cristo em Sà~o Paulo, em Os Melhores Poemas de Ledo Ivo
(1983), que constitui uma versSo moderna da ode religiosa, flexível
em sua construção. Ex:

O segundo momento delimitado a que se chega é determinado
pelo volume publicado em 1974, O Sinal Semafórico, coletânea da
Poesia de Ledo Ivo, que engloba os livros já contidos em Uma Lira
dos Vinte Anos, e mais
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Cântico
(1947-1949)
Ode Equatorial
(1950)
Linguagem
(1950-1951)
Um Brasileiro em Paris (1953-1954)
O Rei da Europa
(1955)
Magias
(1956-1960)
Os Amantes Sonoros(l960)
Estação Central
(1961-1964),

(criação vinda dos anos de 1947 a 1964, porém publicados de 1949
a 1968).
Demonstra Ledo Ivo que a sua consciência criadora costuma
debruçar-se sobre a sua poesia, em maneira própria e singular, e
questioná-la. Este questionamento se concretiza na reunião de
seus poemas em novos agrupamentos à medida em que ele julga ter
alcançado um outro patamar na sua escada de luminosidade poética.
Não desprezando a sua invenção, produto de uma inspiração
cosmológica, usando a retórica à sua maneira própria, dentro das
contradições de concepção que a marcam, Ledo Ivo consegue moldar a Linguagem que busca, aprisionando-a dentro do Sinal de que
se faz titular, num enquadramento metalógico.
Assim, a partir de Cântico, obra composta em 1947m a característica principal da poesia de Ledo Ivo é a posse, da Musa-Mulher-Linguagem que o obcecara desde as primeiras imaginações do seu
verso e que qual fada ou anjo parecia inatingível. Também neste
poema, incluído em Ode ao Crepúsculo, pode-se observar esta
particularidade:
Uma mulher\ Quantas chuvas caíram para que ela
viesse ainda molhada de intraduzível orvalho\ Seria preciso reconstituir o riso impreciso de sua infância, seu ar de desamada ao entrar
no paiol, seus pés (ntimos das mais
longes penedias.
E após essa tarefa, que não exigiria o espaço dos versos, mas
o da vidaf
traze-la para a armadilha dos braços e ensinar-lhe a linguagem
dos abismos.
Ora imperatriz do sono, ora fardo de êxtase,
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ela irá no contrapasso da vida. . . a mulher antidática por
excelência,
infensa aos argumentos maiores, limitada pelo verão e pelo
outono,
com seu riso que filtra a claridade, com o seu corpo de madrugada em r iete.
E por que foi, ela virá, não montada nos cavalos selvagens da
aurora,
mas voltando a pé, trazendo nas mãos o púcaro vazio
de quem vai à fonte buscar a água verdadeira.
(OC, SS, p. 88)

E quando o poeta aprisiona essa Linguagem-Verdade, parece
metonimizar-se no viver de um mundo cruel e cruento a que se
funde e reflete a profundeza metálica de seus contornos.
Nesse momento, pela agudeza de sua visão e pelo pressentir
de seu verbo, aparece na poesia de Ledo Ivo, toda aquela autenticidade de grandeza de um sentir com e junto a, do incorporar-se ao
sofrimento de todos, da comunhão no coletivo.
Seria essa talvez sua resposta a Sérgio Milliet, que em Panorama
da Poesia Brasileira, se ressentia de uma dimensão maior de profundidade na poesia do autor de Ode ao Crepúsculo, e a falta de "um
sofrimento marcante, angústia de alma, chorar, amar ou odiar." (3)
Esquecera o crítico talvez que não é só uma experimentação
pessoal que faz o homem, poeta ou não, compartilhar e irradiar a
autenticidade de uma solidariedade com o próximo e que só a
presença da Graça pode superar a transitoriedade das coisas e a
superficialidade das relações humanas, imprimindo-lhe o caráter de
eternidade.
A morte o preocupa, a eternidade o desafia em Borrão de
Epitáfio:
Meu dia é de ouro:
puro muro de linhos e de fábulas,
vento solto no vento, confidencia
de praia azul
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Eis-me, perpétuo.
Minha posteridade, sendo grande,
cabe, definitiva, em sete palmos
de terra materna.

Em sua marmita
não leva o operário
qualquer metafísica.
Vasilhame cheio
de matéria justa,
sua vida é exata
como uma marmita.
Nela cabe apenas
toda a sua vida.

Dos meus tesouros
apenas conservei o que não muda
em vento e relva; um halo de navios
e a vida eterna.

Do que era meu
só tenho a dar a minha eternidade.
O que, homem, inventei, resplende agora.
É diamante e epitáfio.
(M, SS, p. 303)

Em Estação Central, o poeta vê como Ivo, a greve, o povo e leu a
lição poética de sua cartilha e viu "a energia que ilumina o mundo
somar-se em partilha nas subsidiárias e ser luz do povo."
Povo a que se incorpora, como "anônimo na multidão", em
que é "sem rosto e sem nome", "simples estatística", mas que, na
fila do mundo, "como um número entre números, avança; logo,
existe."
Em vários poemas, principalmente nos que pertencem à Estação
Central, Ledo Ivo aborda e explora a feição paralela entre o rumo
dos acontecimentos que o cercam e a nova direção que seu fazer
poético toma.
Para isso faz sua a luta cotidiana do homem comum, marginalizado e automatizado; uma nova face temática que assinala a sua
produção textual.
Em A Marmita aparece a análise do concreto e material do
trabalhador cuja vida se prende apenas ao limitado físico e material,
ser-volume que apenas ocupa espaço e como "fabril e imanente/ o
operário vive/ do que sabe e faz/ e, sendo vivente, respira o que vê/
e para quem/ seus olhos só com fumaça" se enchem de lágrimas.
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(EC,SS,p. 335)

É portanto nesse momento que o poeta prova e comprova a
sua existência, no solidarizar-se e compreender o popular, comum,
sofrido, espoliado, procurando dotar a sua poesia do engajamento
poético comum ao contexto dos anos 60.
Apesar de adotar este aspecto, o poeta se autentica numa
vivência que o caracteriza: a de pertencer apenas ao âmbito da
poesia pura que supera a artificialidade e a temporariedade fugaz
dos contextos para fixar-se numa eternidade de Beleza e Plenitude.
Na obra do autor, incluem-se diversas antologias, decantação
que o poeta procura fazer dentro do físico de sua Poesia e que faz
figurar diversificadamente na representação pretendida.
São elas:
a) Antologia Poética, 1965, R. J. Ed. Leitura.
b)

50 Poemas Escolhidos pelo Autor.RJ. MEC,

c)
d)

1966.

Central Poética.R.J. Ed. Nova Aguilar, 1976.
Os Melhores Poemas de Ledo Ivo, S. P. Global, 1983.
Considerando esse aspecto multiforme, marca-se como o terceiro momento o que surge com o volume Os Melhores Poemas de Ledo
Ivo, poemas estes apresentados na mais recente seleção das seleções
como "sem o emblema do passado ou o estigma do presente", atemporais, como se escritos simultaneamente, com sua história própria,
dentro da "sinceridade sempre ungida pela mentira inerente à
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criação poética", através da linguagem pessoal, síntese das linguagens
tribais, que se refugia na máscara do "dizer sempre outra coisa."
Essa reunião antológica pretende ser apenas a escolha de certos
poemas .e podendo ser substituídas por outra com a inclusão de
novos títulos e exclusão de outros atuais participantes, escolha arbitrária que demonstra o rebuscar do autor na sua produção literária e
o agir lúdico que pratica com seus versos como num caleidoscópio de
partes multicolores que se juntam e se separam, sempre na renovação
de uma forma inventada ou descoberta.
O poeta fingidor abarca através da lucidez do seu olhar a totalidade de sua obra e a desmonta re/construindo-a a partir de novas
re/estruturações.
Nessa coletânea incluem-se alguns poemas já publicados em
O Sinal Semafóríco, e mais quinze pertencentes à Finisterra, obra
publicada em 1972 que não figura nessa seleção de 1974, além
de dezessete poemas que fazem parte de seu penúltimo livro de
poesia publicado em 1982, A Noite Misteriosa e dois poemas até
então, inéditos.
Em 1980, aparece O Soldado Raso, no físico uma pequena
publicação, cujos poemas funcionam como máximas e hai-cais em
que poucos signos decifram muito.

Guiou-o ainda a inspiração de sua tentativa, colecionou os que
para aquele determinado momento, o agora da escolha, julgou como
os melhores intérpretes da sua interioridade; algumas vezes repetiu
a escolha anterior; segregou outros; adicionou alguns.
E assim adverte no prefácio, que "como todas as seleções e
antologias, esta é arbitrária e caprichosa, decorrente dos critérios
e preferências de determinado instante", e que "muitos desses
poemas já foram escolhidos previamente, pelo leitor persuasivo, o
qual, como o coração pascalino tem razões que a razão desconhece."
Inclui-se também neste terceiro segmento a continuidade que
Ledo Ivo dá à sua obra com a publicação, em 1985, de Ca/abar, um
poema-dramático. Ca/abar, contém, além, do poema-título, Lugar
de Nascimento, integrante de Finisterra e Oceano Roubado, uma
seleção de alguns poemas, já publicados em Cântico, Magias, Estação
Central e A Noite Misteriosa.
Em Lugar de Nascimento, desponta o embrião deste Ca/abar,
como se comprova em Lembrança de um ancestral:
O meu ancestral, que vinha de Porto Calvo, desceu do cavalo
e, com seu cheiro de pólvora e as botas de couro cru pisando
em seixos e calhaus, atravessou o Rio Pratagi.

Como exemplifica "O Herdeiro, Reconhecido":
Ao inventar, reconheço
que Poesia é imitação,
herança no nevoeiro.
Ninguém começa do zero
quando entoa uma canção.
E pergunto às tempestades:
a quem imitou Homero?

(SR, p. 63)
Todos os poemas são escolhidos dentro do sistema que guiou
o seu autor, na desobediência das regras da cronologia ou fora do
julgamento de uma possível gradação no amadurecimento das
obras escolhidas.
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Era durante a guerra holandesa, mas ainda hoje sinto os pés
úmidos dessa travessia.

(CL, LN, p. 103)
(F, p. 36)

Com esta realização, o poeta emerso de sua Alagoas Australis,
através dos seus arquétipos, transporta as vozes ancestrais, que habitam o seu fazer literário e convivem com sua individualidade, para
além da imobüidade do texto escrito e lhes dá movimento e ação.
É poema, é polêmica, é canto de esperança, é mito e é realidade.
Através dos seus personagens: o Alagoano, que apesar de "sua fala
de passarinho" é consciente de sua sofrida espoliação; o Turista,
que conhece o Brasil apenas em tecnicolor pelas lentes de sua máquina fotográfica; o Escrevente, cujas "respostas são também per39

guntas" e questiona: "o que repete o óbvio"/ e faz dele o sol/ do seu
equinócio/ e anda na chuva/ e nunca se molha/ fala por mim/ fala
pelo povo?"; Uma Voz, que como narrador onisciente é o apresentador e explicador da trama, de um presente - passado que passa a
ser a de um passado-presente e a Mulher de Ca/abar, que espera que
"seu ódio seja tão pesado como o coldre de ferro que pendia do
arcão do cavalo branco de Calabar/ e se alastre como erva daninha
nas sepulturas abandonadas" e termina seu lamento maldizendo "os
que perdoam, os que esquecem", pois a ela "a vida foi sonegada, não
pode mais vivê-la", pois não pode perdoar, nem esquecer no seu
"ódio que a faz cativar" e "como um senhor que envolve com um
colar de ferro o seu pescoço."
A saga de Calabar é o sonho do usurpado e possuído, que é "pó
e medo", que "sonha os sonhos velhos dos seus ancestrais / que El-Rei Sebastião / vai chegar da África / trazendo para o povo / sua
coroa de ouro / e sua frota de prata." É o sonho de um povo igual
ao dos peregrinos "sempre à procura de Deus / e aos ciganos que não
acham / sua terra de nascença / na imensidão do mundo." É o sonho
que vem juncado de ouro, prata, turmalina e topázio, colorido de
azul e branco, na forma de um Messias libertador, rei do Nordeste,
com seu reinado de luz. Mas em seu cavalo branco vem também
a Dama bela e fria de negro vestida e o Calabar Salvador sucumbe
ante o negrume e a ferrugem de "um vento negro que derrubou um
cavalo branco", na interminável guerra entre o bem e o mal, que, na
infinitude de um mundo enganador, sepulta sonho, erro ou acerto,
debaixo da terra.
O último poema publicado no referido volume acima abordado é O Ladrão, a constatação do poeta que quis abandonar "o mar
de sua terra e enxotar os navios que insistiam em segui-lo", mas
toda a água que o impregnava veio com ele, até nos sonhos, e vieram
a chuva com o seu séquito de tanajuras e caranguejos, e as dunas
que o rodeiam e exigem que sejam devolvidos "a chave de areia e o
oceano roubado."
Eis o poeta representado em Calabar herói ou traidor, de sua
Alagoas Australis, na reincorporação do mar encantado de sua infância e da história de sua terra.
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Sob este aspecto abordado, pode-se concluir que, finda essa
etapa, a produção literária deste poeta-escritor versátil e múltiplo
haverá de ter continuidade maior. Registra-se, ao estabelecer-se uma
visão analítica sobre a estrutura sintática do seu conjunto literário,
uma interrupção de término imprevisível.
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
(1) Apud TELES, Gilberto Mendonça. In: A Retórica do Silêncio,
S.P., Cultrix,1974. D. 240.
(2)
A Indecisão Semiológica de
Ledo Ivo, In: A Retórica do Silêncio, obra citada, p. 235-257.
(3) MILLIET, Sérgio. Panorama da Moderna Poesia brasileira, R.J.,
MEC, 1952, p. 90-93.
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O SINAL
O tftulo O Sinal Semafórico. por si só uma redundância, que
nomeia a soma dos poemas de Ledo Ivo de As Imaginações à Estação
Central, registra um dos objetos de representação simbólica mais
marcante em sua obra: o farol, o semáforo, o sinal.
O sinal transmite e questiona, é guia e dúvida. Representa a
busca do poeta, muitas vezes vã dentro da linguagem. Ê o que se
apresenta em O Operário:
Sílaba, palavra,
som, signo, imagem,
metáfora, magia\
Operário da linguagem,
trabalho noite e dia
e nSo ganho nada.

(SR, p. 19)
A referência ao farol é freqüente na composição de Ledo Ivo.
Comprova-se a posse da imaginação do signo que se incorpora às
suas palavras, intérpretes do seu íntimo e que se faz presença tanto
na prosa quanto na poesia que escreve. Como em:
No alto da colina, o branco farol da minha terra vai iluminar
a noite, quando esta vier esconder as aranhas, as lacraias, e os sonhos
e os segredos dos homens. (. . .) No universo redondo, entre os golamuns ocultos na lama negra das lagoas e as conste/ações, entre os
fogos de santelmo e os cantos dos galos, o farol de Maceió guia os
navios e os homens.

(CP, P. 23)
Ou em:
Sobre a colina, o farol branco e, diante dele, o mar azul e
os navios. Esta é a primeira paisagem que vi, quando menino, e será
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decerto a última coisa que contemplarei, na hora da morte.

(CP, p. 20)
É o sinal que relembra sua infância em Jaraguá.
O farol, no alto da Colina, e perto da Catedral, pertencia ao
calendário de minha infância, tornado mais vivo pelo perfume acre
das águas e do ar. Além daquele farol, que tantas vezes iluminara
momentos de minha meninice, estava um mundo sepultado, que
nenhuma árvore e nenhum sol seriam capazes de devolver, agora,
à sua verdade consumida.

(CSA, p. 16)
Numa desmontagem deste signo-sinal, transparece claramente
a dicotomia barroca de dois códigos que se entrecruzam: o natural
e o cultural, numa continuidade de sinal de luz dentro de luz" a
que se refere o poeta, no seu jogo metalingüístico. Ele se coloca,
nã"o como um indecisão, mas como uma abertura para que o sinal
em sua existência seja realmente o indicador de sua direção. Extrapolando sua conduta de poeta ambíguo, produtor de sonetos formais
dentro de uma forma contida e, ao mesmo tempo autor de uma
extensão surrealista, nota-se o seu desespero na busca do sinal que
lhe seja resposta-abrigo a suas indagações existenciais.
Ledo Ivo é impregnado da consciência do signo, segundo a taxionomia barthesiana em que da relação vertical existente entre o
significante e o significado resulta o símbolo. (1)
O poeta sofre as conseqüências que lhe advém de uma situação
ambígua: apesar de manter-se numa posição analógica a um mundo
estabelecido metaforicamente, opõe a esta relação bilateral uma
outra em que prevê o signo em uma extensão, e por sua imaginação
criadora, e com a participação do discurso onírico, realiza um jogo
estético de comutaçâoes e descontinuidades.
Em Homenagem a um Semáforo o signo é reforçado em sua
conotação, que se metaforiza em linguagem.
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Aquele semáforo junto ao mar, na minha infância.
Sempre amei as coisas que indicam ou significam algo
tudo o que, em silêncio, é linguagem.

(F, p. H)

Em Transeunte ao Anoitecer, o signo-sinal é sonho extinto e
amargura:
O que resta de mim quando anoitece
é uma gota de suor onde contemplo
a vida inteira gasta um só dia.
Astro ou sinal de trânsito, o meu sonho
esperou que eu passasse e se extinguiu.
Trabalhei, mas em troca só me deram
um pão de poliester, e envelheço
entre sinais roídos pelo vento
e palavras sem som e sem sentido,
simples bafo de boca da existência,
hélice de navio em dique seco.
Cai a noite e reclamo: não ganhei
nenhum deus ou dinheiro ou amor novo.
Suor? orvalho?nas trevas me dissolvo.

(F, p. 68)

Em A Passagem, o poeta alia a imagem do sinal à do desalento:
De tua passagem na terra
nenhum sinal ficará.
O vento da noite arrasta
as folhas que pisaste.

(SR, p. 49)
45

Já em O Lixo Doméstico, Ledo Ivo coloca a sua esperança na
escuta de um Sinal, universal e intérprete de eternidade:
O Céu é o terreno baldio da Terra. Entre as estrelas vagueiam
os satélites avariados.
Sob o esplêndido lixo planetário, esperamos ouvir o Sinal. E
assim se passam as nossas vidas, até a morte, quando os dejetos de
nossas almas são lançados na eternidade e poluem as galáxias.

esquivo, rendido à pesquisa intelectual e à reflexão da cultura, atento
à evidência da incessante mudança das formas, e que, longe de se
fechar em suas bisonhas certezas matutas, se abre para a interrogação
estética e para a curiosidade universal. É neste Nordeste, que não
desmente o outro, pois o guarda em suas raias, que julgo inserir-me,
como homem e poeta nascido numa cidade que, todas as noites, sob
a luz do seu farol, se tornava planetária.

(CP, p. 76)

(F, p. 77)
É o próprio poeta que conclui, em As Ilhas Errantes:
Nascido numa cidade situada entre o mar e a lagoa, e numa
região que tira o seu nome das águas, provenho, pelo lado materno,
de criatura habituada a ouvir o barulho das ondas e a afundar os pés
na terra viscosa da boca dos rios e nas dunas que andam como se
fossem ciganos. Embora chamados pelas vagas e visitados pelo vento,
esses meus ancestrais quase nunca emigravam. Era como se o massapé, grudado aos seus pés e às suas almas, os impedisse de partir,
tornando-os cativos do horizonte azul e peganhento. Em suas veias
corria o sangue dos caetés e decerto o sentimento de que já estavam
ali antes que a frota de Cabral tivesse sulcado o mar alagoano, na
aventura da Descoberta, aquentava, como um fogo escondido, a vo
cação da permanência e a fidelidade à paisagem nativa, fimbrada
de mangues e coqueirais e de ilhas errantes, e tão consubstancia
a suas vidas lentas como os peixes, os camarões, caranguejos, goia
m uns, ucás e o sururu sempre encontradiços em suas mesas que eram
dependências do oceano pródigo e das lagunas amarelentas.

São também palavras de Ledo Ivo:
Meus poemas, reunidos, formam uma autobiografia. Compõem a história de minha vida secreta — uma existência transformada em sinais, que exige uma leitura atencioso, como a dos códigos e
semáforos.

(CP, p. 144)
Estas palavras são a prova maior de que as observações feitas
sobre os relacionamentos do autor com os signos que o remetem às
suas origens e à busca de sua totalidade na"o carecem de fundamentos.
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
(1) BARTHES, Roland. L'ImaginationduSigne. In: Essais Critiques,
Paris, Seuil, p. 206-211.

(CP p. 71)
E acrescenta mais adiante:
A imagem de um Nordeste folclórico e letárgico, embora seja
o dominante, não cinge uma totalidade. Há um outro Nordeste, ma/s
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UM POETA SURREALISTA

Segundo Benedito Nunes, a poesia brasileira, no momento em
que surge a geração de 45, divide-se entre duas linhas de força: a
"ditadura da fantasia" (assim nomeada por Hugo Friedrich), marca
surrealista da poesia do após-guerra e a "ditadura da razão', com o
intelectualismo de reflexão registrado nas obras de Paul Valéry,
Jorge Guillén, Eliot ou Rilke. (1)
De um lado o sentimento de transcendência e do invisível, do
encaminhamento de um lirismo na cadeia existencial da "poesia
pura" da versão bemondiana (2) e de outro, neutralizando este lirismo subjetivo, os conceitos de Ponge, que apresenta o realismo
poético, a partir da objetividade de uma poesia descritiva e racional.
Contestadora, porém continuadora e herdeira do movimento de
22, a geração de 45, segundo a análise de Benedito Nunes, sedimentou através desta revolução literária a experiência e a tradição de 30
em busca da essência poética que se perscrutava pelo sentimento e
emoção que elevavam o vulgar e pelo aprofundamento da realidade
psíquica.
A forma passa a ser o revestimento do conteúdo significativo
no reacionarismo estético que inspirava a atitude da geração de 45.
A linguagem é elevada à altura da essência, dentro dos limites retóricos de uma "dicção elevada ligada a um vocabulário de eleição",
previamente considerado poético. (3).
Este exercício da poesia alcançou em vários momentos e autores o fim proposto pelo domínio da forma de maneira racional e
equilibrada.
É aqui que se coloca Ledo Ivo: no domínio racional da forma
em que se posiciona o seu lirismo em equilíbrio e que se transforma,
numa antropomorfização metonímica, no intérprete-sujeito que
procura, através de um múltiplo questionamento-objeto, tudo o que
a sua sensibilidade e subjetivismo sofrem e repassam na fantasmagoria surrealista que interpreta.
Ledo Ivo inicia a sua aventura através da linguagem, dentro de
um encaminhamento a que nã"o faltam os elementos postulados por
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Breton. Estes se apresentam nas divagações do poeta em caráter repetitivo como uma constante de inquietação.
Na sua visão surrealista, o poeta une toda a contraditoriedade
existente num duplo de negativo e positivo e segue através do racional e do ilógico até o reino do maravilhoso. A imaginação lança seu
vôo libertário sem qualquer controle do espírito crítico e faz com
que as pequenas formas do cotidiano se metamorfoseiem e cheguem
à casa do não-senso ou do fantástico. O poeta se encaminha dentro
do surrealismo que ele mesmo desperta e, para exprimir o absoluto,
condiciona sua missão às palavras de Breton:
Tudo o que sabemos é que somos dotados da palavra até
um certo grau e que, por ela, algo de grande e obscuro
tende a se exprimir através de nós, porque cada um foi
escolhido e designado por si mesmo, entre mil, para formular o que de nossa existência, deve ser formulado.
(4)

Neste procurar exprimir a angústia que o atormenta diante de
uma Totalidade, ainda obscura em sua percepção, mas que presente e a que deseja se incorporar, transforma a realidade que o cerca
numa supra-realidade que, paradoxalmente, pela magia do poeta,
reduz o estranho e o sobrenatural ao comum e cotidiano. Objetos
e coisas, situações e condições tão corriqueiros aos nossos olhos
críticos acostumados a eles, agigantam-se e fazem afluir o maravilhoso e o fantástico que contêm, mantendo, porém, sua essência
familiar.
Ledo Ivo faz conviver, nesta supra-realidade, os fantasmas
do seu sonho, o mistério de sua imagens:
Dê olhos fechados, vi coisas inéditas
que nffo eram nem sonhos nem verdades:
serragem de lembranças, candelabros
dos sóis de minha vida.
Viver é para mim falar de coisas
que armazenei durante mil solstfeios,
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entre o bóreas e a ilha, no mar verde
fronteiro ao continente.

(L, SS, p. 209)
Colocando o maravilhoso na realidade, os objetos são destituídos do mistério, numa descontinuidade de causa e efeito. O
supra-real é aceito como real: os "mirabilia" são lidos como 'naturalia", referidos assim por Irlemar ChiampL dentro de uma relação metonímica, em que se inclui o encantamento do leitor. (5).
Há uma diversificação nas visões ligadas à percepção do emissor ou de vários receptores. Assim em Canto, o leitor A pode decodificar a mensagem diferentemente do leitor B, ao receber como de
Eternidade o sentido que a Beleza lhe traz, o que pode diferir do
que o poeta tentava transmitir, na sua aceitação da inexorabilidade
de uma Morte que arrebanha a Beleza, mas que se reveste dela
também:
A beleza nffo aprende a morrer.
Nffo nos comunicamos com os corpos,
nossa parada é jogada com as almas.
As cortinas esvoacam, nutrindo-se de noroeste
e as formigas preferem jantar os mortos.
A beleza quer sempre ficar acordada.
Sempre evitamos o conforto dos abismos.
Por isso são brancas as morta/hás
com que nos cobrimos na hora de dormir.
A beleza não concorda em morrer
e morre
como os antigos deuses. Ágata, que exaltaram a vida,
como os modernos deuses que insistem em apregoar a
conveniência da morte.
(J.SS,p. 110)

O surrealismo é o depositário fiel daquele maravilhoso puro
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de que nos fala Todorov: os acontecimentos ou elementos sobrenaturais não provocam qualquer reação particular seja nas personagens ou no leitor implícito, pela sua caracterização na própria
natureza do que é narrado. (6).
Forma e conteúdo tornam-se, portanto, arbitrários na sua
distinção: o acontecimento que é evocado passa a elemento formal.
A recíproca é também verdadeira, neste silogismo em que o procedimento estilístico, formal, pode conter o conteúdo sobrenatural.
Quando Ledo Ivo proclama em Os Andaimes do Mundo:

O égua de cristal chamada hora,
brisa de incalculáveis evidências
que corre sobre mim, desembestada,
equiparai-me ao ser que sonho agora,
fazendo-me viver das existências
onde a vida real é imaginada.

(L,SS,p.228)

Minha vida é como uma janela aberta sobre a Ásia.
Professo o imaginário e, neste rito,
renasço a contemplar o inexistente
que fulge à luz de meu trópico de água
como essas ilhas fictícias que nffo se ajustam
às horas triviais dos navegantes/
terras jamais nascidas, horizontes pensados.

(L,SS,p. 185)
faz sua profissão de fé neste maravilhoso que o escolhe, e por suas
"pálpebras onde o pensamento é de sal", vê "uma flor absurda como
a vida" (L, SS, p. 185) e concebe um Soneto Norurno, enveredando
pela hipérbole de um maravilhoso que não violenta a razão, na mistura do natural e do diferente, situando-os num mesmo nível de aceitação. Veja-se:
Abro as portas do céu e vejo Andrõmeda
iluminando os meus estratagemas.
Respiro-me na glória de estar só
Enquanto a aurora nasce em meus poemas.
Meus milênios dissolvem-se no pó
de minhas mSo mudadas em algemas,
e o tempo en ironizado sai da mo
que transforma as austrálias em diademas.
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Ê por suas metáforas e pela metadiegese de seu universo que, numa supra-realidade, o poeta alcança a exploração de uma realidade
que se supõe universal. A imagem poética deixa de ser combinação
apenas de palavras para se traduzir em termos sensoriais, diferente
do que acontece com o texto poético que se apoia principalmente
nas rimas, no metro regular ou no discurso emotivo. A leitura poética que o surrealismo requer despreza as convenções e o mundo do
sobrenatural evocado é aceito como natural. Assim "o mar que nascia em certos olhos verdes", "o que disseram as pálpebras da mulher" ou "a briga com o leopardo" e "o cálice de março", dentro
dos "mistérios demais para os nossos olhos" incluem-se no paradoxo
da linguagem literária: quando são empregadas em sentido figurado
é que as palavras devem ser tomadas literalmente. Esta literalidade
designa o nível da leitura própria da poesia. (J, SS, p. 111).
No procurar a literalidade das palavras, no seu sentido poético,
Ledo Ivo abandona a sua preocupação com a forma e a medida e as
faz emissárias de/formadas e dês/medidas do seu inconsciente,
que rompe as barreiras do interdito e se coloca numa explosão.
Como elemento mágico, a palavra é o cerne da poesia e se projetada, além do som e musicalidade e repõe sua carga de sinal mesmo
ao designar o cotidiano e o prosaico. Apesar de manipulador de sintagmas, Ledo Ivo deixa-se dominar pelo inconsciente e recebe a inspiração que o artesanato procura burilar. No seu labor catártico,
flui a associação lúdica de formas e um quase automatismo bretoniano organiza seus versos. As sinestesias se combinam e imagens se
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fundem através das evocações; os sentidos se tornam cor, cheiro ou
sensação, como em As Estátuas:
Brancas formas que o tempo
cobre de patina
e a noite higieniza
ninfômanas inpregnadas de patético se dar
nuas, se abandonam à noite que as requesta
falando talvez em linguagem de nuvem
e se insultando com palavras azuis.
Nunca estremecem ou gritam
esses pássaros
feitos da substância antiga do soneto.
Mudas, mas sempre em vôo, esperam sempre.

Eram secos pássaros.
E o céu, que é plumagem, crepita.
Nem nos que voam nem nos que permanecem.
Nffo me demorei sobre nenhum pássaro.
Voando, eram a velha canção da infância morta
para mim, que sempre vi o que nffo existe
e eternamente verei o que jamais existirá.
Em vôo, como os anos, a vida, o tempo...
Nada imaginei que pudesse ser admitido
pelos que nffo entendem uma teoria de pássaros.
(C,SS,p. 160)

(C,SS,p. 135)
Os exemplos necessários para estas considerações a respeito da
obra poética de Ledo Ivo apresentam-se numa sucessão de imagens
ilustrativas e sinestésicas.
Relembrando Breton, no seu Manifesto Surrealista de 1924:
Tranchons-en: lê merveilleux est toujours beau, n'importe quel merveilleux est beau, il n'y a même que merveilleux qui soit beau. (7).
É por este maravilhoso que a inquietude e a indagação se fazem
revelar, pela fantasia do poeta que compara duas realidades distintas
em imagens de grande força poética. É o que se vê, por exemplo,
em O Vôo dos Pássaros:
Os áridos pássaros que mudam as estações
não vieram nunca, embora eu os esperasse.
Acaso falam os homens do que viram?
Silenciosos são os lábios dos homens.
Grito ou palavra de amor nSo comovem
as pedras empedernidas pelo tempo.
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Em Os Hóspedes, o poema que se segue, há todo um desdobrar
de imagens que se oferecem espontaneamente, de acordo com o princípio da associação de idéias que faz com que a linguagem arbitrária
usada na aproximação alucinatória de realidade aparentemente
são distanciadas produza a "centelha" da beleza despertada, descrição bretoniana para o clarío da imagem:
Sempre aparecia a moça
morta no veleiro inglês
a dizer l /ove you
a mim, aos mortos, aos peixes.
De meu mundo desabado
no mar por demais fantástico
eu era amado sem medo.
Jamais poderia explicar
a louca paixão marítima
que era mistério, tufão.
Sete navios afundados
à espera do fim do mundo
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eram nossas residências.
Éramos peixes, enfim!
Tínhamos noivas: ondinas.
E a morte nos espreitava.

(l,SS,p. 19)
A rigor, Ledo Ivo não pode ser considerado um poeta surrealista. Este aspecto é mais evidente em alguns dos seus primeiros livros,
aqui exemplificados. Porém, na medida em que o poeta consegue
transformar, por sua alquimia, matéria em sonho e o sentido realista
de um acontecimento abrigar-se no fantástico e no insólito, constrói
um poema surrealista. Caminhos diversos o levam para o ansiado
domínio de uma linguagem poética própria criada pela lucidez de
seu testemunho.
Pela freqüência com que certos temas, descrições ou evocações
são relatados, nota-se que são também interdependentes e enredam-se nos ramos do surrealismo, numa síntese de aspecto tríplice:
psicanalítico, social e metafísico, sejam eles o sonho, a água, a noite,
a infância ou a mulher.

O SONHO

Na obra de Ledo Ivo, transbordam as referências que o poeta
faz aos sonhos: os verdadeiros, descobertos, os imaginários, inventados. Apesar de se posicionar contrário ao trabalho de analistas
e terapeutas que procuram desnudar as criaturas, reduzindo-as a
"piscinas vazias", Ledo Ivo refere-se à interpretação feita por um
especialista americano de seus sonhos que sempre se repetiam sob
variações mas que possuíam o mesmo conteúdo: alguém à procura
de algo, mas que desperta antes da descoberta. O diagnóstico concluiu que a sua significação era a de uma busca obsessiva: a procura
por um homem de sua própria identidade, de seu "self". Esta busca,
o poeta a enforma dentro da busca da expressão artística e da
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angústia de seu questionamento poético a tudo que o cerca e intriga:
a baga, a noite, o vento, a colina, o mar. . . Ele encarna uma permanente interrogação: é o menino perdido e reencontrado que continua a interrogar a tudo e a todos na esperança de que sua continuada
inquietação possa transformá-lo em linguagem. Veja-se, em Elegia,
a sua tentativa em alcançar um real liberto da angústia de um Tempo
que se alia ao absoluto:
O poeta está sozinho, raro objeto ao alcance de todos.
E quando ele vai buscar no real a aliança com o tempo
escuta o ciamos das coisas que não querem morrer. . . .
E nos sentimos então jogados num território
em que temos a segurança de nuvens junto a um azul
insaciável./
Somos as presas da inesperada revelação.. ..

Pela sua imaginação, sente a nostalgia do que pressente e não
conhece, através da solidão que rodeia o seu universo em busca
da palavra exata:
Clássico instante: como o desejo
de recolher num soneto toda a poesia do mundo
vem a necessidade de ser, unidade
ligada a todas as coisas.
A chuva nos arvoredos desaparecidos, as casas onde
jamais estivemos, as pessoas
que só conhecemos de retratos,
as músicas que ficam guardadas solicitamente
nos discos, as cartas que foram remetidas
e não chegaram nunca a seus verdadeiros
destinatários,
são, entre milhões de outros elementos, os servos dóceis
de um instante
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em que queremos criar não um verso, mas uma certeza,
pois o poeta nSo é apenas seus versos. Fora deles,
no inexprimível e no articulado, é que sua riqueza
se faz e se refaz. Nffo é a palavra, mas a alegria da palavra,
que lhe outorga o privilégio
de reconhecer a existência de Deus.
(OE, SS. p. 37)

Em O Reino Avulso, seus versos tornam-se o reflexo do seu
sonho descoberto. O poeta ao perseguir esta realidade que o segue,
tenta reentrar no paraíso perdido, seu país natal, a linguagem:
De tanto contemplar-te, sinto o fogo
de uma beleza abstrata iluminar-me.
Parti de ser humano ou contingente.
De perfil, sou palavra.
Do mar que penso faço o mar que existe.
Que sou senffo linguagem?
No tempo me acrescento, sendo imagem
liberta do sensível.
Espectador, vou perdendo e ganhando a cada passo
no reino avulso da vida,
e o sonho mais real que me fascina.
Do paraíso expulso, rondo a porta
de um domínio perdido.
Ó linguagem, ó meu país natal,
vem receber teu filho!

(L, SS, p. 238)
Em Confissões de um Poeta, encontra-se:
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Sonhando sou o presente, o passado e o futuro. Minha
memória é hereditária. Alívio de despertar e voltar
à minha completa integridade.

(CP p. 82)

O sonho é assim uma preocupação constante em Ledo Ivo. É
uma de suas aventuras através do subconsciente que lhe proporciona uma evasSo, elo entre os mundos consciente e inconsciente,
em que se unem dois pólos aparentemente opostos: o da supra-realidade e o da realidade, mas que se intercruzam incessantemente.
A complementariedade deste conjunto, ao lado do seu confronto,
conduz, na acepçSo junguiana, ao "self", à individualidade.
Para possuir o "self, como consciência total e integral de si
próprio, o poeta deve mergulhar na busca de uma decifraçío para
um mundo existente além da lógica e da razão, o do sonho, domínio
da supra-realidade, que se compõe dos desejos inconscientes em
que flutuam imagens perdidas, mas que se ajustam ao sonhador.
Para Freud, há uma dicotomia no sonho considerado como
um texto duplo:.o do conteúdo manifesto e o do conteúdo latente,
correspondentes aos conceitos de significante e de significado da
acepção lacaniana. Há um relacionamento entre dois conjuntos,
o que envolve o manifesto, o consciente, o significante, a forma,
o texto e o que compreende o conteúdo latente, o inconsciente,
o significado, o contexto. Os termos destes dois conjuntos acham-se sob uma tensão dialética, autônomos, porém dentro de uma
interação. (8).
Na passagem das situações que se referem ao inconsciente
para as que pertencem ao consciente há um trabalho de elaboração,
dentro do texto como no sonho, e cujos mecanismos de deslocamento e condensação se traduzem em metonímia e metáfora. (9).
O sonho, como manifestação do inconsciente, é a representação de
um texto que deve ser decifrado.
Para o poeta, esta decifraçSo é tentada com os dons de que
dispõe: o da descoberta em si como possuidor daquela luz divina
que o transforma em desvelador de mistérios e o da aventura, que
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o faz criador de sua própria arte, através do instrumental da linguagem que utiliza.
O processo analítico desta descoberta interior identifica-se com
o processo ai químico da transmutação. O homem, na filosofia chinesa, é um microcosmo; possui seu mundo interior e o exterior.
É governado por Tão, o caminho, que dá origem aos dois opostos
da realidade: luz e sombra, yin e yang. E é destes opostos que vive
a poesia, na sua contradição centenária, metamorfose que é, mágica
que procura transmudar o homem em "um Outro, que é ele mesmo". (10).
Assim é que em Ode ao Crepúsculo, Ledo Ivo passa a ser um
saltimbanco em mutação esperançosa para o encontro do sentido da vida.
Sou um saltibanco
e danço entre as cordas retesas de minha inacreditável
loucura.
Em minha atitude de homem sarcástico, que saúda a praia
com um sorriso,
esconde-se uma loucura temerosa de sua exatidão
aceita os concentrados jogos de palavras.
Quero rir amplamente dos que oferecem sua lucidez
como homenagem a si mesmos. Nas madrugadas sem bondes,
transitadas pelas feiticeiras respeitáveis
e pelos espantalhos rurais,
quero rir e oferecer às estrelas o silêncio que sovrevier
à minha gargalhada
e perguntar, com os braços abertos: onde está a vida?
dizei-me onde está a vida, que de há muito procuro
e encontro apenas fábula dos versos

(OC, SS, p. 97)
E continuando, reconhece mais adiante que o tempo condicionará esta metamorfose:
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Outras serão as coisas. Outro, o tempo,
não o curral de vidro, o tempo de todos,
mas o tempo pessoal, intransferível, único,
filtrado pela experiência poética, pela observação da
natureza
e pelos jogos que outorgam à canção de sempre a magia
inventiva da surpresa e da descoberta.
Este é o meu canto, o de minha paixão
e morte. Este é o meu nome escrito
no muro do bairro, quando asgaivotas me intimidam
e as pandorgas restauram no céu a reaparição da infância
e a primavera abre suas janelas
para os latos freixos da paisagem,
as esquivanças, a preamar,
o grau sepulcro
e o grão-parecer.

(OC.SS,p. 101)
Diz Ledo Ivo em A Visita da Noite: No horizonte dos corpos
estendidos, os sonhos se levantam como pássaros.

(NM,p,5)
E acrescenta, em Inventário:

No inventário tudo será arrolado
exceto os sonhos: o que não conseguimos dizer
quando os pássaros assustados se levantam do
chão,
o gesto que em sua perfeição estava além do amor,
a luz do sol junto às sombras do estábulo.

(NM.p. 12)
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Para o poeta, o que permanece são os sonhos, irrealidades
verídicas, no processo de união de contrários. Mesmo tentantdo
sair de si, sente que é grande o obstáculo, a impotência da linguagem
não consegue transpor a clareza das coisas t2o vistas e tão banais
como a luz do sol no estábulo, coberta por sombra mais poderosa.
É o que diz, em O Ferrador de Cavalos:
Em que língua falarei
ao ferrador de cavalos?
Por que, na minha língua
de assombro e vogai,
só falo a mim mesmo
— ao meu nada e ao meu tudo —
e nem sequer disponho
do gesto dos mudos?
Se as palavras morrem
à míngua como os homens
e se o silêncio fala
seu próprio idioma
em que língua direi
ao homem diferente
que ele é meu semelhante
quando o vejo ferrar
o casco de um cavalo?
Empunhando o maneio
ele me conta histórias
de cravos perdidos
e cavalos mancos.
Palavras que se perdem
como ferraduras
no caminho do pasto.

(NM,p. 13)
O sonho, numa gradação, é também sono, morte ou ressureição,
na visão do poeta. Em A Máscara, as imagens levam a regiões ignotas,
a céus imaginados transmitidos pelo sono:
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Ter visto a tarde.
Em sono, ultrapassava as rosas murmuras.
Era como o silencio entre os planetas
nos céus de ninguém.
Por isso nffo te quero, nem te louvo
ô mar longe da terra, doce tarde
irmffda morte.

(L,SS,p.214)
Já em Soneto Confidencial, a procura do Mundo, que é Tempo,
pelo poeta que sonha eternidades, faz-se presente nas rimas internas,
assonâncias e aliterações. O sonho, como ressureição passa a ser o
final desejado da metamorfose re/sonhada. A partir de sua posição
barroca de angústia e medo, circulando entre luz e sombra, numa
revolução circular mágica e num processo aspirai ascendente, busca
a essência de sua mandala conciliadora ao dar forma e expressão ao
que prevê em sonhos:
Aspiro ao metafísico, bebendo
o f ei das mais humanas experiências
e, perplexo entre símbolos, procuro
o fim do labirinto, a luz do início.
Pinto o mar de amarelo e paro o pêndulo
que te regula, ó mundo, enquanto és Tempo.
Do paraíso expulsas como arcanjos
as horas caem, e o Inferno se levanta.
Minha perplexidade se arreceia
de a vida ser um vôo sobre o sonho
que a morte acordará, sem que eu desperte.
E dormindo é que existo, preso ao círculo
do universo pintado, também sono
do tempo, sonho das eternidades.

(L, SS,p. 201)
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Assim, pensamento, intuição, sentimento e sensação, como
funções da consciência, preparam a recepção das impressões do interior e do exterior recebidas pelo homem e se superpõem no processo de criação da entidade. Todos os motivos são válidos e, como
diz Kandinski, "Tudo que está morto palpita . . . Tudo possui uma
alma secreta, que se cala mais do que fala." (11)
E é explorando o pequeno grande mundo do cotidiano, a planta,
o solo, a formiga, ou o caracol, que Ledo Ivo tenta fazer falar esta
alma escondida e colocar nela um pouco da sua, que busca a complementação além e apesar de suas trevas.
Para Ledo Ivo, "os sonhos são criações poéticas" e "poemas sem
palavras". Neles, 'o real funde-se com invenções e inverossimilhanças, fazendo com que o lado fantástico da vida imponha a sua verdade intocável". E considera "que o eu de sua vida acordada é invenção
do cotidiano imposta pelos modelos coletivos da realidade dos
outros." (CP, p. 20)
Para a obtenção da individualidade, pela qual o homem-poeta
se torna um ser integrado, completo, quando consciente e inconsciente se complementam, há todo um processo que sugere a intervenção ativa e criadora de uma força super-pessoal. Seja ela representada
pelo Daimon, o interior do homem, dos gregos antigos; pela forma
excepcionalmente pura do Grande Homem dos índios Naskapi, das
florestas da península do Labrador; ou por Animus ou Anima, a
realização da Sombra, isto é, uma forma personificada que represente a parte inconsciente da personalidade. (12)
Apesar de possuir uma chave de interpretação individual, os
símbolos do sonho são comuns a toda a humanidade, segundo Jung.
Na Simbologia do sonho, a inclusão de elementos não individuais e
que não fazem parte da experiência pessoal de quem sonha, passa
a ser a representação de uma herança do espírito humano, composta
de formas primitivas e inatas, como motivos mitológicos e coletivos.
A estes resíduos arcaicos, assim denominados por Freud, Jung
chamou de arquétipos coletivos ou imagens primordiais. (13). O
arquétipo é tendência instintiva, manifestada como fantasia, através
de imagens simbólicas e que reúne nas suas manifestações, emoção
e imagem. As palavras que representam os arquétipos trazem um?
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carga de numinosidade em relação ao ser vivo.
A função criadora dos símbolos oníricos seria a tentativa de
unir a mente original, personalidade que se enfraqueceu pela perda
de sua energia psíquica primitiva, à própria consciência desenvolvida
ern que se tornou. A esta mente original ligam-se os símbolos oníricos, na intenção de ressucitar o que lhe foi tirado: ilusões, fantasias,
formas arcaicas de pensamento e mitos primitivos que retornam ao
nível dos instintos mais primitivos. No estudo do inconsciente, surgem as manifestações simbólicas da natureza humana no seu aspecto
dúplice de bom/mau, luz/sombra, belo/feio.
Dentro do processo de invenção de Ledo Ivo, certifica-se a intuição do vidente. Pelo amor e pelo sonho, os segredos essenciais do
universo e do próprio ser poderão ser captados. Novalis, pertencente
ao romantismo alemão, porém predecessor do surrealismo, considera
primordial a preeminência do mundo interior sobre o universo sensível, a que confere um sentido, sob os símbolos que o compõem.
E diz: "La intuición es fuente de Ia verdadera ciência y, por analogia,
podrá descifrar Ias leyes eternas a partir de um mínimo detalle
vegetal o animal. El poeta-profeta mediante Ia magia de Ias palabras
y de Ias imágenes ayudará a su prójimo a que lea ei universo, a que
conozca Ias leyes que Io gobiernan." E mais: "El poeta sabe pulsar
a su antojo 'Ias fuerzas secretas y con ayuda de palabras nos revela
todo un mundo desconocidoe grandioso."(14)
A poesia é, então, a leitura do simbolismo universal e fazendo
viver suas idéias, as transforma em mitos. Como poeta-vidente, o
Eu passa a descobrir o mundo. Por este conhecimento, passando
pelo imaginário que desencadeia, chega a perder-se num Outro.
E como diz Rimbaud: "Je veux être poete, et je travaille à me
rendre Voyant'. vous ne comprendrez pás du tout, et je ne saurais
presque vous expliquer. E s'agjt d'arriver à 1'inconnu par lê dérèglement de tous lês sens. Lês souffrances sont enormes, mais il faut étre
fort, étre né poete, et je me suis reconnu poete. Ce n'est pás du tout
ma faute. C'est faux de dire: Je pense. On devrait dire: On me pense.
Pardon du jeu de mots. Je est un autre. (l 5)
Recriando o mundo ou o seu mundo, o poeta, "vraimente
voleur au feu", (16) é o desafiante mágico de um mundo escraviza65

do pelo verbo, na esperança de alcançar a verdade acima do bem
ou do mal, a que se encontra dentro do universo do poema.
A ÁGUA

Para Ledo Ivo, perto ou longe, "luminoso e sonoro, o mar — o
surdo mar cantado por Camões — inscreve no escudo invisível de
cada vida o emblema da viagem e da aventura. E a língua do mar,
grande e esponjosa, lambe todos os sonhos." (CP, p. 23)

Alagoa Australis
(rica em pescado)
Este é o meu brasão
dado por Nassau:
três tainhas
postas em pala
no campo verde
do escudo.

(F. P-5)

Numa antropomorfização, o mar é ponte de integração entre
o homem e a terra surgida dos maceiós. A água, elemento de formação e recepção, representa o informe do inconsciente. É símbolo
do nascimento ou da ressureiçJo, conforme aparece na análise
dos sonhos ou nos mitos relativos ao nascimento dos heróis. A imersão remete à ação escatológica do Dilúvio como fim de um mundo
de angústia e pesadelo, conseqüência de uma falha ritual, na grande
maioria dos mitos, provocadora da cólera divina. Esta falha, designada como trágica no herói literário, é a em que se debate o poeta,
imerso no seu processo de criação e emerso do seu tempo de busca.
A simbolização de uma união com a água é também relacionada no processo psicanalítico a um "regressus ad uterum", como a
formação pós-diluviana de um novo começo no sentido freudiano
da beatitude da origem, a volta ao estudo paradisíaco do tempo
primordial. Este retorno ao Caos primitivo é paralelo à volta à
Totalidade, em que pela lei da gravidade, todas as coisas tendem
a retornar à sua unidade inicial.
Relacionados a este signo maior, a água, e como símbolos
oníricos, aparecem os goiamuns e o barro; o cais e o navio.

Dos vinte e nove poemas que compõem a primeira parte de
Finiesterra, se se considera apenas este livro, somente seis deles
não se referem ao elemento líquido. Em toda a sua obra, a água
é partícipe. Em A Água, o poeta louva a limpidez desta "dádiva
da floresta":
A água no tanque é uma dádiva da floresta.
Silenciosa e pura como o pão
que amanhece na mesa
ela é o tesouro que dorme nas moringas
e o milagre que atinge lençóis sujos.
Com esta água que vem dos bosques úmidos
lavamos as cenouras acabadas de colher.

(NM,p.23)
A mesma louvação pode ser comprovada em Ode Equatorial:

Os exemplos da contínua obsessão do poeta com a água são
inúmeros. Em Finisterra, vários poemas ligam-se à água ou empregam o seu nome e se prefaciam pelo brasão de seu "Lugar de Nascimento":
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Aonde quer que eu vá encontro sempre os rios
e suas águas lavadeiras vffo limpando
as paisagens sujas da terra.
Ó rios, sois melhores que os espelhos]
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Sem esperança de cristal ou crispação de zodíaco,
as beiras dos rios são como as vizinhanças das mulheres,
ó mistério à flor das águas eternamente profundas,
ó consciência dos meus afundamentos,
gosto de água salobra nos corredores do mar\

(OE.SS.p.177)

Eu soletrava a ferrugem
de navio sem nome que a lama
das lagoas mastigava.

Minha pátria é a água negra
— a doce água negra cheia de miasmas
dos estaleiros apodrecidos.

E canta a sua Terra aquática:

Ao afirmar que:

Terra nata/l Terra natal\ Assim te chamo
e tudo em ti é um agora, rio de águas impávidas
que recebe o dom dos afluentes como o tempo acolhe a

No meu paft de podres arquipélagos

fileira dos dias
Depois que todas as marés passarem, novas águas, ainda

meus irmão opilados.

um cardápio de barro sempre espera

incriadas correrão
ante o Olhar que tudo vê, porque é um pêndulo imóvel.
Ó serragem dos panoramas partidos pela vida \ entre todos

termina por condicionar-se à sua forma:

os rios e oceanos
ficarás, paisagem minha, tesouro meu, cançffo
de solicitude mais que puras,

(OE,SS,p. 180)
Em Minha Terra, o poeta complementa sua identificação com a
água, mesmo com a que não é límpida e pura; a polufda, a que se
mistura à terra e produz a matéria formadora do homem. Esta identificação é a sua nostálgica volta ao Gênesis. Assim diz o poeta:

Vindo das ilhas inacabadas
nunca aprendi a separar
o que é da terra e o que é da água.
Sempre juntei no mesmo prato
as espinhas dos meus peixes
e os sobejos dos meus sonhos.

(F, p. 6)
Minha pátria é onde os goiamuns
pressentindo o cair da noite
buscam as locas entre os mangues.
No meu pais pá lustre
o peso das chuvas encurva os cajueiros
e o sol calcina lágrimas.
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Na lembrança do poeta, errante pelo tempo, uma nova cosmogonia é instalada. Em Barra do Rio, o canto promove a animizaçâo
dos elementos inertes em soerguimento marcado pela vigorosa sonoridade das palavras:
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No tempo sem estátuas, sopra o Vento
nu que acorrenta os pés nus das mulheres.
E a noite cosmogõnica me guia
neste passeio que me leva a desarmar todas as peças da
paisagem
e a juntá-las de novo num espetáculo absoluto.
Onde a geografia é uma esperança
como a bandeira das viagens içada no centro da vida,
minha sombra cobre aparências de água.
Ó águas túmidas como seios, ó fins de dorsos
caídos nessa ilha que só o clima do espírito envolve.
Ouço o vento varrendo o barro,
cantando nas cumeeiras, cruzando os cajueiros,
onde o inverno passou como o rei Midas.
Dos mangues e da locas de goiamuns, vem a sombra
de minha ingfância dormindo na podre corografia.

saturadas de esoterismo, vindas do acaso ou do impulso e outra,
quando, artista-artesão, esmerilha, modela, lustra o osso das palavras e as enfileira, disciplinadamente, em odes e rimas na busca
desse Real construído e vivido. Veja-se, por exemplo, Balada à
Bruma:

Nasci destinado a parar no meio de uma ode.
Nffo quero a consagração filtrada nos anos e nos livros.
Quero a noite
como os grandes poetas de antigamente queriam a fúria das
epopéias.
Quero a noite, nffo a que passa mas a que fica sempre,
para ser, no vasto espaço, meu sonho de criança.
Qh! estar sempre voando, e nffo ficar nunca
fixada a um lugar, a uma casa, a

(OE,SS,p.46)

(L.SS.p.215)
A NOITE
Para Ledo Ivo, a noite "embora inserida na ordem do universo,
e sendo o princípio e o fim, não se rende à rotina da vida. A Noite
é misteriosa".
(NM.p.5)
Provocando o mistério da noite pela inquietude que traduz,
pelo lirismo despertado das imagens insólitas que os objetos carregam e o acompanham desde a infância, pela peregrinação em busca
do Santo Graal, da Totalidade ou do Ser Onipotente que se alcança
pela Graça, Ledo Ivo transpOe a supra-realidade que nele vive e que
ele vê. Ao perseguir o Real, assume duas posturas, uma sentida através de um automatismo-inspiração expresso por imagens e palavras
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A noite, na poesia de Ledo Ivo, assume várias formas. Em
Jaraguá, ela se personifica e é mulher, assumindo sinestesicamente
condição fisiológica:

por que a noite pariu tantas constelações?
Uma só estrela bastava
entre o farol e o semáforo avariado
mirada pelas corujas absortas
sobre esta úmida superfície das estacas guenzas
que sustenta os emblemas do oceano.
Por que o mar bebeu tantos navios?

(F, p.22)
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Sendo linguagem, ou tentando-o ser, o poeta se tranfere a tudo
que o impressiona, num intercâmbio em que as coisas concretas
não se podem separar das abstratas. A Noite também se converte
nesta linguagem, terra natal trans/ferida. É o que ocorre em:
Eu te saúdo, Noite - concha aberta
ao murmúrio do sono, delta e dia
das hesitantes luzes que iluminam
os novembros dos êxtases dispersos
onde minha alma encara a ilha deserta
pisada pela minha alegoria.
Ó bem-amada filha da memória,
semelhante à Poesia que aos submersos
pá fies desafia l Noite, glória
dos fixos dias que no céu germinam.

como fração surrealista da vida em que a totalidade do ser é concretizada e aflora na descoberta de um mundo que julga seu:
Manejo a minha infância perdida como se fora um chicote.
Nunca estive tão longe de mim sem me desejar tanto.
No chão de armadilhas, a vida é sempre imediata,
ó vida minha, domínio fustigado pela cólera,
pé que chuta o mar num continente antigo.
No meio de tudo, igual às crateras, solto as flechas do outono
invento uma aldeia de mistério e nela habito
oculto por tapumes e pilares da tarde
Assim mesmo te sinto, ó morena amplidão
residente num espaço onde o mar é de terra.
(L,SS,p.216)

(OM, 88. p. 124)
INFÂNCIA

Nos versos de Ledo Ivo, a infância é o relembrar de acontecimentos marcados por um impressionismo revelador. Como em A
Travessia:
Toda a minha infância, com o seu cheiro de camomila e
mangas que à tarde amadurecem nas fruteiras, banha-se na aventura.
A um passo do sonho, bebo essa água que nenhuma moringa aprisiona ou sela com o sabor do seu barro. Os sapotis, caídos no chão
às vezes farejados pelas raposas, misturam-se ao rumor dos remos
clandestinos na travessia que antecipa a alfândega de um porto no
Extremo Oriente.

(F, p. 20)

Em seu poema Terra Quadrada, a infância é revivida e colocada
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Através dos olhos da infância e do sentir e expressar do poeta,
faz-se a criação como ato de um mundo lógico, simbólico, dentro
de um real presente, transmissor do imaginário surrealista e ilógico.
Como símbolo de uma ausência, o signifícante como função dirige
e transforma o sujeito-poeta, fazondo-o inserir-se em sua ordem,
a do simbólico. Dentro desta cadeia simbólica, surgem o mistério
e o lirismo, que escapam ao cotidiano visto apenas de seu aspecto
objetivo, mesclando as suas duas realidades: a interior e a exterior.
Ledo Ivo quando se diz "uma invenção de suas palavras" e
acrescenta que "ao leitor, só pode oferecer a sua mentira que pode
se tornar verdade", dentro de uma metonimização em que "a operação criadora transforma cada leitor em autor invisível", comprova
este conceito de sujeito.
(CP, p. 17)
Esta verdade repousa nos símbolos do cotidiano e faz com que
despertem e assumam as características do maravilhoso a seu serviço.
Veja-se em A Capa, "de um azul profundo", símbolo de uma infância perdida, cujo retorno é um possível até mesmo pelas lembranças
que "cobrem os objetos e as alucinaçOes", percebidas sob uma visão
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remota e única transformada pelo suceder de épocas e sentimentos.
(1,88, p. 13)

É o poeta quem relembra: Sonho que volto ao s/'tio de minha
infância. Mas nffo posso entrar: o portão está fechado e ninguém
vem abri-Io.

E ainda em Canto da Imaginária Janela Aberta:

(CP, p. 91)
NSo me perguntem nunca pela casa da infância nem pelo
amor da juventude.
Qh\ nffo me perguntem nada, escutem-me se quiserem, e
olhem a imaginária janela aberta.
Ela nffo existe. Olhai o que nffo existe. Criai-o, e
sereis poeta!

(OE,SS,p.59)
Em A Infância Redimida, relembra o poeta as impressões que
lhe ficaram como grandezas imensuráveis ante os seus olhos inexperientes e receptivos às descobertas de misteriosos caminhos da vida
e da natureza, que hoje lhe são familiares e inexpressivos.
A alegria, crio-a agora neste poema.

Tenho um ritmo longo demais para louvar-te, poesia.
Maior, porém, era a beira da praia de minha cidade
onde menino, inventei navios antes de tê-los visto.
Maior ainda era o mar
diante do qual todas as tardes eu recitava poemas,
festejndo-o com os olhos rasos d'água e ás vezes sorrindo de
paixão,
porque grande coisa é descobrir-se o mar, vê-lo existir no
mundo.
Ó mar de minha infância, maior que o mar de Homero.

(C.SS.p.134)
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Então, o leitor que é também co-inventor, depreende que esta
infância a que não se permite voltar é idealizada pelo imaginário,
através de associações evocativas, que trazem ao simbólico toda
a sua fantasiada percepção. A infância, no dizer do próprio poeta,
sofre uma animização simbólica e se transforma em uma raposa,
transfiguração inconsciente de relembranças corporificadas e representativas. Isto ocorre quando Ledo Ivo conta um episódio de sua
infância que o "contundiu": a morte a pauladas de uma raposa,
assaltante de galinheiros. O inconsciente guardou a imagem insólita
para devolvê-la mais tarde. Num dos poemas de Finisterra, ela
retorna das florestas do olvido e se faz presente, em O Caçador:
Volto a atravessar os campos
onde as andorinhas escondem
seus ninhos azuis.
E a raposa amaldiçoada em todos os quintais
me acompanha entre as moitas.
Inocência, orvalho evaporado!
Joguei pedra em passarinho.
Arranquei as asas das tanajuras.
Mutilei lagartixas e borboletas.
As flores nffo apagam meu cheiro de sangue.
Pelas folhas frementes ouço o avanço
rancoroso e fraterno desse bicho
que vê nascer no meu ombro a espingarda
de um encontro futuro. E me punge
a dor de ser um homem.

(F, p.18)
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No poema Minha Terra, também de Finisterra, o poeta alude
a essa raposa que nutre, com sua presença inaugural, o seu romance
Ninho de Cabras:
A manhã rafante se manchava
do sangue escuro da raposa
morta no chão memorável.

(EA, p. 237)
A raposa, "símbolo da noite, do sonho e da liberdade", libelo
contra a injustiça e as opressOes, passa a ser também o próprio poeta
que através do imaginário segue a trajetória simbólica de seu reviver
em busca de algo que será inevitável, a morte, o fim, a resposta desejada. (EA, p. 237). Nesta associação, a raposa passa a ser o rapsodo,
que percorre odes, lira e prosa e, pelo seu canto lúdico, tenta sobrepassar as coordenadas de um limite e alcançar o termo ansiado.
A MULHER

A mulher, na obra de Ledo Ivo, possui várias faces. Sejam elas
as de Esmeralda, Hermengarda, Isabel, Sônia ou Adriana, o tom de
idealização que marca as suas figuras femininas enquadra-se na
contenção de formas existentes desde o seu primeiro livro de poesia
As Imaginações. Interessante notar que esse livro mais os que o seguiram: Ode e Elegia, Acontecimento do Soneto, Ode ao Crepúsculo, A Jau Ia, Ode â Noite foram incluídos num só volume, a que
o autor nomeou de Uma Lira dos Vinte Anos.
Nesta primeira fase de sua lírica, a mulher é evocada à maneira
byroniana, semelhante à da Álvares de Azevedo que, em Lira dos
Vinte Anos, cantou em divagaçOes penumbrosas através da nebulosidade de sombras e languidez, entrevista em sono e sonhos.
Para Freud, o sonho é uma realização disfarçada de um desejo
recalcado e é o veículo da libido contida pelo superego. Há uma
repressão do desejo marcado pela interdição, que o poeta, na sua
insatisfação amorosa, faz reviver. (17). Na sua "alquimia do sonho",
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"Esmeralda" era inatingível, "voava entre o farol e o mar". Esperança verde que norteava o poeta à busca de sua realização procurada e sonhada. A Mulher é incorporada à eternidade, "permanência
do amor", "mistura de dom e essência", "duna e sol", em Soneto do
Dormitório; "carne e ópera", em A Dama (l, SS, p. 5,7,23).
Num processo evolutivo, seletivo, temporal, transparece a
mulher, primeiramente anjo ou fada, inatingível, desejada apenas
em sonhos e anseios, perseguida até nas sombras da morte, envolta
en véus e por mares que a disfarçam, como em Soneto do Cais
pharoux:

Mesmo que em tempo algum nos encontremos,
tenho os olhos eternos de fitar
seu perfil distante, se existisse.

(C,SS,p. 161)
Ou possui a conotação romântica de uma "estrela eterna",
ela que é a Rainha da Tarde:
Interrogo a terra.
Responde a camélia
com sua fragrância
entranhada em pedra.
Interrogo o amor.
Fala o seio nu,
minha estrela eterna
suspensa na tré vá.
Interrogo a chuva
E a resposta pende
surdo candelabro,
em lábios de musgo.
Aos sapos que moram
no úmido crepúsculo
e aos céus que devoram
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Em Soneto a Sônia, combinação de aliterações, rimas perfeitas
e internas e assonâncias, alternam-se o dinâmico e o estático, numa
metaforização do amor ativo e passivo, presente também em vários
outros poemas.

os nossos resíduos,
a tudo o que é coisa
ou forma vivente
oculta em couraça
ou véu transparente
pergunto e respondo.
E escondo o segredo
numa vagem úmida.
Do que se pergunta,
do que se responde,
só há de restar
teu riso exultante,
minha doce e branca
rainha da tarde,
tesouro guardado
em sua bainha.

lnsõnia,a juventude nffo se esquece
do argumento feros que a determina
entre o riso do sono e o do movimento.
Sorriso de inter/údio, o som perece
como o vento partido numa esquina,
sonho de soprar sempre, antigo vento

(AS,SS,p.65)

(F, p. 46)
Em Soneto da Mulher e a Nuvem, como "nuvem no céu do
nunca" e "de nuvens feitas", o conceito da mulher inatingível é
metaforizado na busca da Poesia, que e' de todos e não pertence a
ningue'm e é somente entrevista, (l, SS, p. 21).
Em Face Belíssima, a mulher ideal, objeto ansiado, não é reconhecido :
Face Belíssima \ Face Belíssima!
Cinco vezes passaste diante de mim
e de teus cabe/os jorravam temporais noturnos algas e lírios
e de teus olhos jamais tão lúcidos e violentos
brotavam oceanos para o suicídio de meus pecados
brotavam tintas para os meus quadros.
Oh nSo perceber teu hálito de amor
como a noite entre os tempos]
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(l,SS,p. 18)

Em Descoberta do Inefável, o poeta imagina esse inefável e o
persegue por um "pensamento de amor que se mistura no horizonte". Crê no sobrenatural e pede a ressurreição dos anjos, andróginos
e ambTguos, compostos de "terra e mar", "vigias do umbral entre
o Dia e a Noite". A indecisão transparece na ambigüidade que a
mulher apresenta nas transfigurações ante ele.
O poeta mescla à sua, a ambiqüidade da amada, quando em À
doce sombra dos Cancioneiros, na intertextualidade que explora,
se coloca entre a forma contida e a expressão em expansão:

Sóbolos rios que cantando vá~o
a lírica imortal do degredado
que, estando em Babilônia, quer SiSo,
irei, levando uma mulher comigo,
e serei, mergulhado no passado,
cada vez mais moderno e mais antigo.

(I,SS, p. 63)
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Timidamente, a posse amorosa de delineia em Soneto da Praia:

e teu corpo estrangeiro se esfaça
em músicas de abismos dissolventes

(I,SS, p. 16)

Antes de ser no amor, foi na incerteza
que a tive, sal e areia, e a vi, praieira.
Poeta sem pá lavras, a Beleza,
tendo-me entffo, quis ter-me a vida inteira

(AS,SS,p.65)
Em contraposição, em Soneto da Precariedade Amorosa, o
poeta que vislumbrou e possuiu a Beleza, fê-lo por um instante
apenas:

Fruto do passageiro, o amor terreno
mais sofre acrescentando ao permanente
Melhor fora voasse, se é pequeno
o engaste em que se encrava no presente

(AS.SS,p.69)

Permanece ainda, a indecisão, o meio-tom de fantasia que propõe como cenário à exuberância boêmia de Montparnasse, "boninas
e madrigais", conotação Krica que envolve a posse e o desfrutar da
Mulher-Poesia.
A descoberta da interdição existente nos versos de Ledo Ivo
relaciona-se à ambiquidade das figuras de mulher que o poeta canta.
E ele o faz explorando situações em que a leitura da realidade se
torna fantástica. As condições cotidianas, dentro do processo surreaIfstico em que se desenvolvem, passam a pertencer a um novo dimensionamento do universo. Não se coloca uma oposição entre o real
e o extraordinário, mas, uma complementação.
Assim: "Doralice era a flor esquiva, que restaurava o equilíbrio
obscuro" e a quem "enfeitava os cabelos com uma flor", e também
"era como a lagoa da terra em que nasci: me pertubava e me acendia. Era a areia quente", cantada em Praia do Sobral.
(I.SS.p.7)

Na interdição que o limita, o poeta procura a materialidade do
amor, como em Balada de adeus ou O amor em Montparnasse:
Em A Morta, ocorre o mesmo processo:
Eu dormirei contigo em Montparnesse
sob um céu belo, intacto e surpreendido:
contigo dormirei embora passe
este desejo de te amar demais
que, de repente, sob o céu ferido,
me vem preciso, louco, vão, fugaz.
Nosso encontro campestre, na distância,
não dispensa boninas madriais.
Para desgraça minha, o amor andam
faz com que me conquiste doce ânsia
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Eras a areia da praia que desentranha a música
a noite podre, o oeste das coisas,
presença esquiva que não se macula
nua sem ter sido donzela.

(l, 88, p. 11)
Na continuação desse processo, Ode, em Ode e Elegia, assinala a
interdição que marca a mulher como gozo e fruição, carne e sangue,
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volúpia e arrebatamento, além de dupla, ambfgua e coletiva:
Carne de amor M tanto tempo amante
e procurado em todos os lugares
em que, junto à mulher, fui como um deusl
Quero ser o teu barco nestes mares
e nos domínios de teu corpo arfante
aos teus anseios em juntar os meus

fíeunamos o idilio, a canção e o êxtase.
Que disseram os olhos da mulher, verdes, bem verdes?
Que ha" mistérios demais por toda a pane,
mistérios demais para os nossos olhos
e para o limite de nossas mffos sem infinito.

(J,SS,p. 111)

Em teu seio há mil almas desamadas.
Deixa fugir em tuas carnes quentes
este corpo que busca águas sagradas
de mares obscuros e ardentes

(OE,SS,p.35)
O mesmo ocorre em Balada do Homem, em que a mulher "dança, anda, dorme, chora, sorri ou vai embora com outro". Mesmo
assim:

Pensarei nela, em seus dentes
de estraçalhado amor, nos si/entes
braços de clara aventura.

Existe sempre a união dos contrários num corpo de mulher, que
se metaforiza no objetivo maior: a descoberta de uma linguagem que
o faça viver a ventura poética em sua plenitude. Essa aventura só se
efetuará após a descoberta de que o objeto de seu desejo é a própria
Poesia, metáfora e metonimização da amada.
Assim Mulher e Poesia se unificam.
E é na Descoberta de Adriana (l, SS, p. 27), que "despertou
docemente" de seu sono e "descobriu que sua grande Poesia pertenceria a todos os homens e a todos os mágicos", que o Poeta se
transforma na Oferta:
Jamais poderei murmurar ao teu ouvido a palavra noite
a noite as constelações o vento e a morte morreram
em nossa geografia só existem coisas nuas.
Meu amor.

E a pensar nela dormirei
sob seu acalanto

(l,SS,p.27)

de alheio espasmo e de alheio espanto.

(C,SS,p.l31)
Em As indagações, a interdição se desfaz através do sono-sonho
descoberto:

Nos belvederes do sono, somos símbolos da espera
Precisamos acordar — :a vida é bela l
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A Poesia alcança um estágio que se equipara ao conceito ou
papel que vive a Mulher de hoje, no seu correr evolutiva. Poesia-Mulher ou Mulher-Poesia, antigo objeto da busca do poeta, que
se metamorfoseia no mistério que lhe traz A Lua:
Ó lua branca
que mistério em tua face
embruxada e fiell

83

Ó lua, não esta de agora
nem a de outros tempos
mas, a outra a que se inclina
no vão espinheiro
do sonho

(l,SS,p. 15)
Em Ode ao Crepúsculo, o desvelar da Mulher-Poesia no abandono de todos os seus artiffcios, apresenta-se no seu fulgor próprio,
no concreto de um expressar autêntico:

Ó elegia, quisera jogar-te contra rochedos
como se foras uma adolescente nua.
Quisera te transformasses
como a carne que floresce e agoniza. Entre nós
há uma fronteira que não se romperá nunca.
És palavra branca identificada com as nuvens,
e eu, que pesquiso teus seios exatos e teu busto de
inadmissível, sou um homem
situado entre uma xícara de café e o que não acontece.

(OC,SS,p.82)

Assim a Mulher-Poesia se torna linguagem, reinterpretaçSo da
arte feminina, companheira que atua e não só musa que inspira,
na eliminação de um tabu, o da sujeição, no despertar da Bela Adormecida. E passa a ser a Companheira, auxiliar na re/visão dos valores
que se despem de sua unilateralidade e passam a ser encarados lado
alado.
Poeta e Poesia são escoras ligadas que se apoiam e vislumbram,
juntos, os acontecimentos que se desenrolam à sua frente.
Ao aspirar a Totalidade, o Poeta alcança o seu reflexo: a Palavra
nua.
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O POETA NAVEGANTE

Segundo Jung, umas das formas personificadas de Anima que
aparece nos sonhos é a do navio, representação negativa da mulher,
como feiticeira ou sedutora (1). E é através desta imagem que o
poeta se transmuda em novo Ulisses em Quando os navios apodrecem, ao tentar fugir da lei dos deuses, no sentido fatalista grego e
continuar sua busca ideal:

Porque me lembrara: do tombadilho de um daqueles navios
que cruzavam as ilhas douradas do dia, eu vira
as sereias cantando na praia.
Para não escutá-las, tapei os ouvidos
com a cera derretida pelo sol. Nenhum canto
de sereia seria equiparável
ao que eu trazia dentro de mim,para entoá-lo
diante da podridão dos navios.
E como permitir que as sereias me encantassem
se eu queria voltar para casa?
Mesmo que os meus companheiros me amarrassem ao mastro,
com as mãos e pés atados, quem garantiria
que eles não me soltassem quando a doce voz das sereias
ferisse, como um remo, o mar morto de sede?

( F , p . 12)

O poeta recorre a Ulisses face ao gigante Polifemo, impecilho a
seu projeto de fuga e se nomeia também como ele Ninguém:

Os gigantes do mundo me perguntam: "Qual ao teu nome?"
E respondo: "Eu me chamo Ninguém."
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(F, p. 88)
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Em Ninguém, aparece a negativa como função do inconsciente,
na qual o indivíduo, embora formulando um desejo, sentimento ou
pensamento recalcado continua a defender-se nele, negando que lhe
pertença.
Ninguém, o que busca ser Alguém, na perseguição de sua identidade questiona os fantasmas de sua infância e de sua vida inteira,
no dentro e fora da união representativa de um "self", matéria e
espírito. Ainda em Finisterra, vê-se:

Ó noite dos semáforos e espantalhos e das caranguejeiras
ocultas nos trapiches
ó noite dos morcegos que em minha infância sustentavam
os estandartes do sonho
as hélices de teus navios carregados de estrelas cruzavam
os anfiteatros do mar.
Mas onde está a finisterra que me prometeste, além das
ilhas idiotas e dos mitos corroídos pela maresia?
Como um lustre no teatro quando as luzes se acendem
minha vida inteira estremece ao cair da noite
e ouço na escuridão o cântico de tudo que parte

(F, p. 88)

Ao se declarar sem nome, na negatividade de um Ninguém, o
poeta é roubado da unicidade e unidade que se estende à significação da própria personalidade, ao seu eu. No mito, há uma identificação essencial entre o nome e a pessoa e pertence à mesma
categoria de seu corpo ou sua alma. O pensar mágico é dominado
pelo princípio do "pars pró totó", numa analogia com a antiga
retórica em relação à metáfora. O inominado nada é para a linguagem e do mesmo modo tudo o que possui o mesmo nome tem
que ser semelhante. Nesta equivalência, dois conteúdos mesmo
diversificados podem ser tratados como iguais na linguagem e, do
mesmo modo, todo enunciado a respeito de um deles pode se
transferi]- para o outro.
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Ulisses é o poeta, a partir da palavra Ninguém que os une.
Ambos desafiam ventos e mares e enfrentam os perigos de uma
aventura que os tenta sufocar.
O objetivo final do poeta seria aportar em terras de paz, após
vencer e conquistar a linguagem que o desafia e a que se faz incorporar quando se diz 'ligado aos outros homens pelo compromisso
da palavra" e "Como autor de uma obra poética, sou a minha
linguagem. Ou para ser mais claro (ou mais obscuro), sou linguagem."
(EA, p. 242)
Em busca de uma nominação em suas Confissões de um Foeta,
Ledo Ivo se coloca sob o pseudônimo de Teseu do Carmo. E é
Teseu do Carmo quem encontra na Biblioteca do Congresso de
Washington suas obras, dez delas, classificadas e arroladas sob a
sigla PQ9697. Daí sua reflexão sobre o desempenhar de seu ofício
literário que julga assentado sobre um "nem sempre confessável
egoísmo" e relembra:
Como todos os meninos, ele amava guardar pedras, calhaus,
uma l/'vida e esponjosa estrela do mar. Mas também, desde a
infância ele quisera guardar consigo as chuvas que caíam sobre
os sítios hipotecados, o farol da curva do bonde, os caranguejos
que desapareciam no negro trapiche, o negro casco de um navio
contra o azul, a lua que o seguia no caminho noturno quando
voltava da escola. Escrever era para ele uma tentativa canhestra
de reconhecer essas imagens e torná-las duráveis; guardá-las
como o avarento guarda suas moedas e a lágrima o seu sal. Quisera retê-las, no papel, para não esquecê-las e poder lembrá-las
sempre. (CP, p. 78)
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A FRAÇÃO DE UM TODO
Muitos poemas de Ledo Ivo, cuja obra foi denominada de proteica por Carlos Montemayor (1), exaltando a comunhão Homem/
Natureza/Deus, inserem-se na dimensão panteTsta da exploração
de uma Totalidade de que participam, além do homem, até as menores coisas existentes, e em que cada um é tudo e tudo é Deus. O
poeta também se integra neste processo, anulando-se em função de
um todo, numa transfiguração em que se torna linguagem, sua busca
maior e como se evidencia em O Reino Avulso:

Do mar que penso faço o mar que existe
Que sou eu senão linguagem?
No tempo me acrescento, sendo imagem
liberta do sensível.

(L,SS,p.238)
Esta proposição, na sua ambigüidade, contém a representação
do surrealismo numa concepção também pantefsta. Há uma recorrência de imagens, cuja animização exterioriza uma deformação
inconsciente. Assim é que, paralelamente ao "poisson soluble" de
Breton, "tão inimaginável como um quadro negativo", na expressão
de Aragón, (2), pela força de uma imaginação tomada como base
de um realismo sem limites, caminha Ledo Ivo, tal como se pode
comprovar em Os Hóspedes:

Éramos peixes, enfim!
Tínhamos noivas: ondinas.
E a morte nos espreitava.

(l,SS,p. 19)
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O mesmo pode ser observado nesta aproximação de situações
insólitas criadas pelo tom surrealista do poeta, em Soneto da Tarde:

Do mar nu como o sono, veio enfim
a poeira dos mundos espargidos;
puros jogos do esp frito, pretextos
das ilhas verdes, coqueirais e brisa.
Hoje pertenço à tarde, sinto-a viva
como um peixe nas malhas de uma rede
— antes o mar imenso, e agora a morte.

pela 'luz" que "é uma pedra" e que através do sol "faz pousar os
seus pertences: árvores, água e montanha" e lhe concede "ser eterno" e descobre "no emitir de um relincho de um jumento, o tributo
à beleza do universo", em A Colheita.
(NM,p.44)
Em O Sonho, se metamorfoseia:

No sonho sou um peixe que apodrece na praia.

(NM,p. 112)
(L.SS.p.213)
Ou se torna rato, em A Ratoeira:
Ou ainda em Fuga:
Entre as espigas de milho amontoada no galpão
o rato passeia a sua insõnia, igual ao homem
que à noite desconhece o sonho irritado.
Ao romper da alvorada, ambos nos entendemos
em leitos de palha. Cansados de ir e vir
na escuridão, entre as paredes úmidas de um
mundo
que o limo da ida esverdeia, nós, os roedores,
caímos na artoeira —eéa paz de Deus.

Procuro a respiração
desvirtuada em meu corpo
mas a clorofila súbita
corre em minhas veias nuas.
Transformei-me em vegetal:
a árvore que os ventos julgam
singularmente no outono.

(NM,p.37)

(l,SS,p.22)
Em A Noite Misteriosa, Ledo Ivo explora mais acentuadamente
este aspecto panteísta e proteico em que os seres irracionais ou inanimados são integrados a um Todo e revestidos de um caráter mágico transferido ao homem, que se torna animal ou coisa, como
elemento participante da Natureza. E assim ele "fala ao rio, às
árvores" e "as pedras o escutam com a maior atenção"; é guardado
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O FRAGMENTO DE UMA LINGUAGEM
Alguns poemas de Ledo Ivo possuem uma conotação premonitória e escatológica, precursora dos tempos atuais em que a humanidade reflete em si todo o horror e o pavor de um dia seguinte a uma
hecatombe universal.
Estes poemas pertencentes principalmente à sua fase de 1950 —
1951 exemplificam-se em Linguagem, livro que se desdobra também
em três estágios:
a) A Terra Total
b) A Terra Natal
c) A Vida Sentada em seu Trono
O poeta, como criador, toma a si a consciência da destruição
total através de sua profissão do imaginário, mas renasce como
Fênix libertária pelas armas de sua palavra, mágica linguagem.
Os pafses, os homens, "as terras jamais nascidas", "aparecem
e somem", "o homem na sua condição de materialidade e' transitório, a morte é aguardada no seu "medo da eternidade" "a vida
é um sonho de sonhos desdobrados."
Na impotência de sua pequenez, o poeta clama por não poder
deter "o mundo enfurecido por esta luz atômica que sobe ao convívio dos céus despedaçados" e implora a "corola dos átomos", de
feição apocalíptica, sua metamorfose na "rosa branca da paz."
O desespero mudo, pela passividade de um não poder, transforma-se na realidade de uma solução que só a linguagem pode
conter. Como uma projeção do outro, o poeta constrói a sua integração com as armas da criação na busca do essencial para a elucidação
dos mistérios de um mundo-paradoxo de hostilidade e recepção.
No Canto Grande, explode essa consciência crftica e criadora.

Longe dos céus, mesmo dos próximos
e perto dos confins da terra,
aqui estou. Minha canção
enfrenta o inverno, é de concreto.
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Assim estou, mais pobre do que nunca.
Tudo o que fulgurava está oculto
e jamais volverá.

Meu coração está batendo
sua canção de amor maior.
Bate por toda a humanidade
em verdade não estou só.
Posso agora comunicar-me
e sei que o mundo é muito grande
Pela mffo, levam-me as palavras
e geografias absolutas.

(L,SS,p.l91)
O poeta vive, incorporado ao "pobre incompleto" que descreve
"o oitavo dia da criação", realizado por ele mesmo e além das ameaças do terror e da psicose coletiva de horror às armas nucleares,
chega à aceitação de uma vida plena que se completa na morte,
complementaçSo do ser integral e prova isso em Compasso de Calmaria:
Já não falo de amor aos céus de pedra
nem firo as águas com os remos sujos.
Aprendia viver.
O pulso de meus dias canta em mim
e a poesia é o espelho do esp frito.
Completei-me afinal.
Das altas persianas vejo o sol
ao compasso dos bosques inativos.
Paisagens são relâmpagos.
Agora, até os anjos compreendem
minha necessidade de estar só.
Sou incomunicável.
Porém esta conquista não é dádiva.
Lutei, buscando a ilha onde pudesse
enterrar meu tesouro.
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Vertigem de não ser meu próprio hóspede
nem ter memória em cego firmamento,
aqui estou, sozinho,
Nem pecados, nem gestos, nem trombetas
exploram minha lenda. Estou à espera
deste reino que é a morte

(L.SS,p.207)
A Terra Total, esse caminho de crescimento e incorporação do
ser do mundo, passa à ingenuidade saudosa de A Terra Natal na sua
integração de homem-rio ou homem -terra-mulher na cosmogonia da
origem de seu corpo nu na sombra da infância, expressa em xis Entranhas da Paisagem:
Clima d'água e de estrela revolvida,
seguro-te em meus braços e te empurro
para a boca dos rios.
Te vi, cana acaiana, junto às águas
que cegaram ao sol de tua lâmina,
moeda solta no ar.
Água salobra envolta em pés desnudos,
nascente palma, cõmoro plantado
nas areias natais'.
Tudo isto é minha fonte, azul e verde
de canal e de mangue, terra e início
das lembranças pensadas.
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Desse real parti para o possível
de evasivas paisagens inventadas
às luzes do artifício.
Novo modo de estar no início, f iml
Ante a mesma janela são perenes
Os climas transitórios.

(L.SS,p.210)
A Vida Sentada em seu Trono, última parte de Linguagem, procura ser a transcendentalizaçSo do sentimento humano, entendido na
sua concretude, sentida mas transmitida através do dizer poético explorador de abstrações e metaforizações.
E pelo "estandarte do impossível", o poeta aceita e ama a nudez
da verdade de uma tarde-mulher e uma vez mais inventor, "inventa a
flor", "o espelho,o amor e a vida", com palavras que fazem com que
vença a injúria da iminência de vir a ser pó, pela criaçío de uma eternidade metonimizada da rosa que faz surgir, única, no mundo vão.
Rosa-flor, última esperança de validade do esforço que requer
a assunção de A eternidade premeditada: "um incessante subir de
escadas/muito embora todos os dias sejam degraus".
E é no final desse exaustivo exercício que ele pode chegar á
"linguagem, seu país natal", na revivificaçã"o de sua cosmogonia
despertada pelo simbolismo lustrai de O Rio em Terra Natal cujo
antecanto/onde é tudo silêncio/o faz, em seu sono ou
despertar/"ser águas" também. (L. SS, p.209).
Esta fase diegética desenvolvida por Ledo Ivo aproxima-se do
que foi denominado de "poética do fragmento", em relaçSo a T. S.
Eliot, por Ivan Junqueira. (1). Chega-se a esta observação comparativa fundamentada principalmente nas múltiplas faces que assumem
ambos os poetas no seu ofício literário, apesar do intervalo temporal
que os separa, como críticos, poetas e prosadores e nas influências
recebidas a partir dos poetas simbolistas do século XIX que os fizeram explorar a mímese estilística.
Ambos sffo evidência do que postulava Eliot ao dizer que "a
poesia como fenômeno de cultura é um "continuum" que possui a
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propriedade de reincorporar os arquétipos literários de épocas históricas anteriores quando se procura isolar neste ou naquele poeta o
traço de sua originalidade caracterizador do seu talento individual."
Esse processo fenomenológico faz irromper no presente as experiências e o conehcimento dos homens do passado e dessa aproximaça"o entre os momentos diversos surge o significado escatológico
do tempo presente. É a partir desse reflexo prismático que se relembra o raciocínio de Eliot:
"Nenhum poeta nem qualquer outro tipo de artista tem seu
significado completo sozinho. Sua significação, sua apreciação, sa"o a
apreciação de sua relaçSo com os poetas e artistas mortos. Não se pode avaliá-lo isoladamente. É necessário situá-lo por contraste e comparação com os mortos. E isto é um princípio estético e não meramente crítica histórica. Sucede que,quando uma nova obra de arte é
criada, algo ocorre simultaneamente com todas as obras que a precederam. Os monumentos existentes formam uma ordem ideal entre
si, a qual é modificada pela introdução da nova (e realmente nova)
obra de arte entre eles. A ordem existente está completa antes da
chegada da nova obra; no entanto, para que a ordem persista depois
do advento da novidade, toda a ordem existente deve ser, ainda que
parcamente, alterada: assim, as relações e proporções de cada obra de
arte em relaçío ao conjunto sâ"o reajustadas." (2).
Uma identificação contextual liga os poetas na vivência experienciada da destruição e ruína de pós-guerra.
Como The Waste Land, de Eliot (3), Linguagem, de Ledo Ivo,
se constrói numa fragmentação de partes isoladas, sobre temas separados que, integrados, formam o todo. O poema em seu todo integralizador é ambigüamente parcelado e particularizado em linhas divergentes.
Os poemas se estruturam a partir de planos que se assemelham: a
desolaçSo e incomunicabilidade do ser humano; a materialidade
transitória do homem moderno; o contraste de uma automação comportamental com a necessária conscientização de uma assunçío à
"eternidade premeditada", vivificante no seu sentido original, mítico
e histórico.
Linguagem e The Waste Land possuem o mesmo enunciado na
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antecipação nuclear da devastação e do caos que atinge o homem
moderno. Ambos os poemas apresentam em sua estrutura um tempo
de contenção e o desprezo a recursos supérfluos que poderiam descaracterizar a modernidade do seu conteúdo.
A palavra que Ledo Ivo explora é aquela mesma de Eliot, com o
poder de linguagem que faz com que se realize na mente do leitor a
fusão entre os diversos valores do signo verbal de origem semântica,
musical ou metafórica.
As imagens e alusões míticas ou simbólicas utilizadas são apenas
as indispensáveis ás exigências estruturais e funcionais do poema,
procurando encaminhar um recurso formal de união entre o pensamento e o sentimento. Essa é a correalação que Eliot denominou de
"correlato objetivo."
'The only way of expressing emotion in the form of art is by
finding an objective corre/ative, in the others words, a set of projects,
a situation, a chair of events which shall be the formula of that
particular emotion." (4).
O papel do poeta, como sujeito da enunciação, será o expressar
na estrutura do poema, o conteúdo emocional do pensamento.
Há uma patente identificação entre Ledo Ivo e Eliot tambe'm
no aspecto formal e visual do poema longo e sua implicação com o
correlato objetivo, bem como na inclusão de prosa poética conjugada
â tensão lírica de outras passagens. Veja-se, a propósito, O Abutre da
Realidade:
Como os arquitetos, aproveito-me do transitório para nele desenhar uma linha que vou continuando incessantemente: a linha do
meu espírito, a linha de um astro que brilha em mim como o
sonho de um sol em equilíbrio.
Durmo, quando acordado, e os séculos são breves. Não hesito
diante da infinita liberdade que me assombra. Um dia, entre meus
dedos é mais que areia, e dura eternamente, se o egoísmo e a desilusão de tudo nffo me levam a jogá-lo nos rios que deveriam atravessar
todas as cidades.
Tudo em mim é ópera, para que meu coração permaneça fiel à
sua sinistra realidade. Tudo em mim é sortilégio, para que o mais
real predomine sobre esta aparência de realidade que nenhum ho-
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mem verdadeiramente vivo poderia levar a sério. E tudo em mim é
fastío e desolação, porque olho o mar sem saber que é o mar, e bebo
nos poços da tarde sem ter sede.
Desde o inicio dos tempos, antes de a vida ser dividida em horas,
estou batendo às portas da Realidade, e ninguém me responde, porque não há ninguém do outro lado, mas o vazio onde um Deus outrora habitou, f racionando as eternidades possíveis.

(L,SS,p. 196).
O mesmo processo ocorre em Aboli o Impossível, também em
Linguagem.
Esse recurso é considerado essencial por Eliot:
- ". . . in a põem of any lengh, there must be transtitions
between passages of greater and less intensity, to give rhythm of
fluctuacting" ...
Em Ledo Ivo, o tom apocalíptico aparece com reflexo de uma
transitoriedade, mas sempre a esperança o norteia. Esperança que se
transmuda ou prenuncia "um país claro e perfeito, de tão doce desenho como as pedras femininas da noite", ou quando vê, em Os
Andaimes do Mundo:
... uma flor, absurda como a vida ...
Onde égua dormida canta, em outrora ninhos de coral,
aí eu te verei novamente,
desolada vida, em tudo semelhante aos desertos reais.
Invenção sucessiva de mim mesmo,
ó dias, feras domadas, ó dias de minha vida,
sumidouro onde afundo, incógnito.

(L,SS,p.l85)
No seu processo de invenção, o poeta fraciona a eternidade na
busca de uma realidade universal ligada ao poder da palavra re/inventada que possa transformar o mundo, em A Reposta do Mundo:
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... Ao poder da palavra, ao sacramento
do verso que opera o milagre,
o mundo ae transforme e seja belo
como o universo que imagino ....

(L,SS,p. 196)
O poeta, porém, ainda se submete ao jugo de uma incomunicabilidade e só e desolado fica "à espera deste reino que é a morte."
É pela linguagem, que busca uma integração na eternidade e que
inventa a flor que é vida, o espelho que é amor, com as palavras que
são "dragões vencidos pela mágica."
O lampejo de uma claridade renovadora e prenunciadora da
"Descoberta do Inefável" surge como alento e sua rota inventiva
procura seguir essa orientação.
Nâ"o há o desespero eliotiano nem os agônicos "homens vazios";
sua poesia é impregnada de otimismo e de aceitação mesmo daquelas
coisas que não podem ser mudadas.
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A última composição de que se constitui Linguagem, A Vida
Sentada em seu Trono, desenvolve-se dentro de uma linha de otimismo pela acepção transcendentalista final, cujas raízes cósmicas se
patenteiam, numa tese de renovação.
Ledo Ivo, no seu mister de criação, considera a cosmologia de
uma esperança.
O mesmo não se dá em The Waste Land, talvez por coerência ao
título, cujc fim é caótico.
Somente em obras posteriores, Eliot empreenderá uma escalada
que possibilitará o advento reformador.
Entendem-se estas atitudes assumidas como conseqüência de
uma visão crítica do grande problema que constitui a linguagem para
a poesia moderna e a necessidade imperiosa de uma renovação.
Esta é a emoção da Terra-Linguagem que, paralelamente, sentiram Eliot e Ledo Ivo, dentro de um paradoxal surrealismo-ponte entre tradição e modernidade.
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A LIÇÃO BÍBLICA DE LEDO IVO
A Noite Misteriosa é a penúltima publicação de Ledo Ivo em
versos, de 1982.
É o próprio poeta quem classifica a noite como contestadora e
estranha, apesar de constitutiva de um sistema, o do Universo, e regida pela sua ordem. Finita temporalmente, é infinita no seu mistério; convertida também em linguagem,ilimitada,limita o universo do
artista que a representa.
Malogra-se o intento do poeta de "exprimir o mistério da Noite", pois ele se sente "dividido e inumerável" ante o volume de implicaçOes metafísicas e sobrenaturais que o seu questionamento desperta. É a hora de ir/realidade em que o duplo, o ambíguo, se apresentam e em que a quietude das coisas mortas fala.
Noite e eternidade sâ"o a síntese desse mistério que se desvenda
pelo conhecer as profundezas do espírito em que o poeta, sem se
despir do seu eu-lírico, assume a forma fenomenológica do sujeito
daenunciaçSo.
Ledo Ivo, numa conscientização crescente, através dos mistérios
que o intrigam e dos sonhos que povoam suas noites, parte para a
indagação, se bem que velada, do Tudo em todos.
Ledo Ivo, na sua tentativa de desmitificar o sentido da noite,
busca um outro, mais profundo, e constrói a partir de uma linguagem bíblica, percorrida por anáforas e aliterações,as suas parábolas.
Já nâ"o é a noite de aspecto romântico dos primeiros cantos que
povoaram os sonhos do poeta de As Imaginações.
A inquietação barroca de Ledo Ivo é dimensionada em torno
dessa grande metáfora, síntese esotérica de todo o seu questionamento.
O primeiro poema de A Noite Misteriosa, O Portão transmite a
incapacidade do ser humano de apreender as coisas que se situam
numa outra esfera de conhecimento.
O portão fica aberto o dia inteiro
mas à noite eu mesmo vou fechá-lo.
Não espero nenhum visitante noturno
a não ser o ladrão que salta o muro dos sonhos.
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Ocupo todo o espaço do mundo. Minha mà"o desatenta
derruba uma estrela e enxota um morcego.
Embora o meu portSo vá amanhecer fechado
sei que alguém o abriu, no silêncio da noite,
e assistiu no escuro ao meu sono inquieto.

(NM, p. 9)
E, a partir da noite silenciosa,negra, que aprende a "ler a terra"
e une céu e chão, inicia numa reduplicação, a criação do seu mundo.
Numa inquietação crescente, ele prossegue, perscrutante, da sua
profundeza á altitude vislumbrada.
Em Vargem Grande, ele "soletra as pedras que vieram dos outros planetas, soma as águas, fala ao rio, às árvores e às pedras" e como "formiga" que "guiada pelas constelações, respira os perfumes da
terra e do oceano", vive o "oitavo dia da criação." (NM, p. 11).
Criação que se inicia através do seu percurso pelas regiões da lingua-

gem.
O questionamento do poeta avança os drgraus da sua escadaria
da eternidade:
Deste Soneto da Morte:
Levado para longe pelo impulso
da vida, vi-me frente à rosa breve
da morte que cantava no meu pulso
qual se, morto, me fosse a terra leve.
Nenhum tremor senti ao vê-la olhar-me
como o sol para o sol do diamante,
amei-a por ser minha e na~o basta r-me,
durando em mim apenas um instante.
Oh rosa negra e branca, desejei
que, sendo morte, fosse como a vida
que, embora passageira, segue a lei
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do eterno, e como o eterno é consumida.
Vem, morte que em mim brilha, e sé a estrela
de cinco pontos que em meu céu cintila.
(L.SS,p.236)
pela A Eternidade Premeditada:
Isto será a eternidade:
um incessante subir de escadas.
E sempre estarás no começo da escadaria
muito embora todos os dias sejam degraus.
Deus, por que fizeste a eternidade?
Por que nos obrigas a subir tantas escadas?
(L,SS,p.240)
chega à Sombra no Chão:
Interrogo a minha alegria
e seu silêncio responde:
esplendor da vida, magia
de um céu onde Deus não se esconde.
Interrogo a interrogação
que me faz parar junto ao muro,
e de minha sombra no chão
erige a estátua do futuro.
Tudo o que ignoro é plenitude,
e o sol sustenta o meio-dia
de outros mundos além do mundo.
O chão que cavo é altitude,
cova às avessas, melodia
que desce para o céu profundo.
(NM,p.77)
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Versos e poemas longos, iniciam o seu processo criador, que,
numa depuração, vão se tornando breves e chegam suscintamente
a transmitir O Silêncio Divino:

o céu, a terra, os bichos,
a água,a planta, o fogo
e tudo quanto existe?
Foi Deus quem criou tudo,
desde o grito do homem
à paz do céu mudo.

O silêncio. Deus fala
pelos cotovelos
ou é o grande mudo?
(NM.p.101)
O último componente de A Noite Misteriosa, intitulado Vida
de Sempre pode ser traduzido como a descoberta de Deus. O poeta
procura nas próprias respostas a um questionário que ele mesmo
coloca, relembrando um primeiro catecismo à antiga, a maior Resposta : a que lhe certificaria a fé e o conhecimento do Ser Supremo e
que lhe amenizaria uma grande e longa angústia.
Nos tnnta e dois poemas que compõem essa parte final do livro
citado, esta é a temática.
E tem-se: Carteira de Identidade:

(NM,p.89)
E também O Céu e a Terra:

(NM.p.91)

Onde esta Deus?
Escondido no estábulo.
Oculto no porão junto aos ratos
que devoram o milho acumulado.

Em As Aparições, preocupa-se com a forma divina:

-E o esquilo que atravessa a estrada
o musgo que esverdeia o portão
a flor aberta antes do tempo
no jardim onde as cobras se esconderam.
(NM,p.90)
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E se sabes que minto
qundo falo a verdade
por que nSo me ensinaste
o fim do labirinto?

(NM,p.92)

Como é Deus?'
Algo cintilante
como a cauda de um cometa.

Quem criou os homens,

Deus cheio de mistérios,
por que nos fazes andar
vagando na garoa?

Em O Intruso, aproxima-se de uma certeza:

Quem é Deus?
Deus é quem. Deus é a pergunta
que responde a todas as respostas.

Ou A Lição Sonegada:

Ó ser per feito e eterno,
soberano Senhor,
um só em três pessoas.

O que é Deus?
Deus é o galpão onde nos abrigamos
da chuva súbita que nos surpreendeu
quando passeávamos de mfos dadas
pelo pasto crestado.
Deus é o animal que avança sobre nós
no pesadelo. Acordamos suados
e ouvimos no silêncio da noite
o boeing palpitante entre as constelações
que brilham como nós perto de Deus.
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e onde encontrá-la, como o demonstra em As Pistas:
Onde encontrar Deus?
Em qualquer lugar.
Até na água leve
da usina nuclear.
(NM,p.96)
E procura O Lugar:
Onde está Deus?
Oculto no pântano
entre os borrachudos.
Deus está em nada.
Deus está em tudo.
(NM,p.99)
e a face de Deus em Tabuada:
Deus não tem forma
e não tem cor.
NSo é escultura
ou retrato falado.
Não vive em jardim
nem cultiva flor.
Deus é matemátoca,
a verdade do número
jamais final.
Deus e dois são cinco
na tabuada
do mais puro amor.

chega então a que:
"devemos ver os sinais divinos com os olhos de quando éramos meninos."
e "Deus é. E é como se nffo fosse"; "melhor fora que Deus nSo existisse e vivêssemos todos fora do seu olhar incômodo."
e complementa:
Deus é o pão e o vinho,
a rosa e o espinho,
o mar e o golfinho,
e a carta de amor
no seu escaninho.
Deus é o passarinho
e a sombra que esconde
os ovos no ninho.
Deus nasce entra as pedras
como o rosmaminho.
E também em Um Lençol de Unho:

(NM,p.97)

Na noite fechada
ou no burburinho
do povo nas ruas
Deus é o caminho
Deus ajunta a palha
iguala um ancinho.
Deus é branco e puro;
um lençol de Unho.

( NM,p. 121)

Concluindo em Xis Manchas que a água Tira, que :
tudo com a água
da límpida cisterna
que é a vida eterna.

Só Deus limpa e lava

(NM, p. 104)
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Ledo Ivo se faz menino, na grandeza de uma ingenuidade que
fantasia uma nova descoberta.
Em Vida de Sempre, aparece todo o lirismo de uma complexidade infinita que se torna maior quanto mais simples nos parecem os
signos usados. É nesse despojamento, nessa linguagem, recriada em
sua pureza, possuidora do equilíbrio em relaçSo á madureza da civili111

zação, que se reafirma a força desses versos, no infinito de uma complexificação, a partir de uma visão hiperfísica, como a viu Chardin,
abrangendo pesquisa, trabalho, reflexão, ação e paixão, que se expressa no aparecimento progressivo e evolutivo de sua interioridade.
É como podemos, num paralelo, encaixar a obra poe'tica de
Ledo Ivo: de As Imaginações à A Noite Misteriosa.
Uma nova leitura também, a partir de um paralelismo,pode ser
feita entre a criação poética e as primeiras manifestações da criação
divina, numa dês/continuidade espácio-temporal.
No esquema divino, céu e terra (solidão e abismo), luz e trevas,
águas, vegetação, astros, peixes e pássaros, répteis e mamíferos cumprem uma ordem de aparição, que culmina com o surgimento do
homem, relativa a um cronologia pré-estabelecida.
A criação de Ledo Ivo, porém, procura objetivar a figura de
Deus-sujeito nos seres é coisas criadas por Ele.
A transmutação criadora pó poeta funciona como meta-criaçío
poética que reúne criação e Criador, a partir da percepção de que
Deus é parte e todo, inserido até na condição de um 'Verme rastejante, que Ele mesmo criou/fechado como um caracol/que caminha, imperceptível/ao encontro dos homens."
Esse processo de invenção propicia uma reflexão metalingüística
sobre o Mundo-Linguagem, como intertextualidade que se superpõe.
Do caos primeiro, o poeta vive o seu, em A Forma do Tempo:
Vomito a vida sobre o mar que esconde
este país que toda noite cruza meu sono
como a carruagem dos alucinados.
Quantas cingapuras perd/l
Sinto-me estranho a todos os nativos
Venho de um lugar onde nunca estive.
Quero retornar ao que não vi.
Devolvam-me a paisagem inédita.
Em meu rosto, a chama do desprezo te festeja
Ó mundo podre e belo, sob um arco-íris.
Posso1 rir,açulando minha cosmogonia,
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porque nffo tens sentido nem te explicas nunca
jogado no infinito que é a luz do nada.
Olha a tarde ver-me e chamar-me:dir-se-ia um navio,
desses que parecem partir mesmo quando estão retornando.
A tarde é um navio que não volta nunca.
A que pais pertenço? De que céu, de que inferno
me vem a nostalgia de ter visto em plena infância
essas paisagens que não se encontram nas paisagens?
Sem amor e sem esperanças, eis-me aqui, mundo torpe.
Glória aos teus acródromos e mendigos, gêisers e labirintos.
Ó pobre mundo incompleto, que vive agora o oitavo dia da
[criação,
de minuto a minuto, eu te aumento incessantemente.
Glória a mim mesmo que torno o mundo maior e não pre[ tendo parar nunca.

(L,SS, p. 197)
Céu e Terra, luz e trevas, primeira etapa do Gênesis surgem na
ordenação divina e são reincarnados nesse princípio em que o sopro
de Deus viu que a luz era boa e a colocou sobre a solidão e o abismo.
Nessa comparação, o poeta entoa a Canção da Foz:
A eternidade extinta, ficarás,
ó máquina dos céus,
e outras cosmogonias surgirão
na pureza dos ares
como o ponto imóvel de onde nasceram
as linhas do universo.
Sequaz do perdurável, imagino
a aventura divina.
Ao criador, criar é existir.
Fitar-se sem espelho.
E enquanto o tempo flui, sem foz que o livre,
o que é eterno é rotina.
^ gg
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Em Vida de Sempre — Linguagem, no poema O Sonho, as diretrizes de sua criação sío delineadas. "A realidade de um Deus que
cria o sol e as estrelas" é o motivo dos sonhos dos homens "na vigília
suprema".

Este é o nosso drama, jamais saberemos
se sonhamos ou estamos acordados.

e as rodovias prometem o litoral e o céu é turbulento
e o silêncio é pesado como um pinheiro no sul.
Imagino o domingo na terra, suprimo o que está longe
para poder partir em viagem de ida e volta.
Dividindo as águas e orientando as esferas,
desde sempre viajo entre o sonho e a memória,
e o céu é um pavimento — só há pássaros.

(L,SS, p. 208)

Drama que leva à niilizaçío dentro de: O Sonho
A noite habita o dia. No sonho sou um peixe
que apodrece na praia.

(NM, p. 112)
O poeta experimenta, na sua invenção, as coordenadas de um
Ser, que imagina, mas que julga ser ilusório, pois se esconde à sua fé.
É assim que empreende a sua construção paralela à do universo,
em O Continente:
Como os planetas, à noite, mudam a Terra
mudarei minha vida, a que me segue
como a haste à flor.
O que, longe, foi sonho, peno será dia claro
caído no chão do mundo, como um símbolo.
Entre os pólos, na linha das estrelas,
meu espírito aciona a máquina das eternidades,
e o inédito não vem, e as ilhas que medito
não gritam sobre o mar, que é uma terra diferente,
crespa de tanta sombra a latitude.
Monótono é o continente; no eixo da terra palpita
a fábula do fogo mas é preciso que eu esteja
cá f ora, onde não há malas-postas abertas à meia-noite
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Os dias da criação se sucedem e a complementaçJo do mundo se
faz: astros do ce'u, peixes do mar, pássaros e animais na terra. O poeta ornamenta o seu mundo e manipula o discurso que lhe parece falho pela algazarra dos animais, "língua espalhafatosa", tentativa de
dizer "algo que desde o início foi sonegado a todos os viventes deste
mundo que nenhuma linguagem salvará."
Assim os cães, o rato, os peixes, os perus, o cavalo, os faisOes.o
jumento, o gavião, a lagartixa ou a tartaruga, animais a que se refere
em seus versos, sâ"o motivos para que se contemple toda a beleza do
universo que irradiam. A este hino de esperança, contrapõe: O Reino
Animal, onde animais formam o bestiário do reino de Cam e da cólera, pertencente a Rimbaud e a Lautréamont. (BP, p. 262)
Na acepção antropomórfica que o poeta possui, há a atribuição
de uma linguagem - reflexo da sua - que penetra no âmago de todas
as coisas, onisciente e tradutora da açío dos verbos que emprega.
Assim, os cachorros promulgam a lei do mundo;os perus falam
como os demagogos; os peixes escondem os dardos e o jumento, ao
contemplar o dia trêmulo de tanta claridade, emite um relincho de
tributo.
Seus poemas-parábolas recriam o seu universo de palavras, após
busca incessante e que suo, no dizer do poeta, Condição por Aceitar:
Qua a morte me lembre
um mar transparente,
só assim a aceito:
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silêncio final
dentro do meu peito,
perfeição de vagas
brancas e caladas,
paisagem abolida
no horizonte raso
do mar sem coqueiros,
vazio do mundo
após a pá lavra
que quis dizer tudo
e não disse nada.

o grande amor de antigamente, tornado o centro do tempo,
esse amor que não distingue entre o Dia e a Noite,
os contimentes e as ilhas, a imobilidade e o movimento,
o amor sem litorais, cumprido em seu mar puro e superfícies e
[profundezas,
esse amor comsumido nas pirâmides da paisagem,
o amor rumoroso e paradisíaco como aquele que só foi prati[cado pela humanidade
quando Adão e Eva se uniram, no ato inaugural e tantas vezes
[ censurado da Queda,

(NM, p. 122)

e foram tão veementes que até as bestas circunstantes ficaram
[ pasmadas.

O círculo da criação se fecha com o aparecimento do Homem e
o poeta analisa o Céu:

(L,SS, p. 237)
Em O Poeta Original, entretanto, registra sua amargura cínica:

,

Lugar do céu vedado aos cosmonautas
eis o Céu, estrangeiro, o infinito
além de todos os sóis e galáxias.
E nele Deus recebe as criaturas.
Nenhuma corresponde à Sua imagem.
Nenhuma é feita à Sua semelhança.
A solidão de Deus espanta os mortos
cativos ao lazer do Paraíso.

(NM, p. 109)
"— E Deus viu que estava bem feito. Entío disse: "— Façamos
o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e tenha poder sobre
todos os peixes do mar, e sobre as aves do ce'u e sobre os animais e
sobre as feras terrestres e sobre os répteis que rastejam pela terra. E
Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus e criou-os
homem e mulher." (Gênesis, cap. l , vers. 26-27).
O poeta presta a sua Homenagem ao Primeiro Casal rememorando o primado do amor:
O Amor foi devolvido às horas, sem nenhuma doçura,
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De nossos primeiros pais herdamos o pecado original.
Adão e Eva desobedeceram a Deus no paraíso terrestre
comendo o fruto proibido.
Ó dourada maçada vida\ Dia e noite
pagamos os motéis com o suor do nosso rosto.

(NM. p. 108)
Ledo Ivo realiza a integração dos cosmos, o seu e o do universo,
pela cadência dos passos no representar os aspectos da criaçJo divina
do que seria o Paraíso terrestre e a descrição comparativa do mundo
imperfeito e cru, em que vive.
Ao criador pede luzes que o orientem a "sair do labirinto",e este anseio se apresenta em A Mão de Deus:
Deus é a vida ou a morte?
Sua mão poderosa
brande uma foice
ou Deus é incapaz
de matar uma mosca?
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A LINGUAGEM MlTlCA
As implicações míticas encontradas na obra de Ledo Ivo na"o
se enquadram no sentido primeiro de mito, ou seja cruzamento entre
histórias e ideologia; sffo na verdade as que traduzem o trabalhador
meticuloso de uma mensagem através de linguagem. O mito n5o é
apenas o discurso: abandona este caráter para ser a funçüo que confere à tradição, valor e prestígio, e a partir de uma realidade inicial,
um tom sobrenatural. É através dele, por sua funçJo ritual e sociológica, que o poeta reencontra o enunciado do contador de histórias
de sua tribo, pela palavra encantatória que profere, dentro de uma
atmosfera mágica.
Malinowski afirma que os mitos nâ"o pretendem explicar idéias
abstratas ou concepções vagas com a Morte ou a Criaçffo, e sim comentá-las por um instrumento concreto: a palavra. O discurso mítico
nSo se representa apenas pelo texto escrito, seu lado racional; sua
significação é relacionada com o modo como é proferido ou recitado, o desempenho e os recursos usados pelo contador e sua inclusão
no contexto. (1). É este desempenho, num processo de encantamento mágico, que o poeta manipula pelas palavras que usa e que o
fazem lançar-se a uma aventura cultural: a sua e a dos seus leitores.
O surrealismo possui também imbricaçOes com o mito na medida em que pretende desmitificar e decifrar os signos através de um
simbólico que una forma e conteúdo.
Para Barthes, o mito é fala ou mensagem e requer uma decifra çío que possa transmitir a sua totalidade de sentido e forma, quando
focaliza o seu sentido pleno. (2). Como conseqüência, surge uma
deformação, que restitui a imagem natural de um real definido e histórico, através dos dois sistemas semiológicos de que se constitui: o
lingüístico, em que a linguagem se faz objeto, e o mítico, onde impera a metalinguagem .
O simbolismo do pensamento mítico despreza o discurso lógico
e racional e conjuga o primitivismo com a busca surrealista, num
processo analógico na tentativa de encontrar uma resposta para o
mistério universal. O surrealismo tenta criar novos mitos, sob a açío
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do inconsciente coletivo, que possam conduzir o homem a um grau
de liberação total. Há uma ligação entre a atividade mitológica do
surrealismo e a busca do inconsciente que se manifesta pela síntese
de desejos reprimidos revelados pelos símbolos oníricos.
O poema possui na sua orgiem um poder mítico e projetando,
pela voz do artista, os desejos da humanidade, cria um mito coletivo.
Paradoxalmente, na perda de sua individualidade a duras penas alcançada, é que o Eu desperta para o Outro e na conscientização de
que é fragmento e um ponto sensível no universo se integra na Totalidade, no caminho do conhecimento da Realidade de um mistério
eterno.
Breton relaciona a poesia com a gnose através da intuição que
condiciona o homem a obter uma consciência mais profunda de si
mesmo e do mundo que o rodeia. (3).
A analogia poética coaduna-se com a analogia mística, na medida em que transgride as leis da dedução para conseguir que a
mente distinga a interdependência de dois objetos que se situam em
planos diferentes e antagônicos. Esta reconciliação surrealista é o
prenuncio de uma reconciliação mais ampla: a do homem e sua
integração no universo. Para conseguir esta visão de unidade, o poeta
multiplica as imagens sintéticas vistas através da vitória do desejo
sobre a realidade.
Não é outra a posição de Ledo Ivo na sua busca do inconsciente
na analogia que explora, na simbologia onírica do seu fazer surrealista, pelo uso da palavras, que é mágica e mítica.
Esta posição é visível em Descoberta do Inefável:

O sobrenatural ainda existe. E não seremos nós
que alteraremos a indizível ordem das coisas
com as nossas mãos que poderão ficar imóveis
em pleno amor, diante do corpo amado.
É inútil pensar que os anjos morreram
ou se despaisaram, buscando outros lugares.
120

Eles ainda estão, unidade admirável do Dia e da Noite,
entre as nuvens e as casas em que moramos.
Repentinamente, as vozes da infância nos chama para
feérica viagem
e lembram que podemos fugir para o longe guardado ainda
no sempre.
Então, nossas necessidades não se reduzem apenas a comer,
dormir e amar.
Temos necessidade de anjos, para ser homens.
Temos necessidade de anjos, para ser poetas.
Vem, incontável música, e anuncia
(ao poeta e ao homem, humilde unidade)
a ressurreição diária do s anjo s.

(OE,SS.p.35)
Mito, magia, panteísmo são linguagens que pontilham as visões de um surrealismo que convive com as imagens do cotidiano,
transfigurando-as e fazendo com que alcem o seu vôo de pássaro
de luz nas asas da Poesia.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
(1) MALINOWSKI, Bronislav. Moeurs et Coütumes dês Mélanésiens. Paris, Payot, 1933, p. 49.
(2) BARTHES, Roland. Mitologias. S.P. Difel. 1980, p. 131-133.
(3) DUROZOI, G. e LECHERBÕNNIER, B. El Surrealismo, obra
citada, p. 160.
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O METAPOETA

Ao desenvolver este estudo crítico sobre a obra de Ledo Ivo,
percebe-se e destaca-se um dos seus aspectos mais importantes.
Pela enunciação de seu discurso literário, chega-se àquele perseguir ao poeta na direção de uma linguagem própria e ontológica e à
utilização de uma das funções da linguagem mais utilizadas por ele
nesse mister: a metalinguagem ou o metapoema.
Este procedimento presente em toda a obra de Ledo Ivo apresenta a madureza da fruta-poesia que era "imóvel", "esquecida", "forma passageira da grande fruta em movimento", e que mesmo dividida permanecera doce, acre e iluminada." (C, SS, p. 147). E é pela
metalinguagem, constante e talvez até inconsciente na sua composição, em que "as palavras o levam a geografias absolutas", (C, SS, p.
192) que o poeta funde invenção e descoberta em A Fronteira:
Do oficio e do artifício conjugados
como o faro e os cães, no dia de caça,
resta a fronteira sonora que atravesso
transformado em sintaxe.
(BP, SS,p. 253)

O poeta se faz metapoeta, no questionamento que propõe a si e
"à sua aventura sem sentido que é a vida", em Magias.
O fazer poético de Ledo Ivo é impregnado pela obsessão do desejo do encontro da palavra, única, onipotente, que traduza o seu desespero criador e que uma exploração metalingüística procura patentear até nos versos em que descreve A Chuva sobre a Cidade:

A chuva tem uma canção. Jamais uma elegia
para saudar sua gentileza. Jamais uma ode,
um himeneu, uma écloga deploratória.
Meu irmão, deixa que a goteira molhe tuas últimas
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poesias. Pouco importa que amanhã te reconcilies com os grandes
temas poéticos.
O amanhã é inconsumível. A chuva te ensina a ser invariável sem
se repetir.

À doce sombra dos Cancioneiros
Soneto da Rosa Clássica
Ode ao Crepúsculo

Acontecimento do
Soneto

Cântico da Indolência
Pequena Ode Inclinada

A Jaula

Balada do Arraial
A Palavra e a Graça
A Resposta dos Arcanjos
Soneto Campestre

Cântico

(C, SS,p. 130)

O emprego da linguagem-objeto demonstra o pesquisador sobre
a criação literária, fator que faz ampliar a visão do poeta e dimensiona o desenvolver de sua invenção. Neste levantamento, chega-se à
constatação da existência de uma mutação metafórica através de
uma operação substitutiva. Os vocábulos que participam desse sistema metalingüístico apresentam interessante particularidade dentro
desse aspecto múltiplo e variado da poesia de Ledo Ivo.
Nas suas criações em que domina o romantismo enquadrado nas
medidas de uma forma predeterminada, as referências lexicais são expressões comuns à poética clássica. O primitivo relacionamento da
poesia com a música transparece nos termos já empregados pelos
clássicos, românticos e árcades. Os poemas, na sua maioria, possuem
títulos que os enquadram nesse produzir metalingüístico, na escalada
poética que Ledo Ivo realiza. Prova disso o título da primeira coletânea de Ledo Ivo: Uma Lira dos Vinte Anos que enfeixa os seus primeiros cantos-poemas, conotação também relacionada a essa observação.

Ode Equatorial
Canto Grande
O Mar Lambe os Pés do Poeta
Soneto Confidencial
O Reino Avulso

Constelação
Alfabeto
A Visão
Ópera
Salina

Linguagem

Um Brasileiro em Paris

Uma sucessão de títulos comprobatórios podem ser arrolados:
A Balada Arbitrária
Soneto do Poeta Brasileiro
Adriana e a Poesia
Justificação do Poeta
Elegia
Balada à Bruma
Canto da Imaginária Janela Aberta
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As Imaginações

Ode e Elegia

Soneto dos Trinta e Cinco Anos
Soneto num Cardápio
Soneto da Esperança

Magias

Quarta Lição
A Terra é Redonda

Estação Central

Homenagem a um Semáforo
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Finisterra

O Operário
Conselho a um Jovem Poeta
Canção Inconveniente
Lamentação de Camões

Q Soldado Raso

Vargem Grande
Hora de Falar
O Dinheiro dos Poetas

A Noite Misteriosa

Assim há uma variação no emprego das palavras relacionadas a
determinado processo metalingüístico, como quando aparecem, entre outros, os seguintes vocábulos "canto" - "poema" - "poetas"
"ritmos" - "trovador" - "rapsódia" - "melodia" - "música" "dança" - "valsas" - "baladas" - "cancioneiros" - "pastoral" "pranto" - "castelã" e que vão perdendo a doçura romântica e envolvente de uma poética de sedução que os cerca, sendo substituídos
por outros termos que se apresentam, na sua dureza, mas adequados
à nova feição que a poesia de Ledo Ivo assume.
Os vocábulos empregados a partir de Cântico sofrem uma transformação que expressa a dualidade existente na obra de Ledo Ivo
quanto à feição de sua inventiva que já descobriu a contenção das
formas. Então surgem os termos que seleciona dentro de uma autenticidade que tenta expressar o seu sentimento, não só intuído,mas
também refletido e repassá-lo ao leitor.
Em A Contemplação, têm-se: "A alquimia do imaginário", "o
edifício da arte poética", "o artifício"; "a linguagem"; o dissolver do poeta na imagem que informa a Poesia.
Em Linguagem, a canção passa a ser "uma flor absurda como a
a vida", na representação da perseguição à Linguagem pelo rito
imaginário que o poeta segue.
E os termos possuidores de nova carga poética são introduzidos, como: hermetismo, paisagem, sacramento do verso, nomes, voz,
papel, contraponto, alfabeto, ofício, ópera, fronteira, sonora, sintaxe, sílabas, consoantes, vogais, ditongo, timbre, corpo de solfejo,
escritura, semântica, ortografia, tinta, signos, litogravura, mural.

Estas palavras delimitam, dentro do contexto em que se inse126

rem, um novo conceito semântico em relação ao seu poder de expressão. Verifica-se nesta gradação que Ledo Ivo consegue isolar-se
das influências, porventura recebidas de uma descoberta e apresenta
a inovação de sua inventiva, na criação de sua linguagem a partir do
grauO. (1)
E é então que o poeta cantor, trovador, abandona as canções,
baladas e rapsódias, a música e o doce tom dos cancioneiros e se
transforma no cultor de um verso rijo que usa "a vida como um
problema de linguagem" e fabrica, com papel, letras, signos e tinta, as palavras que, sem a demagogia de uma retórica ultrapassada,
explodem no "grito do homem" que procura o fim do labirinto."
(SS,p. 2 5 4 - N M , p. 91).
Dentro dos recursos metalingüísticos utilizados por Ledo Ivo e
como elementos denunciadores de uma produção intertextual, surgem epígrafes e prefácios que podem ser detectados em vários poemas, além de alguns títulos sugestionáveis que a evidenciam.
As epígrafes, que comparecem poucas vezes aliás, na obra de
Ledo Ivo, reforçam o processo metalingüístico de que se utiliza o
autor e agem como elementos incisivos na caracterização da fase vivida, remetendo também a outros discursos, dentro do espaço intertextual. (2)
Em As Imaginações, um verso de.Rimbaud inicia a primeira série
dos poemas de Ledo Ivo, escritos durante o período que vai de 1940
a 1943.
"— Je suis maítre en fantasmagories.", e relaciona a linha do
seu fazer poético à do poeta francês posicionando "a visão da poesia
como um rito, um cerimonial, uma magia", que torna o poeta "Vidente, descobridor de uma região poética desconhecida." (3)

A epígrafe acima citada predetermina o tom surrealístico
criado pelas suas imaginações, num processo de invenção, refletido
através da metalinguagem auto/crítica.
Em Acontecimento do Soneto, o poema À doce sombra
dos Cancioneiros, na ambigüidade expressiva de uma descoberta sob
a forma contida e de uma invenção sob a expansão, funciona como
epígrafe-prefácio indicador também de uma intertextualidade que,
a partir desse primeiro soneto, se prolonga por toda a série de põe127

mas do citado livro, assim mascarando pela forma o seu sentido criador.
A epígrafe é também forma de discurso paralelo e aponta para
dois outros dircursos: o que introduz e o de que provém, num relacionamento texto-contexto. (4)
Também de Rimbaud sío as epígrafes de O Rei da Europa, de
1955:
Pendam que lês fonds publics s'écoulem en fétes de fraternité.
il sonne une cloche de f eu rose dans lês nuages. (RE, SS, p. 265)
e de Os Amantes Sonoros, de 1960:
lê cor ps un trésor a prodiguer.
Neste último livro, sub titulado como
lê corps um trésor a prodiguer.

Neste último livro, subtitulado como Ballet, existe outra epígrafe, de Keats:
Faded the shape of beauty from my arms. (ASS, SS, p. 311)

Essa dupla epígrafe traduz o erotismo dos versos que lhe seguem
numa "história de amor, cantada por um poeta que nos versos se
purgou da mais louca das paixões que na cidade encontrou." Estória
de amor e morte, a que comparece, como na maioria dos versos
amorosos de Ledo Ivo a trilogia de Bataille: o erotismo do corpo,
do coração e do espírito, vinculado à noção do contínuo, da angústia existencial, internalizada da busca de uma decifração que se completa com a morte. (5)
Em Um Brasileiro em Paris, 1953-1954, a epígrafe é de Dante
Alighieri:
— /' mi volsi a man destra, e puesi mente
alfaltro polo, e vidi quattro stelle
non viste mal fuor ch'alla prima gente.

Purgatório, 1-22-26.
(BP,SS,p.241)
Nota-se aí que "a musa horizontal", estrela "na pura estrutura
do nada", orienta o poeta, que, à procura da "rosa suprema da lin128

guem" em "aventura conduzida pelo rigor", "constrói sua eternidade"
limitando ou limitado pelos pontos cardeais que o norteiam: aventura
e descoberta. (BP, SS, p. 243-244-248).
Na tessitura da obra, como recurso metalingüístico representado
pelo prefácio no expressar de uma linguagem-objeto, representativa
da obra a que se refere, introduzindo-a, têm-se dois prólogos complementares de Ledo Ivo.
Em A Noite Misteriosa, o prefácio intitulado A Visita da Noite,
extrapola o seu sentido elucidativo e se torna poema em prosa
em que o autor "como voz de si mesmo", se identifica "aos que
não têm voz" e como "visitante da Noite", aos que o visitam na
fronteira do sono e vigília, no território de um "mistério que se
converte em linguagem". (NM, p. 5)
Em Os Melhores Poemas, o prefácio já foi comentado em parte
quando se referiu, nesse trabalho, à estrutura sintática da obra literária
de Ledo Ivo e aos critérios seguidos por ele na seleção de seus poemas.
No entanto, é reafirmação do poeta em Palavra de Honra que
"a poesia é a voz ou linguagem do outro: uma linguagem pessoal e
intransferível dentro do sistema poético que representa a culminação
estética das numerosas linguagens tribais e triviais que formam a
língua de uma nação. E essa linguagem diferente é uma máscara; um
esconderijo; uma metáfora; um dizer, sempre outra coisa". (MP, p. 8)
Ao descobrir a poesia, o poeta usa toda a invenção de sua fantasia. Constrói uma palavra libertária, que representa um dizer autêntico, condensado no poema toda a sua carga significante e desprezando o automatismo ou a repetição.
Dentro do seu fazer, aventura e descoberta se conjugam. O poeta
aceita os limites formais ou ideológicos que cerceiam a sua criação,
na concepção estética de uma expressão própria. Faz deles, porém,
acesso para refletir a autenticidade desta expressão num processo
de criatividade, em que a invenção pessoal lhe concede total liberdade
artística.
Ledo Ivo não se aliena apenas a uma subjetividade íntima ou
surrealista constituinte de um universo arbitrário e abstrato, mas
se volta para uma realidade objetiva numa renovação em que considera
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outros valores do mundo exterior ou questiona um dimensionamento
espiritual que lhe é marcado pelo Sinal.
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CONCLUSÃO

Paralelamente à indagação do poeta, traça-se este trabalho
sobre as linhas de uma aventura vocabular.
Não coroaria essa busca a verdade do texto mas o seu plural,
a partir de um caminho cuja origem seria não a tomada da forma
para esclarecer ou determinar o conteúdo, mas a destruição desse
mesmo conteúdo sob a ação formal em que o analista utiliza os
códigos que lhe parecem familiares, afins, na condensação do sentido,
para provocar a explosão do texto na sua multiplicidade.
É aí então, que, relembrando Barthes, poder-se-á avançar não
mais no texto proposto, mas no próprio trabalho crítico, que se
desvincula e prossegue livre. (1)
Como todo trabalho crítico, este também se fundamenta na
intertextualidade. Citam-se pesquisas e conclusões a que chegaram
os mestres e comparam-se resultados. Tece-se o tecido da escritura
do autor num novo dimensionamento e numa outra direção segundo
a abertura que mais dita a paixão e o envolvimento próprio. Pois é
de paixão que se constróem os textos. Nenhum produtor deixa de
colocá-la ou abandona seu rosto em seu trabalho. Já o deixa de
colocá-la ou abandona seu rosto em seu trabalho. Já o dissera Wilson
Martins, em seu discurso durante o encerramento do III Congresso
Paulista de Escritores em 1952: " - O escritor só deve ter uma
paixão, a paixão literária". (2)
Paixão que fez Drummond classificar a Poesia como "expressão
indireta das coisas, na forma transposta, elíptica, oblíqua e mágica
do poeta" e como "emoção poética em si", (3). Para ele, Drummond,
existe uma tautologia poética, independente de tema, assunto,
socializante ou não, agente interior ou exterior, que motiva o autor
na sua criação.
Poesia é Poesia, fruto portanto, da paixão do escritor.
Como intérpretes passionais, num círculo vicioso de repetição,
as palavras refletem os objetos que representam e tornam-se continentes indefiníveis do ser em expressão. Suas manifestações e interpretações colidem e se superpõem nas afirmações, nas contradições,
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íí

A trajetória que empreende o poeta é a reduplicação daquela
que seguiu o Homo sapiens, lenta e progressivamente. Desde o seu
nascimento, na negatividade da perda de seu habitat, Paraíso-Natureza,
assimila a sua impotência e limitações. Visualizando seu próprio fim,
a morte, debate-se numa dicotomia existencial e insolúvel: é corpo
e alma, finito e infinito. Encarnando o poder que o impulsiona, na
potencialidade de sua paixão, o poeta recria o Universo e a si mesmo
a partir de sua indecisão entre Eros e Thanatos, as duas expressões
da regressão e da progressão, chaves da Psicanálise humanística de

Erich Fromm. (6). Procura, então, a sua realidade como um todo
que evolui espiritualmente através do espaço e do tempo.
Neste diálogo que se trava com a obra poética de Ledo Ivo,
retoma-se o "inacabamento do princípio", a que se referiu Bakthin.
(7). Nos textos de modernidade, permite-se um discurso de escritura
em que o crítico também exercita a sua invenção que procura prolongar a do autor e assimilar a sua imaginação. Seria a contigüidade
dos discursos, já prevista por Barthes em que prevalece a descoberta
de um intertexto infinito. (8).
O poeta Ledo Ivo, no seu sentir apurado e na visão que apura,
pauta-se numa versatilidade móvel, por mesclar-se a sutilezas que
percebe e que se materializam no descrever as imagens que se
consagram no instante mágico da revelação. (9). Passa a ser o decodifícador de sensações esotéricas e é pela sua criação que a experiência
do real se reproduz no momento da percepção. Nessa função de
decodificador, endereça porém à decodificação do leitor, numa
reciprocidade circular, o poeta assume muitas faces. Em Ledo Ivo
são mais incisivas as que se ligam ora à invenção ora à descoberta,
independente de ordem ou taxeonomia.
A invenção, como mímese inconsciente, na descrição de Platão,
surge como o extravasar de sua linguagem interior e aí podem
ser situados os seus poemas que descrevem sonhos, interioridades
evocativas ou criativas do inconsciente, em vários aspectos já analisados neste trabalho e que se ligam a uma linguagem supra-real. A
intuição manifesta-se em linguagem que pretende apartar-se de
qualquer repressão. Nessa linguagem do inconsciente, Ledo Ivo,
apesar da adoção de processos tradicionais, coordena uma realidade
própria e promove a mesclagem de invenção e descoberta.
Quando a sua aventura o conduz apenas à descoberta, Ledo Ivo
parafraseia e maneja num processo intertextual os parâmetros
de uma linguagem já descrita e ouvida em relação ao "corpus literário''. Assim acontece quando a sua p ^sia se marca pelo regime
da geração de 45. Seus poemas, no entanto, não perdem a marca de
uma originalidade criadora.
O artista- poeta transpõe o seu universo interior para o universo
de seu canto, independente da pressão que o contexto possa exercer
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na simbolização através de ritmo, imagem e significado sob o contexto
social a que pertencem, na expressão poética. A permanência da
mensagem poética é uma característica que não possui a linguagem
comum, ela é memorável. Valéry disse que "o poema não morre
por ter vivido; foi expressamente ideado para nascer de novo de
suas cinzas e tornar-se infinitamente o que acabou de ser. A poesia
tende a fazer-se reproduzir em sua própria forma; estimula-nos a
reconstruí-la de modo idêntico". (4). Através de suas equivalências
ou acoplamentos, contidos na mensagem que o poema conduz, o
leitor se capacita a reproduzi-lo de maneira única pelas mesmas
seleções do código lingüístico.
A essa mensagem poética permanente procura chegar o analista,
através de um processo em que a linguagem deve ser dissecada em
vários aspectos. O poeta, como agente criador e detentor de um
poder imaginativo, descrito por Põe em sua cosmovisão, dispersa
elementos ordenados por Deus e os reagrupa em novas unidades
ou totalidades, dentro do relacionamento de forças de atração e
repulsão ou contração e expansão de que depende todo o funcionamento do Universo. Esse processo de retração e repulsão, semelhante
ao de condensação e contigüidade, pode ser renovado sempre e no
âmago dessa matéria difusa que constitui essa Totalidade e no
Espírito aí contido, existe um Deus criador e artista. (5). O reflexo
desse Deus-criador irradia-se no ser por excelência, personificandose no Poeta, expressão maior do Homem, que procura, criando,
exercer essa passagem transcendental de sua existência até a esfera
da iniciativa e da liberdade.

sobre ele. Assim incluí-lo numa caracterização ou segmentação de
movimentos ou fases literárias independentes ou adversas é extrapolar e mascarar o sentido de arte única que contém.
Mesmo que contornos existam entre determinadas épocas literárias, há um momento em que se diluem e uma interpenetração se
faz patente nessa ou naquela obra de autor que reproduz tendências
diversas das que nortearam suas produções anteriores.
Daí, o encontrar-se na poesia modernista brasileira em sua maior
expressão, Mário de Andrade, revolucionário e contestador, a exatidão de um soneto como Quarenta Anos, de 27 de dezembro de 1933,
em que "o tema constrói a forma, no seu valor significante." (10).
Naquele espaço temporal, como manifestação artística seria a eclosão
mais apropriada para expressar o conteúdo a que pretendia dar forma.
Talvez fosse esse o sentido da geração de 45, a autonomia, a
democratização da forma, que embora usada mais freqüentemente
numa padronização rígida, como no soneto e na ode, foi liberada
até formas mais livres.
Se a "poesia é uma arte", no dizer de Paul Claudel, o poeta possui o dom de expressá-la de modo único, quando procura significar
mais o que busca no cerne das coisas que diz, mesmo que utilize
a palavra do modo mais cru e despojado de qualquer artifício de
retórica. Ele a faz valer pelo que é, como ser que transcende o
prosaico e o cotidiano, não importando que pertença a eles ou que
deles se utilize. (11).
Essa arte, dádiva ou pesquisa, não é caracterizada por época,
estilo ou escola. É presença nos 5785 dísticos latinos, que constituem
DE BEATA V I R G I N E Dl MATRE MARIA, escritos por Anchieta
nas areias de Iperoig em 1563 (12) e continua presença em Lê
Coup de Dês, de Mallarmé, em que o conceito metalingüístico exposto pelo autor no Prefácio ao Poema enfatiza o emprego dos
"brancos" do silêncio, a diferença dos caracteres de imprensa, a
substituição de "traços sonoros regulares ou de versos por subdivisões prismáticas da Idéia." (13). Mallarmé produz o entrelaçamento desnorteante da afirmação e da negação, do ser e do não-ser, do discurso e da escritura, que constitui a linguagem poética,
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(14) e que se deixa interpenetrar da musicalidade de uma partitura
em que sinfonia e polifonia coexistem e se sobrepõem a uma combinatória de tempo e espaço, cujos elementos formadores, apesar
de autônomos, relacionam-se com o conjunto do poema, através
de sua realização concreta.
Na sua versatilidade, Ledo Ivo realiza-se na liberdade de formas.
Mestre do soneto, mostra, porém, sua pujança em toda a sua invenção, em conformidade à concretização do instante que se lhe consagra, instante transcendental e manifestado no poema-perdurável,
irredutível, único e presente e que pode ser captado como as fotografias o são.
Barthes, em seu trabalho La Chambre Claire, posicionou o papel
do significante exercido pela fotografia, de modo singular (15).
Para ele, a fotografia reproduz ao infinito aquilo que se deu num
preciso instante, repete mecanicamente o que não mais se repetirá
existencialmente, representando o Particular absoluto, o Real perdurável. A foto possui uma linguagem dèitica, em que se une ao seu referente e através dele se concebem dualidades que não se podem separar sem destruí-las, como o objeto e seu desejo ou o Bem e o Mal.
Ela se inclui no caminho da aventura, que é o percorrido pelo poeta
na visão dupla que proporciona: o crítico vê o que o poeta já vira.
Como um desdobramento, também o trabalho da crítica segue a
aventura do poeta, numa metonimização pesquisadora. Nessa contigüidade chega-se à colocação da máscara que caracteriza a fotografia e lhe atribui a significação de uma metáfora mitológica. Daí o
relacionamento entre um poema e uma foto pela concretização que
ambos corporificam da consagração do instante criador.
Em Ledo Ivo, em sua poesia, percebem-se as duas visões barthesianas da fotografia: a submissão ao código civilizado de ilusões perfeitas, semelhante a uma descoberta, e/ou o desafio ao despertar de
uma indefinível realidade, como uma invenção, a partir de sua força
sobre o tempo que procura domar.
De um ponto de vista fenomenológico, o poder de autentificação,
que se apresenta na reprodução ao infinito de uma imagem apesar
de ter sido realizada uma só vez, supera o poder de representação,
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como mímese de uma realidade instantânea e recriada, tanto na
Fotografia como na Poesia.
No fotografar e imprimir o cunho de durabilidade a seres e
emoções, Ledo Ivo comprova o alto senso humanístico de seu
fazer. Sua poesia valoriza o que procura ver no homem, no sentido
existencialista do engrandecimento do ser. Abandona um negativismo destrutivo e realiza a sua aventura procurando a foto já revelada, além do negativo inicial em que foi criada, e promove a
integração de sonho e realidade, tempo e espaço, invenção e descoberta.
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COLEÇÃO AFRÂN1O PEIXOTO, DA
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS
(Organização de Arnaldo Niskier)

ELIZABETH RENNO

A

AVENTURA POÉTICA
DE
LEDO IVO

O lançamento do livro A Aventura Poética de Ledo Ivo,de Elizabeth
Rennó, vem realçar o objetivo da Coleção Afrãnio Peixoto, da Academia
Brasileira de Letras, que é, além de reeditar obras raras, publicar livros
inéditos. Depois de João Francisco Lisboa - O Timon Maranhense, de
Arnaldo Niskier (inédito), tivemos as seguintes reedições. Como e
Porque sou Romancista, de José de Alencar; A Donzela e a Moura
Torta, de Rachel de Queiroz; Florilégio da Poesia Brasileira (3 volumes),
de Varnhagen; Peregrino da América (2 volumes), de Nuno Marques
Pereira; Viagem ao Brasil, de Hans Staden;O Visconde do Rio Branco,
do Visconde de Taunay.
O trabalho de Elizabeth Rennó, que mostra as várias fases e faces
de Ledo Ivo, como autor de crônicas, poesias, ensaios ou romances,
tem apresentação do acadêmico Antônio Houaiss. Para ele. Ledo Ivo
vem "exercendo o mister de viver como sinônimo do mister de poetar:
poucos de nossos poetas puseram como ele a poesia no centro de sua
razão de ser". Mais uma vez contamos com a colaboração do Centro
Educacional Objetivo, dirigido pelo professor João Carlos Di Gênio

