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RESUMO 

 

MERISIO, Priscila Andrea. Matizes surrealistas no poema O Amor em Visita, de 

Herberto Helder. 2019. 154 f. Dissertação de Mestrado (Departamento de Pós-

Graduação em Estudos de Linguagens — Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

Curitiba-PR, 2019.  

 

 

Neste trabalhou, pesquisou-se a relação entre o poema O Amor em Visita (1958), do 

poeta português Herberto Helder, e alguns elementos do surrealismo, dentre eles a 

imagem, o amor erótico e a recriação do sagrado. Houve a breve explanação da relação 

do poeta com a tecnolírica, ou seja, seus percursos pela poesia experimental e concreta, 

através de experiências com o computador, em meados da década de 60, e como estes 

embaralhamentos assemelham-se à técnica surrealista do cadáver esquisito. O 

hibridismo na sua estruturação da linguagem. Abordou-se, também, definições gerais 

deste movimento, surgido na França, em 1930 e o breve historial de sua recepção em 

Portugal.  

 

 

Palavras-chave: Surrealismo. Surrealismo em Portugal. Herberto Helder. Poesia 

portuguesa.  

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

MERISIO, Priscila Andrea. Surrealistic nuances in the poem Love in Visit, by 

Herberto Helder. 2019. 154 p. Master's Dissertation (Department of Post-Graduate in 

Language Studies— Federal Technology University of Paraná. Curitiba-PR, 2019.  

 

In this paper it was researched the relation between the poem O Amor em Visita (1958) 

by the Portuguese poet Herberto Helder and some elements of surrealism, among them 

the image, erotic love and new criation of the sacred. There was a brief explanation of 

the relation of the poet to the technolyric, that is its routes by the experimental and 

concrete poetry, through experiments with the computer, in the middle of the 60's, and 

how these shuffles resemble the surrealistic technique of the Exquisite corpse. The 

hybridism in his structuring of language. General definitions of this movement, which 

emerged in France in 1930, and the brief history of its reception in Portugal, were also 

discussed. 

 

Keywords: Surrealism. Surrealism in Portugal. Herberto Helder. Portuguese poetry. 
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INTRODUÇÃO 

 

  Sobre a ideia de que Breton foi a égide do surrealismo francês, ao estudar o 

tema em Portugal, observou-se que, nos livros e pesquisas, há diversos nomes em 

destaque, como António Maria Lisboa, Mário Cesariny e Cruzeiro Seixas. Há, também, 

destaque a dezenas de figuras — inclusive a Herberto Helder —, tanto em pesquisas 

básicas de internet, como nos estudos do professor Perfecto Cuadrado, que desprendeu 

parte de sua vida a apreender o surrealismo, especialmente o português. Ele próprio 

afirma, em entrevista concedida a um documentário dedicado ao Cruzeiro Seixas 

(https://www.youtube.com/watch?v=GYEuuH8i_TM) que não é possível atribuir 

características determinantes dos que participaram dos movimentos surrealistas de 

Portugal, pois, mesmo que tivesse se desvinculado formalmente dos grupos, cada artista 

incorporou o surrealismo em sua arte à própria maneira. 

 O exemplar de O amor em Visita (1958), primeiro livro de Herberto Helder, 

utilizado nesta pesquisa, está presente na edição Poemas completos, publicada em 2016, 

no Rio de Janeiro, pela Tinta-da-china Brasil. Há outras versões deste longo poema, 

inclusive em sites da internet, porém, optou-se por esta edição por entender que ela 

reúne a versão final editada pelo próprio autor, ou, ao menos, uma de suas versões 

oficiais. Os direitos autorais de Poemas Completos estão sob domínio dos herdeiros de 

Herberto Helder, que detêm seu espólio literário. Por isso, deduz-se que é uma 

publicação de cunho confiável em termos de conteúdo.  

 Esta dissertação pretende refletir a presença de elementos do surrealismo na 

poética do autor, além de discutir alguns tópicos do movimento no viés da imagem e do 

amor. Outros elementos surrealistas serão pincelados na leitura de O Amor em Visita, 

presente no último capítulo. Antes, será abordada a relação entre Herberto Helder e o 

surrealismo. Haverá um breve traçado do que é o surrealismo e, também, sua recepção 

em Portugal. A psicanálise freudiana também apresentará sua importância nesta 

pesquisa.  

 Para citar a relação entre a tecnologia e o poeta português, esta dissertação será 

iniciada explicando sua participação em um projeto de poesia, pensando, assim, na 

tecnolírica: neologismo criado pela autora desta pesquisa para designar os experimentos 

tecnológicos da poesia de Herberto Helder a partir do termo Electronicolírica — título 

que o poeta deu a um de seus livros, que contém o sorteio de fragmentos de diversos 

https://www.youtube.com/watch?v=GYEuuH8i_TM
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textos através de algoritmos: após estes embaralhamentos, Herberto Helder deu ao texto 

seu próprio toque, arremedando-o com a criação de versos da própria lavra. 

Electronicolírica (que antes se chamava A Máquina Lírica) trata-se de poesia e 

intermídia, tema relevante à contemporaneidade e, ainda, com diversas possibilidades 

de exploração e reflexões — cabe ressaltar que, conforme apontado pelo pesquisador e 

estudioso português Rui Torres, esta experiência foi relevante na história da poesia de 

Portugal e no cenário literário da época.  

 Em suma: tecnolírica é um termo que abarca a relação de Helder com as 

palavras e a linguagem poética criada nos diversos meios tecnológicos. No entanto, 

acredita-se que, para além do uso formal de um aparelho, a tecnolírica atravessa toda a 

obra poética de Herberto Helder, onde a relação da literatura e da tecnologia são 

subvertidas, transcendendo a ideia do uso restrito de uma máquina — a própria 

construção da poesia é, conforme escrito pelo poeta, máquina de emaranhar paisagens, 

máquina lírica. Helder sendo ele próprio Deus ex machina.  

 Pensando na grafia (escrita) como a próprio artefato tecnológico, Herberto 

Helder constantemente experimenta a linguagem (e a língua) através das imagens: em 

seus poemas, todas as figuras são as mesmas, tudo está dissolvido, entrelaçado e, para 

ler seus versos, é preciso abandonar as conhecidas “normas” da lógica textual: sintaxe, 

gramática, forma, conteúdo para, enfim, se permitir adentrar em outros níveis de 

consciência. Conforme escrito por Herberto Helder, no poema II, do livro Poemacto 

(2016[1961], p. 101):  

 

Minha cabeça estremece com todo o esquecimento. 
Eu procuro dizer como tudo é outra coisa. 

Falo, penso. 

Sonho sobre os tremendos ossos dos pés. 
É sempre outra coisa, uma 

só coisa coberta de nomes. 

 

 

 Então, a tecnolírica são estes nomes, estes jogos imagéticos propostos por 

Helder. Ele cria novas imagens, um novo mundo. Os desafios de qualquer pesquisador 

que se dá o labor de acariciar a bílis da poética herbertiana é degustá-las: degustar a 

tecnolírica de sua obra. Para fins de exemplo, a autora desta pesquisa delira, também 

nas imagens, insuflada pela cripta dos excessos, onde a sombra adormecida trança seus 

cabelos com cardamomo; a flor respira as pernas daquela idosa no covil; montanhas são 
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clavículas de névoa; os cavalos relincham na lua e brilham seus dentes no regato; 

estrelas fazem amor com gatos vira-latas nos telhados dos prédios; o sangue reverte-se 

nas órbitas dos olhos; escapa leite de amêndoas dos ouvidos; a criança é amamentada 

pelo jarro de rosas vermelhas; a cidade com seu aroma de café e chicote ferroviário 

embolora o pão; a overdose de epifanias da porta pra fora, quando pega as cerejeiras 

pela mão, lembra-se do que é tocável; pestana do agora sendo a nitroglicerina do avant; 

na nudez das florestas a mulher desabotoa seus emaranhados, e adormece sob a gadeia 

da figueira mais expressiva; o mugido bovino durante o  sono; um corpo abandonado à 

própria sorte em carne viva, sem a vida. A tecnolírica de Herberto Helder,  o hibridismo 

na sua construção da linguagem.  

  Quanto à metodologia científica, no que diz respeito a esta dissertação é 

importante notar toda pesquisa implica em um princípio, um conhecimento e um 

desconhecimento: o primeiro no sentido de impressões advindas do fenômeno e, o 

segundo, no sentido de que o pesquisador não percebe os aspectos do objeto que não se 

dão de imediato ao olhar. Por isso, cabe unir as pontas do percurso da pesquisa, com 

respeito ético, equilíbrio teórico e sólida visão da totalidade do texto construído. Por 

fim, entende-se que cada pesquisa não é mera repetição de uma fórmula, mas o 

enquadramento de uma nova forma, porque se bastasse seguir normas, toda pesquisa 

seria a mesma e não responderia coisa alguma, não teria razão de ser. Por isso, embora 

seguindo as normas estabelecidas para a elaboração de uma dissertação, enfatizou-se o 

método do cotejo teórico, da análise livre dos versos de Herberto Helder e da construção 

da linguagem em tom ensaístico, por compreender que um pesquisador, ao dissertar 

sobre poesia, necessita de certas liberdades. 

 Para já integrar o leitor nos versos herbertianos, que desde o início surgem nesta 

pesquisa, abaixo, na íntegra, apresenta-se o poema O Amor em Visita, de Herberto 

Helder (ed. Tinta-da-china Brasil: Rio de Janeiro, 2016). Antes, entretanto, considera-se 

significativo advertir que, ao longo deste trabalho, ele não será refletido estrofe a estrofe 

e, mais, verso a verso — acredita-se que tal tarefa resultaria repetitiva, enfadonha, 

desnecessária.  

 
Dai-me uma jovem mulher com sua harpa de sombra  
e seu arbusto de sangue. Com ela  

encantarei a noite. 

Dai-me uma folha viva de erva, uma mulher.  

Seus ombros beijarei, a pedra pequena  
do sorriso de um momento. 
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Mulher quase incriada, mas com a gravidade  

de dois seios, com o peso lúbrico e triste  

da boca. Seus ombros beijarei. 
 

Cantar? Longamente cantar. 

Uma mulher com quem beber e morrer. 
Quando fora se abrir o instinto da noite e uma ave  

o atravessar trespassada por um grito marítimo  

e o pão for invadido pelas ondas,  

seu corpo arderá mansamente sob os meus olhos palpitantes  
Ele — imagem vertiginosa e alta de um certo pensamento  

de alegria e de impudor. 

Seu corpo arderá para mim 
sobre um lençol mordido por flores com água. 

 

Em cada mulher existe uma morte silenciosa. 
E enquanto o dorso imagina, sob os dedos,  

os bordões da melodia,  

a morte sobe pelos dedos, navega o sangue,  

desfaz-se em embriaguez dentro do coração faminto.  
— Ó cabra no vento e na urze, mulher nua sob  

as mãos, mulher de ventre escarlate onde o sal põe o espírito,  

mulher de pés no branco, transportadora  
da morte e da alegria. 

   

Dai-me uma mulher tão nova como a resina 

e o cheiro da terra. 
Com uma flecha em meu flanco, cantarei.  

E enquanto manar de minha carne uma videira de sangue, 

cantarei seu sorriso ardendo, 
suas mamas de pura substância, 

a curva quente dos cabelos. 

Beberei sua boca, para depois cantar a morte 
e a alegria da morte.  

 

Dai-me um torso dobrado pela música, um ligeiro 

pescoço de planta, 
onde uma chama comece a florir o espírito. 

À tona da sua face se moverão as águas, 

dentro da sua face estará a pedra da noite. 
— Então cantarei a exaltante alegria da morte.  

 

Nem sempre me incendeiam o acordar das ervas e a estrela 
despenhada de sua órbita viva.  

— Porém, tu sempre me incendeias. 

Esqueço o arbusto impregnado de silêncio diurno, a noite 

imagem pungente 
com seu deus esmagado e ascendido. 

— Porém, não te esquecem meus corações de sal e de brandura.  

 
Entontece meu hálito com a sombra, 

tua boca penetra a minha voz como a espada 

se perde no arco. 

E quando gela a mãe em sua distância amarga, a lua 
estiola, a paisagem regressa ao ventre, o tempo 
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se desfibra — invento para ti a música, a loucura 

e o mar.  

 
Toco o peso da tua vida: a carne que fulge, o sorriso, 

a inspiração. 

E eu sei que cercaste os pensamentos com mesa e harpa. 
Vou para ti com a beleza oculta, 

o corpo iluminado pelas luzes longas. 

Digo: eu sou a beleza, seu rosto e seu durar. Teus olhos 

transfiguram-se, tuas mãos descobrem 
a sombra da minha face. Agarro tua cabeça 

áspera e luminosa, e digo: ouves, meu amor?, eu sou 

aquilo que se espera para as coisas, para o tempo — 
eu sou a beleza. 

Inteira, tua vida o deseja. Para mim se erguem 

teus olhos de longe. Tu própria me duras em minha velada beleza.  
 

Então sento-me à tua mesa. Porque é de ti 

que me vem o fogo. 

Não há gesto ou verdade onde não dormissem 
tua noite e loucura, 

não há vindima ou água 

em que não estivesses pousando o silêncio criador. 
Digo: olha, é o mar e a ilha dos mitos 

originais. 

Tu dás-me a tua mesa, descerras na vastidão da terra 

a carne transcendente. E em ti 
principiam o mar e o mundo.  

 

Minha memória perde em sua espuma 
o sinal e a vinha. 

Plantas, bichos, águas cresceram como religião 

sobre a vida — e eu nisso demorei 
meu frágil instante. Porém 

teu silêncio de fogo e leite repõe a força  

maternal, e tudo circula entre teu sopro 

e teu amor. As coisas nascem de ti 
como as luas nascem dos campos fecundos, 

os instantes começam da tua oferenda 

como as guitarras tiram seu início da música nocturna.  
 

Mais inocente que as árvores, mais vasta 

que a pedra e a morte, 
a carne cresce em seu espírito cego e abstracto, 

tinge a aurora pobre, 

insiste de violência a imobilidade aquática. 

E os astros quebram-se em luz sobre 
as casas, a cidade arrebata-se, 

os bichos erguem seus olhos dementes, 

arde a madeira — para que tudo cante 
pelo teu poder fechado. 

 

Com minha face cheia de teu espanto e beleza, 

eu sei quanto és o íntimo pudor 
e a água inicial de outros sentidos.  
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Começa o tempo onde a mulher começa, 

é sua carne que do minuto obscuro e morto 
se devolve à luz. 

Na morte referve o vinho, e a promessa tinge as pálpebras 

com uma imagem. 
Espero o tempo com a face espantada junto ao teu peito 

de sal e de silêncio, concebo para minha serenidade 

uma ideia de pedra e de brancura. 

És tu que me aceitas em teu sorriso, que ouves, 
que te alimentas de desejos puros. 

E une-se ao vento o espírito, rarefaz-se a auréola, 

a sombra canta baixo.  
 

Começa o tempo onde a boca se desfaz na lua, 

onde a beleza que transportas como um peso árduo 
se quebra em glória junto ao meu flanco 

martirizado e vivo. 

— Para consagração da noite erguerei um violino, 

beijarei tuas mãos fecundas, e à madrugada 
darei minha voz confundida com a tua.  

Oh teoria de instintos, dom de inocência, 

taça para beber junto à perturbada intimidade 
em que me acolhes.  

 

Começa o tempo na insuportável ternura 

com que te adivinho, o tempo onde 
a vária dor envolve o barro e a estrela, onde 

o encanto liga a ave ao trevo. E em sua medida 

ingénua e cara, o que pressente o coração 
engasta seu contorno de lume ao longe. 

Bom será o tempo, bom será o espírito, 

boa será nossa carne presa e morosa. 
— Começa o tempo onde se une a vida 

à nossa vida breve.  

 

 
 

 

Estás profundamente na pedra e a pedra em mim, ó urna 
salina, imagem fechada em sua força e pungência. 

E o que se perde de ti, como espírito de música estiolado 

em torno das violas, a morte que não beijo, 
a erva incendiada que se derrama na íntima noite 

— o que se perde de ti, minha voz o renova 

num estilo de prata viva.  

 
Quando o fruto empolga um instante a eternidade 

inteira, eu estou no fruto como sol 

e desfeita pedra, e tu és o silêncio, a cerrada 
matriz de sumo e vivo gosto. 

— E as aves morrem para nós, os luminosos cálices 

das nuvens florescem, a resina tinge 

a estrela, o aroma distancia o barro vermelho da manhã. 
E estás em mim como a flor na ideia 
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e o livro no espaço triste.  

 

Se te apreendessem minhas mãos, forma do vento 
na cevada pura, de ti viriam cheias 

minhas mãos sem nada. Se uma vida dormisses 

em minha espuma, 
que frescura indecisa ficaria no meu sorriso? 

— No entanto és tu que te moverás na matéria 

da minha boca, e serás uma árvore 

dormindo e acordando onde existe o meu sangue.  
 

Beijar teus olhos será morrer pela esperança. 

Ver no aro de fogo de uma entrega 
tua carne de vinho roçada pelo espírito de Deus 

será criar-te para luz dos meus pulsos e instante 

do meu perpétuo instante. 
— Eu devo rasgar minha face para que a tua face 

se encha de um minuto sobrenatural, 

devo murmurar cada coisa do mundo 

até que sejas o incêndio da minha voz.  
 

As águas que um dia nasceram onde marcaste o peso 

jovem da carne aspiram longamente 
a nossa vida. As sombras que rodeiam 

o êxtase, os bichos que levam ao fim do instinto 

seu bárbaro fulgor, o rosto divino 

impresso no lodo, a casa morta, a montanha 
inspirada, o mar, os centauros do crepúsculo 

— aspiram longamente a nossa vida.  

 
Por isso é que estamos morrendo na boca 

um do outro. Por isso é que 

nos desfazemos no arco do verão, no pensamento 
da brisa, no sorriso, no peixe, 

no cubo, no linho,  

no mosto aberto 

— no amor mais terrível do que a vida.  
 

Beijo o degrau e o espaço. O meu desejo traz 

o perfume da tua noite. 
Murmuro os teus cabelos e o teu ventre, ó mais nua 

e branca das mulheres. Correm em mim o lacre 

e a cânfora, descubro tuas mãos, ergue-se tua boca 
ao círculo de meu ardente pensamento. 

Onde está o mar? Aves bêbedas e puras que voam 

sobre o teu sorriso imenso. 

Em cada espasmo eu morrerei contigo.  
 

E peço ao vento: traz do espaço a luz inocente 

das urzes, um silêncio, uma palavra; 
traz da montanha um pássaro de resina, uma lua 

vermelha. 

Oh amados cavalos com flor de giesta nos olhos novos, 

casa de madeira do planalto, 
rios imaginados, 
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espadas, danças, superstições, cânticos, coisas 

maravilhosas da noite. Ó meu amor, 

em cada espasmo eu morrerei contigo.  
 

De meu recente coração a vida inteira sobe, 

o povo renasce, 
o tempo ganha a alma. Meu desejo devora 

a flor do vinho, envolve tuas ancas com uma espuma 

de crepúsculos e crateras.  

Ó pensada corola de linho, mulher que a fome 
encanta pela noite equilibrada, imponderável — 

em cada espasmo eu morrerei contigo.  

 
E à alegria diurna descerro as mãos. Perde-se 

entre a nuvem e o arbusto o cheiro acre e puro 

da tua entrega. Bichos inclinam-se 
para dentro do sono, levantam-se rosas respirando 

contra o ar. Tua voz canta 

o horto e a água — e eu caminho pelas ruas frias com 

o lento desejo do teu corpo. 
Beijarei em ti a vida enorme, e em cada espasmo 

eu morrerei contigo. 
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1. HERBERTO HELDER E A TECNOLÍRICA 

 

“É preciso criar palavras, sons, palavras 

vivas, obscuras, terríveis. 
É preciso criar os mortos pela força 

magnética das palavras. 

Através da paciência, 
o esforço do homem tende para  

a criação dos mortos.”  — Herberto Helder.  

(Húmus, 2016[1963], p. 218)  

 

 

 Vida e poesia confundem-se, até certo ponto. No caso de Helder, ele fez da 

literatura sua arma assassina, conforme disse Tzvetan Todorov: “A marca distintiva do 

discurso literário é ir mais além (senão não teria razão de ser): literatura é como uma 

arma assassina pela qual a linguagem realiza seu suicídio. ” (2003, p. 176). Utilizando-

se de intertextualidades com referências pop, tal qual no cinema de Hitchcock, através 

da escrita, Herberto Helder confrontou os limites que perfilam ficção e realidade, no 

exercício da poiesis.  

 As explicações presentes neste capítulo se farão pertinentes à temática entre a 

relação da poética de Herberto Helder com surrealismo na medida que, ao longo desta 

pesquisa, surge a trajetória pessoal do poeta e a reflexão sobre seu fazer poético. A 

relação do surrealismo e das experimentações tecnológicas herbertianas se dá pela 

exploração de novas construções para a linguagem e, também, dos recortes (hibridismo) 

na técnica surrealista do cadáver esquisito — método em que artistas, poetas, pintores, 

cineastas, costuram pedaços de suas artes com as de outros artistas, criando, assim, um 

Frankenstein: le cadavre exquis — o corpo do poema, o poema com o corpo. Optou-se 

por aludir a estes recortes como uma espécie de hibridismo, pois a junção de partes 

diferentes torna nova esta criação feita por diversos deuses (artistas).  

 Então, o hibridismo e a relação do poeta com a tecnolírica também se encontra 

com o surrealismo pela via, principalmente, da imagem, através dos recursos adotados 

para a confecção dos poemas — as novas imagens, a mais-realidade: assunto precioso 

aos surrealistas. Poderia se ter optado em não citar a tecnolírica, mesmo assim, ela 

estaria lá, especialmente porque no livro O Amor em Visita (1958), Helder cria 

intertextos com o sagrado de algumas religiões e da linguagem mitológica — 

experiência semelhante às suas colagens feitas em algoritmos de sites e no já citado 

cadáver esquisito. A intertextualidade e a recriação a partir de textos já existentes é uma 
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das características da obra herbertiana. Ele também faz estes recortes, escritas e 

reescritas com textos da própria autoria: é um poeta autofágico. Por fim, acredita-se que 

estes intertextos e recriações estão diretamente ligadas, tanto na relação do poeta com o 

surrealismo, como na construção de sua poiesis, que aborda diversas técnicas e recursos 

textuais.  

 Em Portugal, em 1964, o poeta Herberto Helder participou das edições de 

Poesia Experimental e, em 1966, do exercício de escrita concretista, no Poesia 

Experimental II. Helder tinha uma personalidade pouco gregária, de modo que esteve 

envolvido com diversos grupos de vanguarda, sem se fixar por muito tempo a nenhum 

deles: no grupo surrealista do Café Gelo permaneceu por três anos. Um adendo será 

feito à reflexão de Rui Torres onde ele diz que Ana Hatherly considerou o movimento 

de poesia experimental portuguesa uma “causa ingrata”. Torres diz ainda que Hatherly 

explorou os recursos visuais da caligrafia e que Herberto Helder desenvolveu em seus 

poemas a técnica combinatória, antecipando, deste modo, a experiência dos 

computadores. Ele cita também outros poetas e, mais importante, convida para o 

surgimento do que ele chama de “ciberliteratura”: trata-se de textos criados 

exclusivamente nos computadores, o que resulta em novos estudos sobre a experiência 

de criação, de leitura e, também, no campo humanístico da cultura e da sociedade 

(TORRES, 2010, p. 117). Segundo ele, Herberto Helder, no posfácio de 

Electronicolírica, apresentou a pioneira experiência de Nanni Balestrini, em 1961: o 

poeta explica que escolheu “fragmentos de textos antigos e modernos e forneceu-os a 

uma calculadora eletrónica que, com eles organizou, segundo certas regras 

combinatórias previamente estabelecidas, 3002 combinações, depois seleccionadas. ”  

(idem, p. 118)  

 No CITI – Centro de Investigação Para Tecnologias Interativas, da Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, há a descrição para o 

Electronicolírica (o texto consta no site sem autoria): 

 

Nesta sua obra, Herberto Helder deixou-se influenciar directamente 

pelo estilo da «poesia de computador», que, tanto ele como os outros 
poetas da geração da poesia experimental, desenvolveram e levaram a 

um ponto crucial, contribuindo, desta forma, para uma indiscutível 

renovação da poesia portuguesa dos anos 60 e dos anos que se 

seguiram, característica esta que, aliada às experiências da poesia 
concreta, talvez venha a ser considerada como uma das traves mestras 

do pensamento poético português. Herberto Helder, tal como outros 

poetas dessa tendência, fez as transposições dos processos aleatório e 
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combinatório, associados à máquina electrónica, para a realização de 

textos humanos, introduzindo na escrita da poesia elementos de 

renovação revolucionária. 

 

 Torres (2010, p.118) recorda que no livro A Máquina de Emaranhar Paisagens 

(1964), Herberto Helder combina de forma livre fragmentos do livro de Gênesis e do 

Apocalipse da bíblia, textos do poeta François Villon, de Camões, de Dante e de sua 

própria autoria. Recorda outro livro: Húmus, feito a partir de recortes de palavras, 

fragmentos, frases, metáforas e imagens da obra de Rui Brandão — o resultado é 

especial: torna perceptível como a questão da linguagem e a experimentação de sentidos 

ia muito além para Herberto Helder. O poeta foi um alquimista das palavras e lançava-

se com vigor nas imagens, na fanopéia poundiana, tal qual um animal repleto de 

instintos em meio à floresta da poiesis. A palavra “máquina” perpassa por sua obra. Ele 

costumava pensar na fusão entre a natureza e os objetos, criando imagens inéditas 

(mais-realidade), hibridismos inusitados (colagens). Abaixo, para mostrar o que foi 

explicado, há um trecho de A Máquina de Emaranhar Paisagens, onde o poeta 

apresenta possibilidades intertextuais. Antes, as referências que Herberto Helder usou 

para pinçar sua recriação em A Máquina de Emaranhar Paisagens (2016[1963], p. 

207): 

 

E chamou Deus à luz Dia; e às trevas chamou Noite; e fez-se a tarde, 

e fez-se a manhã, dia primeiro. 

 .... e fez a separação entre as águas que estavam debaixo do 

firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento. 
(Génesis). 

 ... e eis que havia um grande terramoto: e o sol tornou-se negro 

como um saco de silício: e a lua tornou-se como sangue. 
 E as estrelas do céu caíram na terra, como quando a figueira 

lança os seus figos verdes, abalada de um grande vento: 

 E o céu retirou-se como um livro que se enrola: e todos os 
montes e ilhas se moveram dos seus lugares. 

 E vi os mortos, pequenos e grandes...e foram abertos os livros. 

(Apocalipse). 

 Irmãos Humanos que depois de nós vivereis, não nos guardeis 
ódio em vossos corações. (François Villon). 

 Ah, como custa falar desta selvagem floresta tão áspera e 

inextricável, cuja simples lembrança basta para despertar o terror: 
 Denso granizo, águas negras e neves caíam do espaço 

tenebroso. (Dante). 

 Maravilha fatal da nossa idade. (Camões).  

 Rasgou os limbos a antiga luz das fábulas, luz terrível que os 
homens e as mulheres beijavam cegamente e a que ficavam presos 

pela boca, arrastados, violentamente brancos — mortos. E essa colina 

subia e girava, puxando pelos lábios os seres deslumbrados e 
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aniquilados. E dentro desta luz e desta morte, os sons amadureciam. 

Em baixo, vermelhos, estalavam cúpulas. (Autor).  

 

 A seguir, um dos parágrafos com o experimento de colagem (hibridismo) dos 

textos feitos pelo poeta: 

 

Ah, como custa falar desta selvagem floresta tão áspera e inextricável, 

cuja simples lembrança basta para despertar o terror. 
 E vi os mortos, como quando a figueira lança os seus figos 

verdes, entre as águas que estavam debaixo do firmamento, águas 

negras, e a lua como sangue, denso granizo e neves do espaço 

tenebroso. E as estrelas do céu e as águas que estavam por cima do 
firmamento caíram na terra, e eis que havia um grande terramoto, e 

rasgou os limbos a antiga luz das fábulas, e foram abertos os livros. E 

dentro desta luz e desta morte, os sons amadureciam. Os homens e as 
mulheres caíam cegamente pela boca, e o sol tornou-se negro como 

um livro que se enrola, e todos os pequenos e grandes montes e olhas 

se moveram dos seus lugares. Abalada de um grande vento, a luz 
terrível subia e girava, puxando violentamente os mortos brancos que 

ficavam presos pelos deslumbrados e arrastados lábios ao céu que se 

tornou como um saco de silício. E os seres aniquilados beijavam essa 

colina, e embaixo o céu retirou-se, e fez-se a separação, e estalavam as 
cúpulas vermelhas. 

 Maravilha fatal da nossa idade.  

 
(HELDER, 2016[1963], p. 208 e 209)   

 

   

 Ao comparar os textos acima, ficam evidentes as colagens, de modo que se julga 

desnecessário esmiuçar-se detalhadamente sobre a forma com que Herberto Helder 

emaranhou estas paisagens.  

 Quatro anos após a publicação de A Máquina de Emaranhar Paisagens, 

Herberto Helder publicou Húmus, em 1967, conforme explicou Torres (2010).  Antes de 

iniciar os poemas, Helder publicou uma nota, dizendo o seguinte (2016[1967], p. 214): 

 
Material: palavras, frases, fragmentos, imagens, metáforas de 
Húmus de Raul Brandão. 

Regras: liberdade, liberdade.  

 

 No caso de Húmus não há as referências de Raul Brandão, donde extraiu-as 

Helder, de modo que, neste exemplo, o intertexto incorpora mais o tom de recriação: ele 

diz de onde veio sua inspiração, mas joga com a questão de autoria poética, tornando 

claro seu intento: “liberdade, liberdade. ” (Idem, Ibidem).  
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 Em 1964, um ano após a publicação de A Máquina de Emaranhar Paisagens, 

Herberto Helder publicou o livro chamado A Máquina Lírica. Antes, o livro se chamava 

Electronicolírica, conforme esclarece Picosque (2011, p.12):  

 

Portanto, os livros A máquina de emaranhar paisagens e 

Electronicolírica - A máquina lírica a partir de 1967-, ambos da 

década de 60, fazem parte de um contexto que estabelece a relação 
entre poesia e informática. 

 

 Picosque (2011, p. 12) explica, ainda, o processo criativo de Electronicolírica: 

 

Nele, o autor alude a um experimento lingüístico realizado por meio 
de uma calculadora eletrônica, em Milão do ano de 1961.  Fragmentos 

de textos antigos e modernos foram selecionados e submetidos a 

combinações segundo algumas regras preestabelecidas. Deste 

experimento, resultou-se um grande número de textos provenientes 
dos fragmentos que serviram como base. 

 

 

 Então, em Electronicolírica Helder explora as análises combinatórias e, segundo 

palavras do próprio poeta, descritas no texto de Rui Torres, com “certos textos mágicos 

primitivos, a certa poesia popular, a certo lirismo medieval”, e comparações do livro 

com as cantigas dos cancioneiros. É, portanto, uma junção de forma (remetendo à 

tradição romântica, com as cantigas dos cancioneiros; as trovas do amigo) e sintática, 

em que o recurso tecnológico dos computadores permitiu ao poeta uma nova 

experiência tecnológica do fazer poético, através de hipertextos. Logo após a publicação 

de Electronicolírica, em entrevista concedida a João Rodrigues, publicada em maio de 

1964, no Jornal de Letras e Artes, Herberto Helder explica: 

 

Presumo que um poeta dispõe de recursos muito mais amplos do que 

os meramente verbais e que, utilizando-os mesmo em exclusivo, eles 
devem tender à organização não apenas literária, ou gramatical, ou 

rítmica. Compreendo que se possam fazer poemas recorrendo, por 

exemplo, à expressão matemática, ao grafismo, à técnica comercial e 
industrial, às máquinas, à música, ou a qualquer outra fonte e tipo de 

sintaxe. Por outro lado, imagino que as preocupações do poeta se 

devem libertar da linguagem organizada para o diálogo. 

 

 

 A partir deste trecho da entrevista, é possível compreender alguns recursos de 

linguagem adotados pelo poeta ao longo de sua vida, como, por exemplo, o anacoluto 
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— este e outros conceitos serão citados logo mais. Na entrevista, o poeta também afirma 

que a crítica beneficia os leitores, e não os poetas. E atenta sobre a crise de gênero na 

literatura, neste eixo dicotômico entre poesia e prosa. Diz estar pouco interessado na 

dita “poesia convencional’. Isto explica a apropriação que Herberto Helder fez com 

textos canônicos, clássicos e mesmo populares. Em vista disso, frisa-se, outra vez, o 

quanto ele preocupava-se com tudo o que envolvia o ofício da poesia: sintaxe, 

linguística, semântica, entre outros. Na obra literária de Herberto Helder, nada foi por 

acaso.   

 Agora, relacionando as digressões anteriores com a temática do surrealismo. As 

experiências com colagens e sorteios de textos de autorias diferentes podem ser vistas, 

em Herberto Helder, na contribuição para a antologia surrealista Antologia do Cadáver 

Esquisito, organizada por Mario Cesariny (Assírio & Alvim, 1989). É notável que, para 

ele, a questão da autoria, da co-autoria e a nova fusão que se dá através delas, é tal qual 

os amantes que se misturam, passíveis de gerarem todo o tipo de frutos oriundos desta 

união-exploração. Helder foi um homem que viveu a literatura até às últimas 

consequências. Sobre a vida do artista não ser dissociada de sua arte, o cineasta russo 

Andrei Tarkovski, em seu filme “Tempo de Viagem” (“Voyage in Time”), de 1979, diz 

ao seu companheiro de viagem, o poeta italiano Tonino Guerra: “(...) o conselho que 

posso dar aos que começam é que não separem seu trabalho, seu filme, seu cinema, de 

sua própria vida. Que o filme não seja diferente de sua própria vida. ” E, após muitos 

outros conselhos, finaliza: “Você deveria se sacrificar pela arte. ” A relação entre a 

poesia de Herberto Helder e os filmes de Andrei Tarkovski pode ser vista em artigo 

escrito por Mariana Pereira Guida: Considerações sobre a infância em Herberto Helder 

e Andrei Tarkovski. Em seus poemas, Herberto Helder cria cenas. Sua relação com o 

cinema está amplamente registrada no livro Photomaton & Vox (ed. Assírio e Alvim, 

1979, publicado quando ele tinha 49 anos). O cotejo entre a fanopeia em Herberto 

Helder e o cinema também se entrelaçam na relação entre literatura e a tecnologia. Esta 

construção de imagens (retratos; cenas), tanto na escrita, quanto nas telas, podem 

perpassar pela via da imagética surrealista.  

 Até o momento foi discutida a literatura herbertiana com seus pensados recursos 

tecnológicos e experimentações diversas, inclusive surrealistas. Mantendo-se no 

assunto, considera-se importante chamar atenção sobre a utilização de alguns conceitos 

de construção textual, presentes na obra de Herberto Helder. Ao longo deste trabalho, 

alguns deles serão percebidos através da perspectiva da metáfora, da metonímia, da 
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hipérbole, do hipérbato e do anacoluto. Então, de modo a evitar explicações (repetições) 

constantes sobre a definição de cada um desses termos, toda vez que eles forem 

evocados, preferiu-se defini-los neste momento. Será utilizado como fundamentação o 

E-Dicionário de Termos Literários, de Carlos Ceia.  

 A metáfora é, basicamente, a junção de dois elementos que, unidos, 

transportados, criam o sentido metafórico, que se desvia do sentido literal. Por exemplo: 

 

Há no meu esquecimento, ou na lembrança 

total das coisas, 
uma rosa como uma alta cabeça, 

 

 
(HELDER, 2016[1961], p.102)  

 

 

 Nos versos do poema acima, a metáfora seria: “Uma rosa como uma alta 

cabeça”, uma vez que o poeta compara a rosa com uma cabeça. Pensa-se no caule como 

o pescoço e no cume da rosa, com suas pétalas, com o topo da cabeça humana (crê-se 

que, neste contexto, é a cabeça do eu lírico).   

 A metonímia é mais sutil do que a metáfora e, para ser percebida, carece de uma 

leitura mais atenta — ou, em alguns casos, de releituras. Tudo depende da sofisticação, 

portanto, de quem escreve e, por conseguinte, de quem lê, posto que seu desvio-elipse 

pode se confundir com outros recursos de apuramento da linguagem. A metonímia é a 

criação de uma imagem-linguagem que designa um sentido, na relação entre a parte e o 

todo.  

 A hipérbole é o exagero (amplificação) de uma emoção, objeto, ideia, que 

minimiza a sentença ou a aumenta consideravelmente. No dia-a-dia, ela persiste na 

comunicação entre as pessoas. Por exemplo: “Muito pequeninho”, “Senti uma dor tão 

grande”, “Estou morrendo de sede”, “Nem que eu tenha que te acorrentar ao pé da 

mesa, mas você vai àquele evento comigo”, etc. Em muitos casos, a hipérbole anda de 

mãos dadas com a metáfora. E, também, pode-se associá-la com os advérbios de 

intensidade. No excerto do poema abaixo:  

 

Uma rosapeixe dentro da minha ideia 

desvairada.  

Há copos, garfos inebriados dentro de mim. 

 
(HELDER, 2016[1961], p.102)  
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 A ideia está desvairada, e os objetos de louça estão inebriados dentro do eu 

lírico. A imagem dos “garfos inebriados” é uma prosopopeia. Além do exagero-absurdo 

dentro da própria narrativa, em que objetos têm sentimentos e seres híbridos nadam na 

imaginação do eu lírico.  

 O hipérbato, segundo Ceia (s/i) é a “separação de palavras que pertencem ao 

mesmo sintagma, pela intercalação de um membro frásico”. Ou seja, é quando há um 

jogo na ordem da construção da frase, com suas palavras-imagens postas de modo a 

enfatizar a força literária, no caso da poesia herbertiana, a força do verso. Abaixo, no 

excerto de O Poema, presente no livro A Colher na Boca (1961), de Herberto Helder, há 

a presença do hipérbato, frequente em Herberto Helder: 

 
(...) 

 

Fora existe o mundo. Fora, a esplêndida violência 
ou os bagos de uva onde nascem 

as raízes minúsculas do sol. 

Fora, os corpos genuínos e inalteráveis 

do nosso amor, 
rios, a grande paz exterior das coisas, 

folhas dormindo o silêncio 

— a hora teatral da posse.  
 

E o poema cresce tomando tudo em seu regaço. 

 
E já nenhum poder destrói o poema. 

Insustentável, único, 

invade as casas deitadas nas noites 

(...) 
 

(HELDER, 2016[1961], p. 27) 

 

 Os exemplos são vários: “Fora existe o mundo. Fora, a esplêndida violência 

(...)”, “Fora, os corpos genuínos e inalteráveis/ do nosso amor, ” Trata-se de hipérbato, 

em virtude da ordem da sentença, em que a palavra “fora”, advérbio de lugar, é 

ressaltada logo no início: assim, na medida de seu desejo, o poeta conduz o leitor, 

criando a imagem do poema que lhe convém. Além do hipérbato, há também a presença 

da anáfora, que é a repetição de um mesmo termo ou palavra no início dos versos, 

reforçando, assim, a coesão do texto, neste caso, também com o advérbio de lugar 

“Fora”, três vezes repetido na mesma estrofe. A metáfora está no verso: “folhas 

dormindo com o silêncio”; e, também:  “— à hora teatral da posse”: aqui, crê-se 
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também haver a hipérbole pela dramaticidade engendrada na figura de linguagem de 

uma hora que é teatral, a trágica hora da posse. O hipérbato segue: 

 

E já nenhum poder destrói o poema. 

Insustentável, único, 
invade as casas deitadas nas noites 

(...) 

 

 No verso “E já nenhum poder destrói o poema. ” Atenta-se à posteridade da 

palavra “poder”: substantivo abstrato que dá a ação (“destrói) de não destruir (“E já 

nenhum poder destrói...”) o poema aqui, o sujeito da sentença. O hipérbato está na 

construção da sentença, em que a ordem dos adjetivos é propositadamente “adiada”, 

para dar cadência à imagem. O poema, no contexto dos versos, este sujeito que é 

“Insustentável, único”, ele “invade as casas deitadas nas noites” — a figura das “casas 

deitadas nas noites “ é uma metáfora. (HELDER, 2016[1961], p. 27) 

 Tem-se o anacoluto, outra constante na obra de Herberto Helder. Segundo Ceia 

(s/i) trata-se de uma “frase quebrada”. No poema, os versos têm uma construção 

sintáxica e imagética entrecortadas: as frases vão sendo interrompidas por vírgulas, por 

novas linhas e estrofes. Este recurso de linguagem é comum na oratória e pode ser 

usado pelos poetas como modo estilístico para atribuir ao poema um tom oral — são os 

poemas que convidam o leitor experiente a ler em voz alta ou, ao menos, se isto não 

ocorrer, mesmo na leitura silenciosa, haverá a “espontaneidade” poética dos versos. 

Sobre o anacoluto, Ceia (s/i) diz ainda: “A tradição gramatical define ainda o anacoluto 

apenas como a utilização do pronome relativo sem antecedente”. Na construção dos 

poemas herbertianos, os pronomes mais comuns, além dos relativos, variáveis e 

invariáveis, são os pronomes demonstrativos e os pronomes pessoais oblíquos átonos 

(quando estes surgirem ao longo do estudo, serão aludidos). Adiante, para exemplo de 

anacoluto em Herberto Helder, no poema do livro Última Ciência (2016[1988], p. 389) 

— livro, aliás, repleto de anacolutos: 

 
Correm com braços e cabelo, com a luz que espancam, 

com ar e ouro. 

Correm como se movessem água. 
Que inspiração e obra nos laboratórios do mundo. 

Todas metidas no vento.  

Tão leves que metem medo. 
E esplendem os ramais da água apoiada à noite, 

esplendem, invadem 

a casa. E as crianças pensam de sala para sala envoltas nela. 

Até que as embebeda o sono 
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encharcado nessa água 

poderosa. E então a água fica de olhos fechados, 

negra negra  
negra.  

 

 

 No poema acima, além de anacoluto, os pronomes relativos invariáveis 

deflagram-se, em evidência, com o sujeito oculto nos versos: “Correm com braços e 

cabelo, com a luz que espancam (...)”. “E esplendem os ramais da água apoiada à 

noite”, e também:  

 

Até que as embebeda o sono 
encharcado nessa água 

poderosa. 

 

 Nos excertos acima: correm braços e cabelo de quem? São os braços e cabelos 

de quem que esplendem os ramais de água? Embebeda o sono de quem? “Até que as 

embebeda”, é uma frase cujo pronome “as” está no plural, no gênero feminino. No 

poema, não se sabe qual é o objeto ou sujeito no plural feminino. Pelo contexto, deduz-

se que são as crianças.  Mas, pela presença do anacoluto e do pronome relativo, não se 

pode assegurar. O sujeito do poema pode ser a água. Ela pode estar embebedando o 

sono das crianças. Realmente, não se sabe com precisão o sujeito. Pelo conjunto do 

livro Última Ciência são várias as possibilidades: “as” crianças, “as” luas, “as mães, 

“as” pedras ou a água, que provoca a ação de embebedar. São várias as ilações. 

Continua o mistério (elipse) ao leitor. Nada é óbvio.  

 Há, também, um pouco mais de hipérbato, a seguir e, também, as metáforas:  

 

(...) E as crianças pensam de sala para sala envoltas nela. 

Até que as embebeda o sono 
encharcado nessa água 

poderosa. E as crianças pensam de sala para sala envoltas nela. 

Até que as embebeda o sono 

encharcado nessa água 
poderosa. E então a água fica de olhos fechados, 

(...)  

 

  

 O hipérbato está no verso: “E as crianças pensam de sala para sala envoltas 

nela.” A questão neste exemplo nem se trata onde as crianças estão envoltas — na água? 
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— e, sim, como elas “pensam de sala para sala”. Como é a imagem de crianças 

pensando “de sala para sala”? Estas interpretações podem ser diferentes, conforme a 

recepção de quem lê. As metáforas estão por todo o fragmento acima: nesta água 

poderosa, nesta água de olhos fechados, no sono embebido.  

 Para encerrar as diversas possibilidades de reflexão deste poema, rememora-se 

as anáforas, presentes do começo ao fim: “Correm com braços e cabelo,”, “Correm 

como se movessem água.”. Também: 

 

E esplendem os ramais da água apoiada à noite, 

esplendem, invadem 

(...)  
negra negra  

negra.  

 
(HELDER, 2016[1961], p. 27) 

 

 A repetição enfática de “correm”, “esplendem” e, por fim, “negra negra/negra. ”.  

  

 Como percebido nos breves exemplos acima, a poesia de Herberto Helder 

fornece diversas possibilidades de leituras, tanto pela via formal de análise de poemas 

(sintaxe) como, também, pelo conteúdo. Como insistentemente dito até aqui, em sua 

vida literária, Herberto Helder foi um criador de imagens/paisagens/retratos/cenas. Os 

elementos reflexivos não se esgotam, ao contrário: é uma poiesis que atravessa décadas, 

tornando-se mais forte e atraindo mais interessados a cada novo ano — enquanto viveu 

o poeta já obteve reverências (as quais ele dispensava) e em seu post mortem este 

interesse por parte dos leitores e da crítica especializada torna-se, gradativamente, mais 

corpulento, tal qual um abalo sísmico.  

 Outro elemento a ser notado na poética herbertiana é o hibridismo. Ao longo 

deste estudo esta característica poderá ser lembrada, por isso, é relevante que ele seja 

explicado, mesmo que de forma fugidia.  De acordo com Bernd (s/i), o híbrido é a 

“miscigenação ou mistura que violava as leis naturais”. São diversas espécies 

miscigenadas anomalamente. Outros modos de se entender o hibridismo, alheio a este 

sentido de aberração, e presente em outros campos: no sincretismo esta miscigenação 

está na mistura de religiões e, entre a população humana, no cruzamento biológico de 

indivíduos de diferentes lugares, tons de pele.  O hibridismo pode ocorrer, também, 

quando, dentro de uma narrativa há uma disparidade de discursos. Em Helder, optou-se 
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por entender o hibridismo no sentido de fusão de imagens e não de justaposição: a 

heterogeneidade de elementos gerando figuras homogêneas, floridas de sentido dentro 

do mundo que o poeta cria em sua poesia.  Maria Estela Guedes (2010), no livro A obra 

ao rubro de Herberto Helder também aborda o hibridismo nos versos herbertianos.  Ela 

diz (p. 15): 

 

A palavra híbrido provém de hybris. Hybris é excesso, paixão, 
orgulho, transgressão dos limites, violação das leis naturais, prole 

resultante do cruzamento de indivíduos que pertencem a espécies 

diferentes. Há a escrita híbrida, que mistura letras ou forma palavras 
com radicais provenientes de línguas diversas, há o estilo híbrido e a 

poesia macarrónica. Os novos seres de linguagem na poesia de 

Herberto Helder são criados por cruzamento de imagens oriundas de 

diversas espécies de real.  
 

 

 Este hibridismo pode ser visto em excerto a seguir, do poema II, presente no 

livro de Herberto Helder chamado Poemacto (2016[1961], p.102):  

 
(...) 
Há no meu esquecimento, ou na lembrança 

total das coisas, 

uma rosa como uma alta cabeça, 
um peixe como um movimento 

rápido e severo. 

Uma rosapeixe dentro da minha ideia 

desvairada.  
 

 

 Na metáfora da rosa como uma alta cabeça, seguida por uma segunda imagem, 

que é do peixe “como um movimento rápido e severo. ” Este peixe, feito em analogia 

como um movimento, demonstram bem quando se alude à força poética e experimentos 

de linguagem em Herberto Helder. A seguir, o hibridismo, a figura da rosa une-se à 

figura do peixe e eis que surge a “rosapeixe”, este ser habitante da ideia desvairada do 

eu lírico.  

 Este hibridismo, bem como os recursos de linguagem acima listados, sua relação 

com a tecnologia, seus intertextos, hipertextos e recriações, bem como a fusão destes 

experimentos com o surrealismo serão vislumbradas nos próximos capítulos.  
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1.1 HERBERTO HELDER E SURREALISMO  

 

 É importante salientar que esta reflexão não pretende travar diagnósticos 

definitivos sobre os poemas de Helder. Neste estudo, uma centelha será aproximada ao 

surrealismo, no entanto, sabe-se que sua obra jamais deverá ser atrelada exclusivamente 

a este ou aquele movimento. Com todo o cuidado que a situação requer, crê-se que é 

esta a situação entre Herberto Helder e sua obra: ela está difusa com sua vida pessoal, 

especialmente porque o poeta não distinguia a literatura da própria existência e a 

literatura do corpo.  

 Helder já é considerado um cânone da língua portuguesa pela crítica 

contemporânea: sua obra é pesquisada em universidades e apresentada em seminários, 

congressos; há também homenagens em diversos países. Língua materna:  tão vital ao 

poeta a preservação do materno, por isso mesmo, tão especial sua relação com esta 

língua-mãe:  

 

Entontece meu hálito com a sombra, 

tua boca penetra a minha voz como a espada 
se perde no arco. 

E quando gela a mãe em sua distância amarga, a lua 

estiola, a paisagem regressa ao ventre, o tempo 
se desfibra — invento para ti a música, a loucura 

e o mar. 

 

(HELDER, O Amor em Visita, (2016[1958], p. 20)  

  

  

 Nos versos da segunda estrofe, que iniciam na terceira linha, é possível deferir 

neles aspectos edipianos, uma vez que, na medida em que a figura da mãe gela — 

símbolo de que morreu — e torna-se distante, a própria lua — nas religiões sagradas 

símbolo da fertilidade, da figura materna, da grávida e das fases da mulher — “estiola”, 

ou seja, murcha, encolhe, “a paisagem regressa ao ventre”. Ventre este, agora 

minguado, regredido, onde não há mais ali um filho. Até o tempo enfraquece. É neste 

momento de vazio e luto que o eu lírico erige-se e volta-se para a amada e, para ela, 

inventa uma música, “a loucura/ e o mar”. (HELDER, 2016[1958], p.20).  

É curioso notar que a simbologia do mar e da lua está diretamente 

correlacionada, uma vez que a lua rege as marés e, a loucura, está associada à fúria e à 

calma marítima. Além do mar, a lua tem também suas flutuações. Portanto, ambos os 
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arquétipos, mar e lua, têm um lado encantador e outro sombrio, escuro, amedrontador. 

Por vezes, para chamar alguém de louco, é utilizado o termo “lunático”. Há várias 

referências paralelas a estes simbolismos, sejam da cultura pop ou de uma tradição 

cultural: The Dark Side of the Moon, um álbum clássico de Pink Floyd. E, no ocultismo, 

se tem a Lilith, conhecida como “Lua Negra “em que, no mapa astral do nativo, 

corresponde aos seus medos, segredos, seu lado negro, violento e, também fala da 

sexualidade em alta voltagem, no melhor estilo sadiano ou batailleano. Outro bom 

exemplo do erotismo associado à Lilith (o amor sadomasoquista, escatológico, aquele 

que foge do convencional à sociedade) está no filme Belle de Jour (1967), de Luis 

Buñuel — cineasta ligado ao surrealismo: a protagonista, interpretada por Catherine 

Deneuve, tem um casamento estável e de conforto material com um homem que lhe dá 

atenção, afeto, carinho; no entanto, eles dormem em camas separadas e a relação de 

ambos se parece mais com a de dois irmãos. O filme inicia com um sonho, onde a ela é 

amarrada em uma árvore por seu marido e outros homens: eles atiram cocô de cavalo 

em seu rosto, depois, ela surge quase despida, com as combinações da roupa de baixo; 

eles riem, estala o chicote no ar. De poucas palavras e muito introspectiva, a 

personagem procura um bordel, onde se candidata para ser prostituta durante o período 

da tarde, enquanto seu marido está no trabalho — a cafetina, então, encantada com sua 

beleza e elegância, dá-lhe o codinome de Bela da Tarde. Inicia, então, a história desta 

mulher, intercalando entre dois mundos: o da alta sociedade, sendo esposa requintada e 

o da prostituta que realiza a fantasia de homens — um deles pede que ela entre em um 

caixão e finja que é sua esposa que morreu e ela, sem pestanejar, aceita: tem-se, aqui, o 

erotismo e a tanatologia.  

 

 

 Ainda sobre os versos de Helder, a respeito da lua (mãe) e do mar (loucura), no 

livro Poemacto (2016[1961], p.103) há um poema que diz:  

 

Ah, a mãe louca à volta, sentadamente 

completa.  

 

 Pode-se notar a construção do verso em anacoluto. E a figura desta mãe 

hipérbole, “louca à volta” e “sentadamente/ completa. ”. Em dezenas de momentos da 

obra herbertiana a figura da mãe apresenta-se de mãos dadas com a loucura, como no 
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poema “No sorriso louco das mães” (2016[1961], p. 43 e 44). Ainda nos versos 

supracitados, antes ainda das reminiscências da mãe virem à tona, o poeta faz trovas à 

amada:  

 

Entontece meu hálito com a sombra,  

tua boca penetra a minha voz como a espada 

se perde no arco. 
 

(HELDER, 2016[1961], p.20).  

 

  

 O eixo amor-morte está presente logo no primeiro verso, em que ele pede para 

ficar tonto (ébrio), através de um beijo sombrio (chamamento da morte, do morrer de 

amor) da amada — o hálito dela entontecendo o hálito dele pode-se figurar como a 

tontura causada pelo álcool; neste contexto, talvez a bebida seria o vinho, que, nas 

escrituras sagradas cristãs, tanto pode ser relacionado ao sangue de Cristo, como, nos 

mitos e religiões pagãs, ao deus Dionísio, onde o vinho é o desejo e, o amor erótico, 

dionisíaco e, também, a menstruação da mulher (na obra herbertiana fala-se um bocado 

da menstruação, sinônimo de fertilidade, de sexualidade e, de certo modo, da ausência 

de filhos).   

 No caso da boca da amada penetrando a voz do poeta como espada, entende-se 

esta penetração (energia masculina, fálica, há aqui, portanto, um papel sexualmente 

ativo à mulher), como o adentrar em sua fala (palavra/poesia). Quando um poeta pede, 

imperativamente, para que sua amada penetre em sua voz poética, ele está 

arrebatadamente entregue a este sentimento de Amor Louco, em um alicerce fálico de 

interpenetração, onde um se torna o outro. Ele pede, ainda, que ela se perca no arco. Em 

um primeiro momento, pode-se rapidamente fazer associações entre “arco e flecha”, 

uma vez que, como se constatará adiante, a “flecha” é recorrente nos escritos de Helder. 

Porém, usando como ponto de partida a obra completa do poeta, é viável notar a 

correlação da boca da amada que penetra a voz do amado como espada e, depois, “se 

perde no arco” (2016(1961], p.20) com a linguagem bíblica, onde a figura da espada é 

uma constante nos dois testamentos, tendo ela diversas simbologias, como a “espada da 

verdade” sendo a palavra de Deus e a língua do fiel que a profere como sua principal 

arma, conforme consta no livro de Efésios, do Novo Testamento, na descrição da 

armadura do cristão:  “Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, 

que é a palavra de Deus. ” Efésios (6:17) 
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 Nesta outra passagem, além da espada há também o arco: “E a você, como 

alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos 

amorreus com a minha espada e com o meu arco" Gênesis (48: 22) Aqui, o “arco” não 

tem a ver com arco-íris e, sim, com a aliança que os filhos de Deus têm com Ele. O arco 

como o anel entre a noiva (igreja) e o noivo (Cristo), os aliançando até à eternidade. No 

caso desta estrofe do poema de Helder, a eternidade está presente como a “sombra” que 

entontece o hálito do poeta para, em seguida, ele iniciar elegias à figura da mãe que foi 

ceifada pelo beijo da morte, ou, como já meneado anteriormente, na psicanalítica visão, 

vinda desde Freud, entre desejo e morte. Pelo riquíssimo teor imagético e intertextual, e 

o trabalho com a linguagem, os poemas de Helder propiciam infinitas possibilidades de 

interpretação e, justamente por isto, sua poesia é considerada não só hermética, como 

eterna: um estandarte de imagens e metáforas. Contudo, o enfoque deste estudo é pairar 

dentro dos temas revisados pelo próprio poeta, ao longo de sua vida e, naturalmente, dos 

estudos surrealistas.  

 Além do surrealismo, o poeta participou de diversos grupos literários de sua 

época, sem, no entanto, manter-se por muito tempo neles. Complementando o que foi 

dito no capítulo anterior, outra forte característica da escrita herbertiana é a reescrita. 

Pode-se dizer que o poeta era um editor contumaz da própria obra, não parando de 

alterar poemas até o momento de os livros estarem à boca da gráfica e, mesmo depois, 

no processo de distribuição dos exemplares, fazia alterações manuscritas sobre os textos 

impressos, antes de entregá-los às pessoas de seu círculo mais privado.  

 Ele certamente não foi um homem frívolo. A partir de depoimentos dos 

entrevistados do documentário “Morreu o poeta Herberto Helder” e, também, das 

informações que Maria de Fátima Marinho traz no livro Herberto Helder: a obra e o 

homem, pôde-se reunir alguns dados de que Herberto Helder viveu sua vida com 

profundidade e, suas buscas fora de Portugal, além das questões políticas que o 

afastavam do país, tinham a ver com uma necessidade íntima de transformação e 

questionamento. Embora aconselha-se dissociar autor de obra, em Herberto Helder isto 

não é tão simples. Fragmentos de seus ensaios, inclusive, estão sendo utilizados neste 

estudo como suporte teórico.  

 Em Os passos em volta (ed. Portugália, 1963, quando o poeta tinha 33 anos), 

Apresentação do Rosto (ed. Ulisseia, em 1968, quando ele tinha 38 anos), apreendido 

pela censura, e Photomaton & Vox (1979), alguns de seus livros mais autobiográficos, 

Herberto Helder  mostra aos seus admiradores o interesse pela magia do mundo, da 
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recriação do sagrado e, na parte mais elíptica, o grande desejo de solidão, uma certa 

distimia no temperamento e as experiências em grupo de terapia, psicanalistas e 

psiquiatras. Sua pulsão de morte e, ambiguamente, a força e a avidez em resistir até à 

idade avançada.  

  Em seus primeiros livros estão presentes elegias à falecida mãe (que partiu deste 

mundo em 1938, quando ele tinha somente 8 anos) e, com o tempo, após décadas de 

criação e recriação, este retorno ao acontecimento trágico parece amainar-se em seus 

escritos. Por outro lado, persiste a presença da mulher como fêmea, amante, namorada, 

irmã, companheira, criatura híbrida, ser mitológico, fonte de prazeres, fugas, delírios.  

 Antes de se aproximar do grupo Café Gelo, no início de sua juventude, a partir 

de 1952 (aos vinte e dois anos), Helder iniciou sua trajetória de poesia e de trabalhos de 

jornalista, publicando poemas nas coletâneas Arquipélago e Poemas Bestiais e 

colaborando ao jornal A Briosa.  

 A respeito de sua relação com o movimento português do surrealismo, Maria de 

Fátima Marinho relata (1982, p. 12 e 13): 

 
(...) frequenta o grupo do Café Gelo (até 1957), com Mário Cesariny 

de Vasconcelos, Luiz Pacheco, Manuel de Lima, António José Forte, 

João Rodrigues, Manuel Castro, João Vieira e Helder Macedo, entre 
outros. (...). Colabora no semanário Re-nhau-nhau (1955), na revista 

Búzio (1956), nas revistas Folhas de Poesia, Graal, no suplemento 

<<Ágora>> do seminário Voz do Tejo e no suplemento <<Diálogo>> 

do Diário Ilustrado (1957). Subscreve, juntamente com João 
Rodrigues e José Sebag, o texto <<O Cadáver Esquisito e os 

Estudantes>>, mais tarde incluído em Antologia Surrealista do 

Cadáver Esquisito (Lisboa, Guimarães Ed., Col. <<Poesia e 
Verdade>>, 1961.  Marinho (1982, p. 12 e 13)  

 

 

 Em 1958 Helder se afasta do grupo. Antes disso, porém, enquanto lá esteve, 

além da publicação de seu primeiro livro de poemas, O Amor em Visita, ele colaborou 

nas revistas Cadernos do Meio-Dia, KWY e Folhas de Poesia (nesta, participou com um 

ensaio crítico chamado <<Relance sobre Afonso Duarte>>) e no suplemento 

<<D.álogo>> do Diário Ilustrado. Pouco depois, em virtude das eleições 

presidenciáveis daquele ano e do Estado Novo, liderado por Salazar e seus apoiadores, o 

poeta viaja para França e lá vive, assim como na Bélgica, Holanda e Dinamarca. Após 

dois anos regressa à Lisboa, em 1960, aos trinta anos, portando um bilhete de 

repatriado.  
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 Apesar de sua participação formal no grupo do Café Gelo ter durado apenas dois 

anos, de 1955 a 1957 (quando ele tinha entre 25 e 27 anos), acredita-se que, por quase 

toda a sua obra procedente, haverá a expressão de caraterísticas surrealistas.  Maria de 

Fátima Marinho (1982, p.211) afirma:  

 

Não teremos grande dificuldade em surpreender, na obra de Herberto 

Helder, muitos dos temas, motivos e processos dos surrealistas, tais 
como o erotismo, o onirismo, o ocultismo, a exploração do 

inconsciente, o <<automatismo>>, a montagem textual ou colagem, a 

imagética, etc... (MARINHO, 1982, p. 211) 

 

 Ela então discorre sobre temas abordados que, ao seu ver, dialogam com o 

surrealismo francês. De acordo com a autora, Antonio Tabucchi, de nacionalidade ítalo-

lusófona, defendia que a poesia surrealista em Portugal oscila entre o irreal e o real. 

Para ela, é possível identificar em Herberto Helder esta oscilação, assim como a ironia e 

o humor que tende ao negro ou absurdo que é, de fato, característica do surrealismo. 

(MARINHO, 1982, p. 212)  

 Em Photomaton & Vox há, pelo menos, duas alusões ao humor negro, no texto 

(o humor em quotidiano negro) (2017[1979], p.89) e, adiante, quando Herberto Helder 

alega que o humor negro sempre transcende, diferente do simples humor, “fornecendo o 

veículo de libertação pessoal”, assegurando, assim, “o valor máximo da acusação; e 

coloca a hipótese radical do significado último, extremo. O acidente cómico é 

instrumental; a essencialidade trágica percorre os níveis do horror e da catarse. ” 

(HELDER, 2017[1979], p.149).  

 Ainda no mesmo livro (2017[1979], p.68 e 69), ele reflete sobre o surrealismo, 

no texto (a paisagem é um ponto de vista): 

 

Por isso o surrealismo nunca existiu. Houve apenas a captura e 

neutralização policiais, como no caso de Rimbaud, o esclavagista, 
escamoteado pela terceira pessoa do plural dos professores Breton e 

Étiemble.  

De facto. 

Nunca há surrealismo, porque o surrealismo que houver será sempre 
uma “descrição do mundo (Juan Matus), em que se implica um 

preconceito gradual ou termométrico da realidade. 

(...) 
Mas há um nevoeiro luminoso que ninguém toca, há as fibras 

transparentes da morte, e o terrorismo angélico — enquanto os 

contemporâneos comem do que nem podem e cagam-se nas cadeiras 
terrestres. O surrealismo faz parte dessa merda.  Helder (Photomaton 

& Vox, [1979] 2017, p. 68 e 69).  
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 Marinho (1982, p. 213) acredita que o texto acima é evidentemente “irónico e 

subversivo, e que, longe de negar a existência do surrealismo ou a relação de Herberto 

Helder com este movimento, a afirma de um modo (ainda) surrealista. ” Sendo assim, o 

fato de Herberto Helder entrar e sair do surrealismo, esta inspiração e expiração, fazem 

parte de sua influência surrealista: esteve e não esteve.  

 Em alguns episódios de Photomaton & Voz é possível notar que Breton é citado 

por Herberto Helder com algum sarcasmo, como quando ele escreve sobre “Jarry pai do 

Ubu (2017, p. 149):  

 

Untel nommé Breton, perito em design espiritual, mestre-escola, 

denominador, chamou-lhe “celui qui revolver”; (...) Uma louca e 

maravilhosa cabeça educada nos conflitos, e um revólver: coerência 
segunda certa para o mito. Na tradição das mais nobres revoltas 

levanta-se o pano, e explosivamente: “merdre”. (HELDER, 

Photomaton & Vox, 2017[1979], p. 149)  

 

 Neste caso, é Jarry Alfred, considerado por muitos um dos expoentes do 

surrealismo do teatro do absurdo: por várias páginas Herberto Helder faz elogios a 

Jarry. Ainda em Photomaton & Vox, ele aponta que o “Erro monstruoso do surrealismo 

foi consagrar Rimbaud como autor de uns fulgurantes sinais referidos a Prometeu. 

Tinha o rosto em brasa, foi o que os surrealistas viram ” (2017[1979], p. 126 e 127). 

Para Helder, as pessoas detiveram-se somente no primeiro texto de Rimbaud, 

desconsiderando o segundo, que, para ele cancela “as iluminações ou as épocas do 

inferno (tanto faz) como um ‘erro’” (2017[1979], p. 126). O poeta tem uma postura 

crítica em relação à última fase da brevíssima vida de Rimbaud1, em que ele teria se 

tornado traficante de armas e de ouro (e, especula-se, de escravos) na África — posturas 

que, como já supracitado, causavam ojeriza em Helder. Sobre esta entronização de 

alguns surrealistas a Rimbaud, ele disse: “O silêncio é que deveria ter sido o ponto de 

partida para a experiência espiritual da modernidade”. (HELDER, 2017[1979], p. 126). 

Prosseguiu: “Mas lá apareceu Monsieur Breton a dizer como era. Foi o desastre que não 

se sabe. Que fazer? ” (idem, p. 127). 

 Apesar de o próprio Helder ter suas opiniões “contra” o surrealismo, é possível 

notar que suas críticas são mais embaladas por questões relativas à sua convivência com 

alguns membros do Café Gelo (e ironias a Breton) do que contra ao próprio ideário 

                                                             
1 Esta visão de Helder a respeito de Rimbaud foi publicada em 1979. Atualmente, em 2019, ou seja, 

quarenta anos depois, historiadores e biógrafos já refutam esta ideia a respeito de Rimbaud. 
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surrealista; não obstante, ele se afastou não só deste grupo, como não se manteve 

próximo de nenhum outro. Além desta certeira admiração por Alfred Jarry.  

 De todo modo, não se nega que é honesto ter trazido à tona algumas disparidades 

de Herberto Helder com o surrealismo, pois, a partir do momento em que se propõe a 

investigação de matizes surrealistas em sua obra, especialmente em O Amor em Visita, é 

preciso reconhecer estas questões. Tanto em pesquisas acadêmicas como na crítica 

literária especializada portuguesa e brasileira há divergências de opinião sobre a ligação 

entre o poeta e o surrealismo.  
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2. AS ORIGENS DO SURREALISMO  

 

 
 “Não é o temor da loucura que nos obrigará a deixar a bandeira da 

imaginação a meio pau” — André Breton  

(Manifesto do Surrealismo, 2001[1924], p. 18)  

 

  

   

 A etimologia da palavra “surrealismo” significa, em francês, “surréalité”, ou 

seja, “sobre-realismo”.  Nas notas do livro Manifestos do Surrealismo, escritas por 

André Breton (Rio de Janeiro: Nau, 2001), há a definição do termo (2001, p. 365): 

 
Surréalité, no original: o conceito de que derivou o nome do 

movimento liderado por André Breton, surréalisme, em português 

sobre-realismo, super-realismo, supra-realismo ou, mais 

frequentemente, surrealismo (N. do T.)  (BRETON, 2001, p.365)  
 

 

 Em 1932, André Breton, publicou Vasos comunicantes. Em 1934, publicou O 

que é surrealismo. Entre 1929 e 1965 estudou a relação entre surrealismo e pintura, 

sendo que em 1928 publicou um livro de mesmo nome: Surrealism and Painting, que 

contém reflexões sobre as artes plásticas no surrealismo e nomes de grandes artistas 

como Pablo Picasso, Frida Kahlo, Salvador Dalí, Magritte, Duchamp, dentre outros. 

 Também publicou quatro Manifestos do Surrealismo — o primeiro em 1924; o 

segundo em 1930 (com uma nota de advertência acrescida ao texto em 1946); o terceiro, 

ou um prolegômeno, em 1942; e o quarto, Do surrealismo e suas obras vivas, em 1953.  

 Breton explica (2001, p.39), no primeiro manifesto, que foi em homenagem a 

Apollinaire que ele e Soupault deram o nome de “SURREALISMO ao novo modo de 

expressão pura” que ambos tinham à disposição e que estavam “impacientes” de colocar 

este nome “ao alcance” de seus amigos (2001, p. 39):  

 

Em homenagem a Guillaume Apollinaire, que acabara de morrer e 
que, em várias ocasiões, parecia-nos ter obedecido a um impulso desta 

ordem, sem contudo sacrificar-lhes recursos literários medíocres. (...). 

Creio que já não vem ao caso, hoje em dia, voltar a discutir essa 

palavra; creio também que a acepção em que a empregamos 
prevaleceu, de modo geral, sobre a acepção apollinairiana.  Breton 

(2001, p.39) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire
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 Antes de o surrealismo surgir, Apollinaire já se relacionava com André Derain, 

André Salmon, Blaise Cendrars, Erik Satie, Giorgio de Chirico, Jean Cocteau, Marcel 

Duchamp, Marie Laurencin, Max Jacob, Ossip Zadkine, Pablo Picasso, Pierre Reverdy 

e outros. Em 1917, na sua peça de teatro com dois atos e um prólogo, Les Mamelles de 

Tirésias, drame surréaliste (As Tetas de Tirésias, drama surrealista), foi quando o 

termo surréaliste (surrealista) apareceu pela primeira vez, como um neologismo que, 

em seguida, foi adotado e adaptado por Breton e Soupault, conforme explicado acima. 

O dadaísmo precedeu o surrealismo, tanto que fez parte dele alguns artistas que 

migraram para a visão surrealista — na cronologia, veio o dadaísmo e, em seguida, o 

surrealismo.  

 Entende-se a importância de registrar especificamente algumas definições feitas 

por Breton nos manifestos (2001, p. 40): 

 

ENCICLOPÉDIA, Filosofia. O surrealismo baseia-se na crença na 

realidade superior de certas formas de associação até aqui 

negligenciadas, na onipotência do sonho, no jogo desinteressado do 
pensamento. Ele tende a arruinar definitivamente todos os outros 

mecanismos psíquicos e a substituí-los na resolução dos principais 

problemas da existência. (BRETON, 2001, p.40) 

 

  Breton era psiquiatra e adepto da psicanálise freudiana, então, a afirmação 

acima caminha neste sentido, em que ele associa o surrealismo à psique e suas nuances, 

cujos mecanismos são criados a partir da subjetividade de cada indivíduo. Diferente da 

psicanálise, a corrente behaviorista acredita que esta subjetividade não nasce sozinha: 

ela é modulada através da interação do eu íntimo do indivíduo com o exterior: família, 

religião e todos os valores sociais que o cercam de maneira direta e indireta. Neste caso, 

as relações do indivíduo a estímulos externos são plenamente observadas. Na 

psicanálise freudiana, por outro lado, o indivíduo está arregimentado a questões 

referentes a mensagens subliminares e o inconsciente coletivo. O surrealismo entoa a 

supra-realidade (mais-realidade) e também propõe ao poeta a recriação e intertextos e 

com todos os textos, neste intuito de dar vida a novas realidades.  

 No quarto manifesto, Breton (2001, p. 355) afirma que, “enquanto movimento 

organizado”, o surrealismo “nasceu numa operação de grande envergadura que tinha por 

objeto a linguagem. ” E discorre ainda que, “nunca será demais repetir que os produtos 

do automatismo verbal ou gráfico que ele apresentou” nos primórdios, ou seja, pelos 

idos de 1924, de maneira alguma, “obedeciam, no espírito de seus autores, a critérios 
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estéticos. ” Talvez seja nesse sentido que Breton comentou que o surrealismo 

substituiria outros mecanismos psíquicos propostos pela psicanálise, pois ele não adotou 

por completo a iniciativa científica da mesma, absorveu apenas o que interessava ao 

movimento, que é, como disse Löwy (2002, p.9), o re-encantamento do mundo, através 

da poesia, da paixão, do amor-louco (L’Amour Fou), da imaginação, da magia, do mito, 

do maravilhoso, da utopia, sendo talvez, esta uma das heranças românticas do 

surrealismo.  

 Breton dedica-se em pensar sobre “A virtude da palavra (e, mais ainda, da 

escrita) ” (2001, p. 34). Ele conta brevemente sua experiência sobre as palavras, faladas 

e escritas, chegando a admitir que, em determinada altura, pusera-se “a mimar 

desmedidamente das palavras pelo espaço que elas admitiam ao seu redor, por seus 

inúmeros pontos de contato com outras palavras (...)” (2001, p. 35). Esta é uma 

abordagem muito comum na psicanálise: pensar nas palavras, associá-las, através da 

semântica, do léxico e, também, da subjetividade de quem as profere e escreve. E é 

nesta toada que, pela primeira vez, Breton aludiu sobre a imagem, no interessante 

contraponto entre “palavra” e “imagem”, remetendo-se, então, às discussões do fazer 

poético, dos elementos que compõem a construção de um poema em toda sua 

integridade de forma, conteúdo e, também, da própria recepção do leitor.  A respeito da 

palavra e da imagem, em Photomaton & Vox, Helder escreve (2017[1979], p. 60 e 61):  

 

Apesar de tudo há ainda as palavras que nos metem medo. Delas 

irrompe a cega proliferação das imagens. Porque se ao princípio era o 
nome, foi dos nomes que nasceram as coisas. Esta realidade suscitada 

ardentemente pela palavra passa a viver sobre a rede dos nossos 

sentidos: respira encostada aos pulmões, lateja no sangue, crava-se na 

cabeça como uma coroa negra (...). Somos o imaginário do 
imaginário. Tens medo? — Pergunta-nos a palavra MEDO. Tens 

medo? — pergunta-nos o MUNDO, sensível forma dessa palavra (...). 

Podemos morrer da familiaridade com uma palavra: com a palavra 
CORPO (...). O corpo morre. Isto ainda existe e é verdadeiro, apesar 

de tudo. Falo evidentemente da realidade. Quero dizer: da poesia. 

Trata-se da única coisa grave que há, da única coisa simples e frágil.  

(HELDER, Photomaton & Vox, 2017[1979], p. 60 e 61).  

 

  

  Herberto Helder, durante anos, foi habituée de psicanalistas e psiquiatras, então, 

como ele era adepto da poiesis, ou seja, não dissociava sua vida do fazer poético, é 

comum que surjam em sua obra brechas para abordagens deste teor. Além de ter sido 

um ávido estudioso dessa e outras correntes: filosóficas, mitológicas, religiosas. Freud 
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acreditava que a anatomia (corpo) é destino — assunto que será encetado em breve, no 

capítulo sobre o amor e o erotismo —, e falava também dos medos (explícitos e 

ocultos), da imaginação (a etimologia desta palavra oriunda de “imagem”). Ademais, 

tudo o que é do campo inconsciente e subconsciente, desejos e motivações secretas, até 

mesmo àquele que é motivado por elas, as pulsões e obsessões, interessavam a Freud. A 

influência da vida onírica na vida de vigília e vice-versa — este tema é um dos 

preâmbulos bretonianos enraizados no surrealismo, quando ele entroniza o sonho, a 

mais-realidade e, a arte, através da experiência da vida cotidiana, como um viés de 

criação de novos mundos e resposta refinada às intempéries: por isso, há relação entre 

sonho (onírico e o sonhar acordado) e a imagem poética. Estes assuntos foram 

abordados por Breton não de modo esotérico, mas científico, uma vez que a psicanálise 

freudiana (e posteriormente a lacaniana) se propôs em incrementar suas teorias à prática 

psiquiátrica, visando tratar pacientes através da fala. Na época, Freud e seus alunos 

publicaram seus experimentos e conquistas em anais, seminários e congressos médicos. 

Portanto, a psicanálise, ao abordar os sonhos, estava longe de ser uma proposta 

espiritual e, talvez, este tenha sido o grande paradoxo entre o surrealismo e a teoria 

freudiana. É importante atentar ao fato de que Freud criticava o cristianismo, vendo nele 

uma ilusão criada pelo homem, através da fantasia infantil de onipotência — a ideia de 

Deus ao arquétipo do Pai protetor. Nas religiões pagãs, antes de Cristo, a mulher é 

engrandecida como sagrada, tal qual a história de Lilith, que teria sido a primeira esposa 

de Adão, vindo antes de Eva. Adão teria rejeitado Lilith porque ela não figurava na 

submissão que a mulher deveria ter ao homem e a Deus. Diferente de Eva que veio para 

se tornar mãe das gerações de Adão e auxiliar o marido em tudo, Lilith não queria este 

papel para si — ao invés disso corria atrás dos próprios desejos. 

 Conforme diz Vargas (2016, p. 167), a “aproximação entre a figura paterna e 

deus é colocada de forma explícita por Freud. Pai amado porque protege, odiado porque 

castra, idolatrado porque nos é ideal, temido porque opressor. ” Refletindo a posição de 

Freud frente à crença religiosa, o autor rememora que o homem é um ser finito e, 

durante sua existência “se depara com fortes sentimentos de desamparo e completa 

desproteção. ” É neste momento de desamparo que o homem regride “àquela familiar 

situação infantil em que se foi amparado e devidamente protegido pelas figuras da 

paternidade. Recriando a sensação de conforto, o motor para produção da divindade 

como o ‘grande pai’” A crença de uma vida após a morte, para Freud, viria como um 
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bálsamo e uma “recompensa de uma vida de catástrofes, punição para nossos inimigos, 

sorte e boa ventura. ” (p. 9)  

 Mantendo a proximidade a Breton (e, antes dele, Freud), a palavra-imagem será 

avaliada pela concepção e significantes íntimos que o eu lírico tem daquilo o que o 

cerca. Até porque, quando se pensa na poesia herbertiana, o universo de sua sintaxe, da 

construção poética e da própria linguagem têm um significado único 

 Breton conta que estava interessadíssimo em Freud e “familiarizado com seus 

métodos de exame” (2001, p. 37), obtendo de si o mesmo que o psicanalista buscava 

obter de seus pacientes, que era um “monólogo enunciado o mais depressa possível” 

(2001, p. 37), eximindo-se de qualquer juízo de valor ao que é proferido, desnudo de 

inibições, para atingir o “pensamento falado. ” Breton (2001, p. 37). Ele e Soupault 

experimentaram, pela primeira vez, escrever textos no método do automatismo 

psíquico, e Breton pôde perceber que “As únicas diferenças entre os nossos textos me 

pareceram dever aos respectivos temperamentos de um e outro” (2001, p. 38). Apesar 

de fazer jus por Soupault ter sido irredutível ao retoques e edições sugeridas, Breton 

admite, em nota (p. 366): 

 

Cada vez mais acredito na infalibilidade do meu pensamento em 

relação a mim mesmo, o que não deixa de ser perfeitamente justo. 

Entretanto, nessa escrita do pensamento, em que estamos expostos a 
toda a sorte de distrações exteriores, podem ocorrer falhas técnicas, 

por assim dizer. Tentar dissimulá-la seria imperdoável. O pensamento 

é forte, por definição, e incapaz de se deixar colher em erro. Essas 

fraquezas evidentes devem ser atribuídas às sugestões provenientes do 
exterior.  (BRETON, 2001, p.366)  

 

 Por isso, nota-se que o automatismo psíquico está aí, no entanto, não é para 

todos. Breton (2001, p.338) preocupava-se com indivíduos fazendo parte dos sistemas e, 

com instrumentos e conhecimentos, usados, antes, para libertar, sendo utilizados, 

naquele contexto em que vivia, como formas de agressão. Alertou, no terceiro 

manifesto, para o fato de que, muito do que se diz que é surrealismo — como as 

tentativas de associá-lo a movimentos partidários da política — não é. Ele alerta (2001, 

p. 346) que é necessário, diante de todo transe “convencer as pessoas de que, uma vez 

adquirido, o consenso geral sobre determinado assunto, a resistência individual passa a 

ser a única chave da prisão. ”  Sobre a escrita automática, em texto crítico a Breton por 

sua admiração a Rimbaud, Herberto Helder diz, em Photomaton & Vox (2017[1979], p. 

127) 
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a) Levar a linguagem à carnificina, liquidar-lhe as referências à 
realidade, acabar com ela — e repor então o silêncio. 

b) Fingir escolarmente que não aconteceu nada — e escrever poemas 

cheios de honestidades várias e pequenas digitações gramaticais, com 

piscadelas de olho ao “real quotidiano”. Aqui, o autor diz: desculpe, 
sr. dr., mas: merda!  (HELDER, 2017, p. 127)  

 

 A escrita automática não contemplará a reflexão dos versos herbertianos, pois 

entende-se que esta não é característica imprescindível ao surrealismo (como é o sonho, 

por exemplo) e o poeta perfilou outros caminhos surrealistas em suas obras. A escrita 

automática foi um dos atalhos do surrealismo, e a obra de Helder passa longe dela: 

conforme já explicado, ele foi um poeta que viveu escrevendo e reescrevendo poemas, 

editando-os, à exaustão. Além disso, sobre o surrealismo em Portugal, Cuadrado (1998, 

p. 43) atenta que lá, o automatismo psíquico (ou escrita automática) “daria seus frutos 

mais autênticos nas criações colectivas (cadáver esquisito, etc). ” Nas criações 

individuais ficava a critério do artista escolher por adotar a técnica do automatismo 

psíquico ou não.  Cuadrado cita Breton explicando a escrita automática na poesia, em 

que “o importante era o primeiro verso, e que os restantes viriam por si sós, arrastados 

pelo seu múltiplo poder evocativo” (Idem, p. 44). Sendo assim, a escrita automática tem 

seus desafios e, literariamente, há riscos ao ser utilizada: a qualidade da poesia pode ser 

drasticamente posta à prova em nome de uma técnica que nem é crucial ao movimento: 

o crucial, ao surrealismo, é entender a importância da escrita automática mais em um 

plano conceitual, por ela estar associada aos conceitos psicanalíticos de Freud do fluxo 

de consciência e teorias do inconsciente, do que sua prática em si. Com isso, ela não 

está sendo negada, mas desconsiderada aos objetivos desta pesquisa.  

 Voltando à questão do surrealismo da palavra, pensando na maneira correta de 

expressar a ideia, aos surrealistas é intransponível a atenção a elas, como são ditas, suas 

grafias, o discurso.   

  A obra herbertiana é saciada de metáforas, onde o homem reflete características 

animais, formuladas em hibridismo, mas, também, em comparações. Estas 

metamorfoses são averiguadas em trecho do livro O Amor em Visita:  

 

a morte sobe pelos dedos, navega o sangue,  

desfaz-se em embriaguez dentro do coração faminto. 

— Oh cabra no vento e na urze, mulher nu sob 
as mãos, mulher de ventre escarlate onde o sal põe o espírito, 

mulher de pés no branco, transportadora 
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da morte e da alegria  

 

 (HELDER, 2016[1958], p. 18 e 19)  

 

 No fragmento acima, o sobrenatural está nas metáforas da morte “que sobe pelos 

dedos”, e “navega o sangue”, desfazendo-se, embriagada, “dentro do coração faminto. ”  

As metamorfoses estão no jogo de imagens entre “cabra no vento e na urze”, a figura da 

mulher “nu sob/ as mãos” — aqui há também o anacoluto. Há também a metonímia 

poética, nos seguintes excertos:  

 

(...) mulher de ventre escarlate onde o sal põe o espírito, 

mulher de pés no branco, transportadora 
da morte e da alegria  

 

 Quando o poeta escreve que “o sal põe o espírito”, ele utiliza uma metonímia 

onde o sal significa a pureza incutida no espírito, e representa o universo semântico da 

“mulher de pés no branco” (branca e pura como o sal) e “transportadora/ da morte da 

alegria”: aqui, a mulher como símbolo da união do céu e do inferno; mulher-Hades, a 

barqueira que transporta as almas até o abismo. Mulher sobrenatural, “com o ventre 

escarlate” e, nele, o sal despeja o espírito — e ela decidirá o destino deste espírito. 

 O entendimento que o leitor tem da poesia de Herberto Helder nos matizes do 

surrealismo é quando ele aceita que é através do aguçamento dos cinco sentidos e da 

intuição que a experiência poética surgirá. Em seus versos é abundante a temática dos 

sentidos-instintos, como por exemplo se vislumbra em excerto da 2ª estrofe do poema 

em O Amor em Visita (Idem, p.18):  

 

Quando fora se abrir o instinto da noite e uma ave 

o atravessar trespassada por um grito marítimo 

e o pão for invadido pelas ondas — 
seu corpo arderá mansamente sob os meus olhos palpitantes.  

 

 

 Na 14ª estrofe (p. 22): 

 

Oh teoria de instintos, dom de inocência, 
taça para beber junto à perturbada intimidade 

em que me acolhes.  

 

 E na 20ª estrofe (p.24): 
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o êxtase, os bichos que levam ao fim do instinto 

seu bárbaro fulgor, o rosto divino 

 

 Estes versos que fagulham elipticamente são úteis como amostra da necessidade 

de abrir as portas da percepção sensorial para comportar o sobrenatural e “a poesia, a 

paixão, o amor-louco, a imaginação, a magia, o mito, o maravilhoso, o sonho, a revolta, 

a utopia”, conforme Löwy (2002, p.9) vê o surrealismo, na poesia herbertiana. Nas 

metáforas da 2ª estrofe: abre-se “o instinto da noite” e uma ave trespassa este instinto 

através de um “grito marítimo”. Esta belíssima imagem seria improvável no mundo tal 

qual o conhecemos, no entanto, o poeta cria estas cenas/retratos/paisagens e, ao serem 

lidas, elas são absorvidas com tal intensidade pelo imaginário do leitor, que se tornam 

reais. Estes versos soam como os sonhos oníricos e, também, com o sonhar acordado: 

são um filme que Herberto Helder criou, transcendendo o papel. Há a imagem do pão 

que absorve as ondas: pão inchando-se de água marítima; no sagrado do cristianismo, o 

pão é a carne divina e o vinho, o sangue. Após este pão embebido d’água do mar, o eu 

lírico antecipa que corpo da amada (carne-pão) “arderá mansamente” sob os seus “olhos 

palpitantes. ” Na 14ª estrofe, outra imagem: os instintos e suas teorias, este “dom de 

inocência”, “taça para beber junto” (taça: vinho, sangue) à perturbada intimidade com 

que a amada acolhe o eu lírico: perturbada, agitada como as ondas do mar à noite, como 

esta ave que atravessa o grito marítimo — pão, ave, águas, mulher. E na 20ª estrofe são 

os bichos “que levam ao fim do instinto” o bárbaro fulgor da amada, seu rosto divino: 

ele recebe seu corpo e seu sangue em troca do alimento (o amor erótico) — é o espírito 

de Deus que se move sobre as águas. 

 Os temas do eu e do tu também são encontrados, como se vê no livro de Helder, 

O Amor em Visita, na 1ª estrofe:  

 

Dai-me uma folha viva de erva, uma mulher, 
seus ombros beijarei, a pedra pequena 

do sorriso de um momento. 

 
(HELDER, 2016[1958], p. 18)  

 

 O eu lírico chama a mulher de folha viva de erva e, seus ombros, são 

comparados a uma pedra pequena que sorri. Neste livro, o objeto amado metamorfoseia-

se ao reino mineral, vegetal e animal, junto com o amado que, na contrapartida da 
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relação eu-tu, também perpassa por dissoluções transformadoras.  Há metáforas, 

hipérbato e anacoluto.  

 O poeta Herberto Helder também escreve sobre a crueldade prazerosa: ponte de 

onde parte desejo e faz travessia até o tânatos. Ainda no mesmo livro, o fúnebre 

destaca-se por todo o poema, no paralelismo entre amor-morte. Estas questões podem 

ser examinadas a seguir, em O Amor em Visita. A seguir, serão inseridos todos os 

versos que, no poema, referenciam à temática do amor erótico vinculado à morte; 

porém, se furtará de leituras críticas das passagens, dessa maneira, elas constam pelo 

caráter de amostragem. Foram escolhidas estrofes que contêm explicitamente a palavra 

“morte” e outras conjugações do verbo “morrer”.  

 Na 2ª estrofe (HELDER, (2016[1958], p.18): “Uma mulher com quem beber e 

morrer. ”, na 3ª estrofe: “Em cada mulher existe uma morte silenciosa. ” Na 4ª estrofe 

(p.19):  

 

Beberei sua boca, para depois cantar a morte 
e a alegria da morte. 

 

 Na 5ª estrofe (p. 19): 

 

À tona da sua face se moverão as águas, 
dentro da sua face estará a pedra da noite. 

— Então cantarei exultante a alegria da morte. 

 

 Na 11ª estrofe (p. 21):  

 

Mais inocente que as árvores, mais vasta 
que a pedra e a morte, 

a carne cresce em seu espírito cego e abstracto, 

tinge a aurora pobre, 
insiste de violência a imobilidade aquática. 

 

 Na 13ª estrofe (p. 22):  

 

Começa o tempo onde a mulher começa, 

é sua carne que do minuto obscuro e morto 
se devolve à luz. 

Na morte referve o vinho, e a promessa tinge as pálpebras 

com uma imagem. 
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 Na 16ª estrofe (p.23): 

 

E o que se perde de ti, como espírito de música estiolado 
em torno das violas, a morte que não beijo.  

 

 Na 17ª estrofe (p. 23):  

 

— E as aves morrem para nós, os luminosos cálices  

das nuvens  florescem, a resina tinge 
a estrela, o aroma distancia o barro vermelho da manhã. 

 

 Na 19ª estrofe: “Beijar teus olhos será morrer pela esperança. ”. Na 20ª estrofe 

(p.24): 

 
(...) As sombras que rodeiam 

o êxtase, os bichos que levam ao fim do instinto 

seu bárbaro fulgor, o rosto divino 
impresso no lodo, a casa morta, a montanha 

inspirada, o mar, os centauros 

do crepúsculo 

— aspiram longamente a nossa vida. 
  

(HELDER, 2016[1958], p.24)  

 

 Na 21ª estrofe (p.24):  

 

Por isso é que estamos morrendo na boca 

um do outro. Por isso é que 

nos desfazemos no arco do verão, no pensamento 

da brisa, no sorriso, no peixe,  
no cubo, no linho,  

no mosto aberto 

 — no amor mais terrível do que a vida. 
 

 Na 22ª estrofe (p.22):  

 

Onde está o mar? Aves bêbedas e puras que voam 
sobre o teu sorriso imenso.   

Em cada espasmo eu morrerei contigo.  

 

 Na 23ª estrofe (p.25):  

 

(...) Ó meu amor,  

em cada espasmo eu morrerei contigo. 
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 Na 24ª estrofe (p.25): 

 

Ó pensada corola de linho, mulher que a fome 
encanta pela noite equilibrada, imponderável — 

em cada espasmo eu morrerei contigo.  

 

(HELDER, 2016[1958], p. 25)  

 

 Mais adiante, no capítulo O amor no feixe surrealista, a entrega sacrificial do eu 

lírico à amada, no livro O Amor em Visita, será ponderado: em quase todas as estrofes o 

poeta alude à morte; a idealização da mulher com quem ele poderá partilhar a 

intimidade máxima; por todo o poema pulsa a elucubração do memento mori. Quando a 

palavra “morte” (e suas conjugações) não aparece literalmente, ela está algures em 

metáforas de silêncio, de adormecimento, elipses e outras figuras que simbolizam o 

mortuário: Eros e tânatos, viver com alegria e, ao mesmo tempo, ser rondado por 

fantasmas.  

 A magia, pela parte dos intertextos e recriações, é um dos elementos do 

surrealismo. Pensa-se na tradição oral da poesia, onde os elementos mágicos eram 

transmitidos oralmente pelos sacerdotes à comunidade, e ainda não havia a escrita. É 

interessante associar a magia, que iniciou através de ritos orais, à palavra escrita. 

Naturalmente que, quando o alfabeto foi criado, inerentemente à escrita foram 

implementadas as tradições mágicas. Recorda-se desta frase escrita por Herbert Helder 

no texto (os modos sem modelos), em Photomaton & Vox (2017[1979], p. 130): “A 

escrita nasce directamente do corpo, do seu movimento. É um modo de ver a questão. ” 

Mais adiante, após elaborar diálogos entre a palavra, o sentido, as imagens-paisagens, o 

poeta escreve: “é bom mexer nas palavras, organizá-las num espaço, estabelecer-lhes 

movimentos de rotação e translação umas com as outras. ” (Idem, p.131). Quando 

Helder fala em imagens, ele fala de paisagens, conforme consta no texto (guião), 

também de Photomaton & Vox (idem, p. 133): “Ver sempre o poema como uma 

paisagem. Esta paisagem é dinâmica. Preocupa-me a natureza do solo, por isso me 

imponho de certa unidade de flora e fauna, uma ligação mineral, as articulações 

meteorológicas. ” (idem, p. 133) Não é à toa que, em seguida da proposição do poema 

tal qual paisagem, o poeta construa a sua própria paisagem, alegorizando a formulação 

da linguagem escrita com fenômenos do reino vegetal, mineral e as galáxias. Toma-se a 

palavra como metáfora do corpo. Adiante, ao falar do amor no surrealismo, retoma-se à 
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ideia freudiana de que corpo (anatomia) é destino. Neste caso, o erotismo-corpo da 

poesia.   

 Portanto, ao refletir o Amor em Visita sob lampejos do surrealismo, jamais se 

proporá a uma tradução criptografada e robótica das imagens, do amor e dos sonhos. Os 

bosques herbertianos serão sempre respeitados.  

  Brevemente, sobre o surrealismo e sua relação com o romantismo, é com lirismo 

que Balakian (1970, p.14) o descreve:  

 
Reconhecendo a necessidade humana de libertação metafísica, os 

surrealistas acreditavam que através da exploração da psique, através 

do cultivo dos milagres da sorte objetiva, através da mística do 

erotismo, através da perspectiva cósmica da vida nesta terra e, 
finalmente, através da alquimia da linguagem que seria capaz de 

aprender esta realidade mais dinâmica, o homem pode ser capaz de 

satisfazer sua sede pelo absoluto dentro dos limites de seu número 
contado de batimentos cardíacos. (BALAKIAN, 1970, p. 14. 

Tradução nossa) 2 

 

 

 Na toada do romance Nadja (1928), de André Breton, Balakian descreve “Os 

milagres do acaso objetivo”, ou seja, dos encontros e acontecimentos fortuitos, que 

mudam o rumo de quem é acometido por estes acasos: “a mística do erotismo”, 

entendendo o erótico como algo transcendental, onde a função da carne, do corpo, 

percorre por variadas paisagens (aqui há, também referência a Breton, de seu romance 

O amor louco, de 1937);  “o desvio das conhecidas funções dos objetos, atribuindo a 

eles novos significados”, novas formas de utilização, desvirtuando, portanto, do que é 

convencional (conceito também usado por Breton, nos manifestos, sobre a nova 

significação dos objetos e amplamente perpetuado entre os surrealistas — bons 

exemplos são algumas pinturas de Salvador Dalí e de Cruzeiro Seixas, colagens de 

Mário Cesariny e estudos de Freud a respeito dos sonhos).  

 Sobre a relação do surrealismo e do romantismo e, também, da proposta 

surrealista de intertexto com o sagrado e recriação dos mitos, Michael Löwy diz (2002, 

p. 23): 

 

                                                             
2 Acknowledging the human need for metaphysical release, the surrealists believed that through the 

exploration of the psyche, through the cultivation of the miracles of objective chance, through the 

mystique of eroticism, through the diverting of objects from their familiar functions or surroundings, 

through a more cosmic perspective of life on this earth, and finally through the alchemy of language that 

would learn to express this more dynamic reality, man might be able to satisfy his thirst for the absolute 

within the confines of his counted number of heartbeats. 
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Entre as estratégias românticas de re-encantamento do mundo, o 

recurso ao <<mito>> ocupa um lugar à parte. Na interseção mágica de 

múltiplas tradições, ele oferece um reservatório inesgotável de 
símbolos e alegorias, de fantasmas e demônios, de deuses e víboras. 

Existem múltiplas maneiras de beber desse perigoso tesouro: a 

referência poética ou literária aos mitos antigos, o estudo "erudito" da 
mitologia e a tentativa de criar um mito novo. Nos três casos, a perda 

de substância religiosa do mito faz dele uma figura profana do re-

encantamento ou antes uma via não-religiosa para reencontrar o 

sagrado. (LÖWY, 2012, p. 23)  

  

 

 Como se poderá constatar, toda a obra de Herberto Helder está composta por 

intertextualidades míticas e textos sagrados de diversas religiões, inclusive, ocultistas. 

Para o poeta, sua relação da escrita com a magia e seu retorno ao sagrado é vital. O livro 

O Amor em Visita se caracteriza intimamente com o parecer de Löwy. Por exemplo na 

12ª estrofe do poema (2016[1958], p. 21): 

 

Minha memória perde em sua espuma 

o sinal e a vinha.  

Plantas, bichos, águas cresceram como religião  
sobre a vida — e nisso demorei 

meu frágil instante. Porém 

teu silêncio de fogo e leite repõe a força 
maternal, e tudo circula entre teu sopro 

e teu amor. As coisas nascem de ti 

como as luas nascem dos campos fecundos, 

os instantes começam da tua oferenda 
como as guitarras tiram seu início de música nocturna. 

 

(HELDER, O Amor em Visita, 2016[1958], p.21)  

 

 

 Nos versos acima, está explícita a “interseção mágica de múltiplas tradições” 

(2002, p. 23), como a oferenda, que permeia as tradições sacrificiais (são várias, desde 

pagãs, ocultistas e cristãs), em que, conforme a crença, é ofertado desde intenções, 

como frutos, incenso, jejuns de toda a ordem e mesmo sacrifícios de animais e pessoas 

(crianças, virgens, filhos primogênitos, etc) a qual se referiu Löwy e, também, “a 

referência poética ou literária aos mitos antigos” (2002, p.23), pois o eu lírico recorre a 

símbolos utilizados nas religiões antigas no cântico amada. Embora o cristianismo e o 

paganismo tenham pontos de partidas opostos, os poemas herbertianos dialogam com 

estas e outras realidades religiosas. O “silêncio de fogo” (2016[1958], p.21) não está ali 

por acaso. Em diversos momentos da poética de Herberto Helder estão escritas 
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referências sagradas à significação do fogo, especialmente a do batismo através dele. É 

comum localizar em seus versos e ensaios a imagem do incêndio, da fogueira, das 

tochas e muitas variantes fulgurais. A seguir, nos fragmentos dos versos:  

 

Plantas, bichos, águas cresceram como religião 

sobre a vida 

(...) 
(...) As coisas nascem de ti 

como as luas nascem dos campos fecundos,  

os instantes começam da tua oferenda  
 

( idem, p.21),  

 

 Acima, o poeta refere-se às religiões sagradas, em que a natureza é matéria-

prima de consagração e revelação ao homem e ele se encontra em harmonia com sua 

essência, usufruindo da terra e a ela devolvendo favores, em gratidão. Tanto as luas 

como o sol são consideradas divindades que protegem as colheitas, os animais. Sobre a 

figura do leite, da mãe, dos nascimentos e mais detalhadamente da lua, adiante, neste 

estudo, haverá a reflexão do materno e do sagrado na poesia de Herberto Helder: ela 

está repleta de intertexto dos mitos, provocando, então, esta recriação com sagrado, 

como disse Löwy (2002, p. 23). No verso “como as guitarras tiram seu início de música 

nocturna. ” (2016[1958], p. 21) pode-se evocar os alaúdes tocados pelos trovadores do 

romantismo.  

 Em O Amor em Visita, utilizando-se de referências sacras, o poeta criou um 

mundo sagrado, repleto de novas imagens e de metáforas, onde o eu lírico ama (-se) 

intensamente, dialogando, da perspectiva deste estudo, também com o surrealismo. As 

referências mitológicas contemplam a escrita herbertiana de modo geral, como se pode 

averiguar em Photomaton & Vox (2017[1979]): 

 

Um ano deve andar depressa? Optemos então pela velocidade do 

cavalo, e teremos o centauro. Mas um cavalo, mesmo o mais sagaz, é 
centauro — considerando o método oblíquo das mitologias — por ter 

um homem que o dirige. Em termos de inocência, infiltra-se aqui uma 

suspeita que não diz respeito ao nosso propósito de agora. Pelo que 
elegemos o anjo de duas patas. E surge o problema da pressa. 

(HELDER, 2017[1979], p. 105).  

 

Estas referências mitológicas e a preocupação com o sagrado perduram na obra 

herbertiana: a figura do centauro, bem como a presença do anjo. Antes de publicar seu 
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primeiro livro, O Amor em Visita, em 1958, enquanto frequentava o grupo da segunda 

geração de surrealistas de Portugal no Café Gelo, foi publicado da revista Pirâmide 

(organizada com textos dos frequentadores do café), em junho de 1958, um poema 

escrito por ele em maio de 1957 — conforme o próprio sinaliza no final do texto, 

intitulado como POEMA. Desde o início de sua vida literária ele apresentaria 

características que não abandonaram sua poética: o erotismo, o amor, a aura onírica, as 

imagens, metáforas.  

Sobre o anjo, há um verso que diz:   

 

— Por ti, mês feliz de confusão e génio,  

eu levanto minha húmida boca 

até ao anjo e ao vinho, levanto 

minha obscura pedra por vias de tormento 
e instinto até 

ao barro vermelho do céu, ao espasmo 

violento e sagrado das palavras.  
 

(HELDER, in revista Pirâmide, 1957, p. 5) 

 

Na poesia de diversos poetas, inclusive em João Cabral de Melo Neto, acontece 

de haver a pedra, margeando possíveis significações: desde a pedra da fundação do 

mundo; a edificação da poesia através do sagrado, em que os sacerdotes de a.C, um 

tempo após a tradição oral, inscreviam nos templos as leis e profecias; até o significado 

particular que o eu lírico constrói no poema a partir deste signo. O poeta ergue sua 

úmida boca até ao anjo (génio, daemon) e ao vinho (Dionísio, prazer, sangue do 

cordeiro) — tanto o anjo como o vinho são personificações do sagrado, o qual o eu-lírio 

evocará no final da estrofe: o sagrado das palavras, junto com o barro vermelho do céu.  

Em Os filhos do barro (1974), Octavio Paz cria a imagem dos filhos de Deus, o 

criador com suas criaturas e, para além disso, a figura do poeta como um Deus da 

própria poesia. Na ideia do sacro, os versos de Helder podem alçar esta mesma relação, 

uma vez que o eu lírico oferece sua boca úmida (erotismo), sua palavra e sua obscura 

pedra (seu obscuro dom) pelas vias do tormento e do instinto (acepção bastante 

relacionada com os bichos ou com a parte animal do homem).  

 O génio evocado neste verso de Helder pode ser referência ao daemon, desde 

Sócrates — que afirmava ser acompanhado por um gênio, um daemon, o direcionando 

em suas iluminações: de acordo com ele, o daemon é o dom que cada indivíduo carrega 

e pode descobri-lo —, ao duende de García Lorca, que é um signo parecido com o 
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daemon, mas no caso de Lorca, este dizia que se alguém não tem o duende para cantar, 

escrever, ou qualquer coisa que se deseje ardentemente fazer, o indivíduo não irá 

ascender;   até aos gênios (daemons) da mitologia árabe, que são espíritos protetores do 

reino animal, vegetal, mineral, dos quatro elementos (terra, água, fogo e ar).  

Em virtude da influência cristã, o daemon também é tido como o demônio. 

Todas estas possíveis leituras do excerto do poema de Helder estão consagradas sob a 

luz do surrealismo, especialmente porque ele foi escrito enquanto o poeta era membro 

do já citado grupo surrealista de Portugal e, mesmo que tenha se desligado, estes signos 

o acompanharão, conforme já explicado. A poesia herbertiana perpassa pelas estradas 

herméticas, tanto em forma como em conteúdo, pois a sua estrutura de linguagem 

conduz o leitor a um labirinto, às câmaras secretas das uvas.  

Para Adorno (2003, p. 01), o surrealismo não pretende imitar a psicanálise ipsis 

litteris, de modo cientifico. A própria psicanálise, como bem sabem os psicanalistas, 

exige muito trabalho, estudo e esforço quando se propõe analisar o que se entende por 

espontâneo e inconsciente. Breton compreendeu, desde sempre, que os sonhos, no 

surrealismo, são aqueles oriundos da vida onírica, mas também, uma atmosfera que se 

cria, por exemplo, na literatura, pelas imagens: o sonhar acordado. Parafraseando 

livremente Adorno, sabe-se que, mesmo técnicas como a do cadáver esquisito são muito 

mais do que simples colagens à mercê de sorteios: ao contrário, existe um empenho 

conceitual que é manejado com acuidade, mesmo entre os mais experientes poetas e 

escritores.  

A criação de uma nova realidade e o zelo aos símbolos, através do polimento das 

palavras é um assunto o qual Herberto Helder discorre no texto (apostila insular), em 

Photomaton & Vox:   

 

A realidade é um rapto. A poesia é um rapto. De uma para outra 

queimaram-se os dedos, e como é de fogo que aqui se trata, tudo se 

ilumina. Escreve-se para o silêncio onde, depois, o outro eu, o duplo 
pessoal, expectantemente alternativo, se apronta para a resposta à 

pergunta que é todo o escrito, toda a personagem em acto que a escrita 

também é.  A implícita pergunta escrita envolve uma resposta que o 
outro desdobrado assume. Essa resposta consiste do mesmo modo 

numa pergunta. O juntíssimo tecido de interrogações e 

esclarecimentos, que se reenviam a si mesmos a contínuos modo de 

questionar e romper as respostas, constitui a própria tensão dinâmica 
da memória e do texto que a conduz. (HELDER, 2017[1979], p. 30 e 

31). 
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O fogo, na poesia herbertiana, tem um papel advertidíssimo de batismo, de 

purificação, de luz. Posteriormente, no capítulo Imagem e Surrealismo esta simbologia 

será explicada tendo como referência estudos de Bachelard. Ele aparece na forma de 

destruição, de incêndio catastrófico e letal, entretanto, é mais comum que sua 

simbologia esteja associada à pureza do que é limpo e do que é desnudo e, portanto, 

vislumbrado. Como na obra de Hilda Hilst, o silêncio, na fagulha acima escrita, pode 

ser o da morte. O eu-duplo aparece como a sombra e os infernos e alumiações vistos em 

Rimbaud e William Blake. Este eu-duplo que pouco e muito sabe de si. O hermetismo 

de Helder explicitamente imposto, neste jogo em que não se sabe mais os limites do 

próprio eu, de um outro eu que é ele mesmo e tantas perguntas e respostas que são feitas 

e não solucionadas, neste jogo de espelhos — o lacaniano estádio do espelho, em que o 

indivíduo assume a própria imagem (imago) diante do espelho, a constituição do eu 

através do reflexo. Porque o espelho reflete a imagem do objeto ao contrário, a versão 

inversa, lembrou-se dessa possível associação com o eu-duplo do poema de Helder.  

A respeito da memória, do texto e do sagrado (e também das cidades, presentes 

na obra herbertiana): Todo acontecimento e fato se dá em um lugar (não confundir lugar 

com espaço). Todo ritual mágico precisa de um lugar para ser feito. Todo artista tem 

uma gruta onde ele trabalha. As cidades entendidas como lugar físico, ou seja, como 

matéria, sedimentação de tempo, de cultura, de alegria, de sofrimento. Ainda em 

passagem do último texto citado, Helder escreve (2017[1979], p. 30): “A história, a 

cultura, a experiência, a biografia fornecem graus menores de sentido, desordens de 

pequenos símbolos”  

E, adiante, em outro texto, o (ramificações autobiográficas), ele fala (Idem, p. 

32) “Pois o que acontece é à população, com uma quantidade de ruas e casas. Estou à 

espera dos milagres. Experimento ir ao encontro deles pelas ruas afora. ”  

Uma cidade são as construções, as pessoas com as construções, as pedras. São as 

ruas, igrejas, hospitais, a vegetação, as comidas típicas, a história dos imigrantes (e 

colonizadores), as escolas e as necrópoles. O povo das cidades constrói as casas e 

apartamentos onde moram e estas pedras fundadas têm escrituras: nos cartórios, há as 

escrituras. Os indivíduos se relacionam com a cidade entre o construído e o escrito, 

então, uma cidade é um mapa sentimental: um texto de memórias onde o poeta espera 

um milagre, pelas ruas afora, nos símbolos que são construídos pelas experiências 

construídas nestes pavimentos já edificados. A memória, na poesia de Helder, se faz por 

seu relacionamento fundamental com sua língua-pátria, em que os textos são 
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construídos e ele se relaciona com estas cidades com seu corpo: é uma relação física. A 

poesia como um lugar e, nos lugares, muito se acontece.  

A Memória é uma deusa, a Grande Mãe de todas as Musas, de todas as Artes e 

uma de suas filhas é a Poesia. A memória é diferente da lembrança, pois, a lembrança, é 

algo que ocorre à pessoa e rapidamente se esvai, se perde: é uma vaga ideia. A 

memória, entretanto, é algo inesquecível, que forma a construção da história, da 

vivência. A memória é o que o indivíduo é, sua constituição: está dentro dele. Enquanto 

que, a lembrança, é algo que aconteceu, furtivamente.  Deste modo, a poesia é uma 

cidade inventada pela memória do poeta. Estas reflexões envolvendo a memória, a 

poesia (cidade, texto), as construções e suas escrituras, significam, também, a relação 

com o sagrado que o poeta Herberto Helder erige em seus poemas e o retorno ao 

sagrado, que os surrealistas ardentemente cingem quando anunciam a imagem, o sonho 

e o amor — apesar de nos manifestos bretonianos e portugueses haver o pedido para 

que se destruam igrejas e outras construções citadinas, no intuito que se construam uma 

nova história; como se verá adiante, alguns preceitos surrealistas (poucos) não foram 

incluídos na relação da poesia herbertiana com o surrealismo, pois esta reflexão se 

propõe a realizar aproximações e não a deferir verdades definitivas. Pound (2006) atenta 

a respeito de “projetar o objeto na imaginação visual”, de “produzir correlações 

emocionais por intermédio do som e do ritmo da fala” e de “produzir ambos os efeitos 

estimulando as associações (intelectuais ou emocionais) que permaneceram na 

consciência do receptor em relação às palavras ou grupos de palavras efetivamente 

empregados. ” (idem, p.64) 

Adorno (2003) finaliza sua reflexão tecendo uma crítica à modernidade no ponto 

em que esta necessita biografar os acontecimentos. Também faz um contraponto entre o 

surrealismo e o movimento Neue Sachlichkeit (“Nova Objetividade”), onde “as imagens 

infantis da modernidade são a verdadeira encarnação” do que a Neue Sachlichkeit 

“dissimula por trás de um tabu”. Ou seja, em detrimento ao surrealismo, que também 

surgiu pelos idos da década 20, o Neue Sachlichkeit é uma espécie de falácia. Para 

Adorno (2003), “o surrealismo recolhe o que a objetividade nega aos homens; a 

distorção atesta o que a proibição fez ao objeto do desejo” e, também, o movimento 

“permite salvar o obsoleto, um álbum de idiossincrasias, em que o sentimento de justiça 

e de felicidade que os homens se negam em seu próprio mundo tecnificado acaba por 

esvair-se em fumaça. ” Portanto, o surrealismo é o ar insuflado da “supra-realidade” 

diante da tecnocracia.  
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2.1 O SURREALISMO EM PORTUGAL 

 

“É preciso inventar de novo o palpável edifício das convenções: 

demarcar os campos de cevada, reparar as empenas dos barcos, amar 
a vida. ” — Herberto Helder (Apresentação do Rosto, 1968, p. 206)  

 

 

 Em outubro de 1947, seguindo sugestão de Breton, Cândido Costa Pinto 

participa da fundação do Grupo Surrealista de Lisboa. Em 1949, por motivos de 

discordância a respeito da visão do que seria o surrealismo, António Maria Lisboa, 

Cruzeiro Seixas, Henrique Risques Pereira, Mário Cesariny, Pedro Oom romperam com 

o Grupo Surrealista de Lisboa (onde estava José-Augusto França), ficando conhecidos 

como o Grupo Dissidente ou Surrealistas. E mesmo este segundo grupo teve sua 

dissolução, que iniciou em 1951: em momentos distintos, Alexandre O’Neill e Mário 

Henrique Leiria cortam laços com o grupo, Cruzeiro Seixas vai embora para Angola (e 

só retorna a Portugal em 1961), António Maria Lisboa é internado por conta da 

tuberculose e falece pouco tempo depois, no dia 11 de novembro de 1953.  

 A partir de meados dos anos 50, espontaneamente surge a segunda geração dos 

surrealistas de Portugal, que se dividia em dois grupos: entre aqueles que se reuninam 

no Café Royal ou no Café Gelo. É neste período, marcado pela recente morte de 

António Maria Lisboa e os novos ideais de liberdade propostos por ele e por Pedro 

Oom, que Herberto Helder junta-se ao grupo Café Gelo, onde frequentavam outros 

artistas como António José Forte, Ernesto Sampaio, Escada, Gonçalo Duarte, Helder 

Macedo, João Rodrigues, João Vieira, José Manuel Simões, Luiz Pacheco, Manuel 

Cargaleiro, Manuel de Assumpção, Manuel de Castro, Manuel de Lima, Mário 

Cesariny, Raul Leal, Saldanha da Gama, Virgílio Martinho. Em 1959 e 1960 eles 

publicaram textos nos três números da revista Pirâmide. Entretanto, apesar de Mário 

Cesariny ser relacionado com o grupo do Café Gelo, ele mantinha certa distância, por 

não se afinar de todo com suas propostas. Quanto a Herberto Helder, é neste período 

que ele inicia sua inserção oficial como poeta que publica em revistas literárias, 

iniciando também o caminho de uma vida imbuída de “uma visão mágica do ato 

poético” e “ato poético como uma espécie de sacrifício, o que remete à sua dimensão 

sagrada”. Leal (s/i)   

 Mais adiante, serão aprofundados os pontos de partida da literatura herbertiana 

com a imagem, o sagrado, os mitos e diversas religiões. Em Photomaton & Vox, no 



55 

 

 
 

texto (resposta a um inquérito convencional sobre revoluções, liberdades e), o poeta 

escreve:  

 
Possuo um mistério doméstico, com o mesmo hábito, a mesma doçura 

e o mesmo pânico com que se possui um animal de estimação que a 

zoologia descreve, com o seu frio encanto científico, como 

instrumento de uma ferocidade que pode ir à antropofagia. Deve haver 
outra gente assim, pois tenho ouvido rumores sobre enigmas, coisas 

sagradas, labirintos, práticas sacrificiais. Isso interessa-me como vaga 

hipótese de parentesco universal. Mas venho também assistindo ao 
fulgor de estrelas que me dizem já mortas. (HELDER, 2017[1979], p. 

153)  

  

 

 Sua participação no Café Gelo e as discussões propostas pelos surrealistas em 

Portugal provaram-se frutífera na obra procedente de Herberto Helder.  

 Sobre a adoção dos textos a serem utilizados como fonte, Cuadrado (1998, p. 11 

e 12) explica que Mário Cesariny, em Final de um Manifesto (1949) cita Appolinaire, 

Artaud, Freud, Heráclito, Hermes, Rimbaud, Sá-Carneiro e Vladimir Ilitch Novalis, 

como sendo “a loucura, a sabedoria, a magia, a poesia; ” e Ângelo de Lima, Gomes 

Leal, Raul Brandão (“das alucinações”), “do assassino de Fernando Pessoa: Ricardo 

Reis;/ do factor Cheval;/do picto-poemas de Brauner, Matta, Herold, Ernst, Duchamp, 

etc.”.  

 Neste período de ribalta do surrealismo em Portugal, aos 24 anos, António Maria 

Lisboa escreveu o manifesto Aviso a Tempo por Causa do Tempo (1952), que foi 

prontamente incorporado pelos surrealistas lusófonos. Este manifesto foi escrito 

enquanto o poeta buscava tratar-se de tuberculose, estando internado no Sanatório da 

Quinta dos Vales, na cidade de Coimbra: 

 

Declara-se para que se saiba: 

  

1. que não apoiamos qualquer partido, grupo, directriz política ou 
ideologia e que na sua frente apenas nos resta tomar conhecimento: 

algumas vezes achar bom outras achar mau. Quanto à nossa própria 

doutrina, os outros hão-de falar. 

  
2. que não simpatizando com qualquer organização policial ou militar 

achamo-las no entanto fruto e elemento exacto e necessário da 

sociedade — com quem não simpatizamos igualmente. 

  

3. que sendo nós indivíduos livres de compromissos políticos 

permaneceremos em qualquer local com o mesmo à-vontade. Seremos 
nós os melhores cofres fortes dos segredos do estado: ignoramo-los. 
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4. que sendo individualmente e portanto abjeccionalmente desligados 

das normas convencionais, temos o máximo regozijo em ver essas 
mesmas normas nos componentes da sociedade. Assim delas daremos 

por vezes testemunho e mesmo ensino. 

  
5. que não somos assim contra a ordem, o trabalho, o progresso, a 

família, a pátria, o conhecimento estabelecido (religioso, filosófico, 

científico) mas que na e pela Liberdade, Amor e Conhecimento que 

lhes preside preferimos estes. 
  

6. que a crítica é a forma da nossa permanência. 

 
 

Acreditamos que nestes seis pontos fundamentais vão os elementos 

necessários para que o Estado, os Governos, a polícia e a Sociedade 
nos respeitem; nós há muito que limitamos neles e neles temos 

conhecido a maior liberdade. Não se tem do mesmo modo limitado a 

Estado, a polícia e a Sociedade e muito menos o seu último reduto: a 

família. A eles permaneceremos fiéis pois todo o nosso próprio 
destino e não só parte a estes seis pontos andam ligados como 

homens, como artistas, como poetas e por paradoxo como membros 

desta sociedade.   

 
Lisboa (extraído do livro escrito e organizado por Perfecto E. 

Cuadrado A única real tradição viva: antologia da poesia surrealista 
portuguesa. Ed. Assírio & Alvim: Lisboa, 1998, p. 14 e 15)  

  

 Fica evidente, pelo manifesto acimam que a “Liberdade, Amor, Conhecimento” 

são pedras fundamentais do surrealismo em Portugal. Herberto Helder, por exemplo, 

por toda a sua obra apregoou com frequência a liberdade. Em Os Passos em Volta 

(2016[1963], p.32) ele escreve:  

 

Os chuis farejavam à volta da Gare du Nord, farejavam-nos a todos: 

putas, chulos, vadios, indocumentados, ilegais. Sabiam que ela 

voltara: seria presa? Já o fora algumas vezes: não era o pior. Seria 

mesmo a única forma agora possível de pensar nas coisas, de avaliar o 
mundo. Mas aí acabava o jogo. Não se podia dizer: sou livre. Não se 

podia arriscar a liberdade. (E perguntar: que liberdade?). (HELDER, 

2016[1963], p. 32)  

 

  

 Chuis são os policiais. Experimentando a condição de estrangeiro, Helder 

escreveu muitos textos que se encontram com o manifesto escrito por António Maria 

Lisboa. Em vários momentos de sua obra é possível encontrar tanto os resquícios do 

surrealismo nas críticas à violência. No livro Photomaton & Vox (2017[1979], p. 146 a 

151), no texto (profissão: revólver), Herberto Helder escreveu: “Essa bondade que 
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oferece bombons aos loucos e empurra velhos em cadeiras de rodas à beira mar! 

Sedentariamente, o poeta põe o revólver carregado junto à dactilografia. ”. Mais adiante 

indaga: “Da bicicleta ao estrume é quase como do crime ao castigo. Que pode um poeta 

a favor da unidade do mundo? ”. E busca responder: “Ao poeta cabe fazer-se uno, e 

repetido, com o seu revólver que os dicionários registram: “pistola com várias culatras 

num cilindro giratório, e que pode dar vários tiros”. ” (Idem, p.148)  

 O poeta prossegue nas metáforas da literatura com o revólver. Há duas grandes 

armas brancas do surrealismo: amor e humor. É através da roleta-russa de palavras que 

o poeta comete o assassinato, no poema que sangra sem deixar vestígios: os versos 

necrosam na língua dos czares e dos caudilhos; o poeta um paladino da justiça, o herói 

trágico e, ao mesmo tempo, réprobo. O poeta, sobretudo, um hedonista. Em Helder, o 

poeta tal qual um inventor de novas realidades: Deus ex machina.  

  Cuadrado (1998, p. 22) tece algumas ponderações, esclarecendo que o 

movimento surrealista de Portugal esteve marcado por “intervenção prática 

materializada em actos de provocação/ divulgação” através de “manifestos, panfletos, 

libelos, artigos” e, também, “uma produção textual geralmente individual”, ainda que 

por vezes foram publicados os “cadáveres esquisitos”. Entretanto, apesar de reconhecer 

as duas características anteriores, o autor aponta que o movimento não foi tão atuante 

como doutrina intervencionista, sendo “pobre de textos de carácter doutrinal” embora 

acredite-se que se o termo “doutrina” seja pejorativo —, apesar de alguns esforços de 

António Maria Lisboa e mesmo “intervenções esporádicas” de Mário Cesariny.  

Na opinião de Cuadrado (1998, p. 23), o surrealismo em Portugal, diferente do 

surrealismo proposto por Breton e de como o movimento se organizou na França, além 

de breve, foi marcado por cartas públicas, exposição pública de documentos pessoais, 

enfim, “desqualificações pessoais e ilustrativas das pequenas escaramuças domésticas. ” 

Por outro lado, reconhece que os “textos de criação” foram abundantes, como os já 

citados “cadáveres esquisitos” e “outros jogos surrealistas”, bem como o florescimento 

de criações individuais e, principalmente, “o predomínio ofuscante da poesia sobre os 

outros géneros literários. ” O autor também reconhece que, embora este movimento 

surrealista apareça como “individualidades ocasionalmente agrupadas para tarefas 

específicas e pontuais” e, cujos membros se defendem entre si e busquem manter os 

protagonistas, o surrealismo  em Portugal continua hoje a aparecer aos nossos olhos 

como uma apaixonante aventura de criatividade e liberdade”, cujas propostas e 
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perguntas “continuam abertas aos nossos sonhos e desejos e às nossas mais profundas e, 

por vezes, voluntariamente, ocultas necessidades.” (Idem, p. 24)  

 Ao que se tem estudado, nota-se o cadáver de um elefante branco na sala. Na 

verdade, o animal está morto-vivo, com os olhos semicerrados e as patas paralisadas, 

porém, a tromba bramindo: não se pode ignorar as celeumas envolvendo a aparagem do 

surrealismo em Portugal. Porém, não se falará do assunto, embora ele seja enfatizado 

em parte da literatura crítica do tema.  

 Perfecto Cuadrado (1998) explana que “os surrealistas portugueses recuperaram 

directamente dos franceses o seu jogo mais conhecido — o cadáver esquisito — e 

praticaram-no assiduamente, tanto na sua expressão plástica como literária. ” (p. 49) 

Houve outros jogos, contudo, é oportuno se deter no cadáver esquisito, uma vez que, 

Herberto Helder, João Rodrigues e José Sebag, juntos, escreveram O cadáver esquisito e 

os estudantes. O texto foi publicado pelo antologista Mário Cesariny, em 1961, no livro 

chamado Antologia Surrealista do Cadáver Esquisito. Para Franco (2013, p. 160), 

Cesariny ter organizado e publicado esta antologia foi “uma das primeiras e mais 

generosas preocupações do surrealismo, na esteira de Lautréamont”, fazendo uma 

“poesia colectiva e anónima, sem pessoas e autorias”. Não obtendo acesso à primeira 

publicação, será utilizada a Antologia do Cadáver Esquisito (ed. Assírio & Alvim: 

Lisboa, 1989) que contém a autoria e, também, local e data: “Café do Gêlo, 1957”). ” 

(p. 66). Abaixo, este cadáver exposto, na íntegra:  

 

 

Em 1 das salas menos para o efeito do vetusto edifício do acolhedor e 

rancoroso campo de Santa Ana vulgo patriarcado, alguns pintores, 
vates, jurisconsultos, nus ou afogados e em qualquer dos casos 

barbeiros profissionais, examinaram à lupa a própria lupa sobejando 

por conseguinte, em vista às consequências legais, que como patas 

anteriores cantavam com chineses sobre uma península de plasma 
tipografada em normando no mais babélico estilo de camarada. 

(Vibrantes, quentes, acessíveis, delirantes, essenciais — 

exteriorizações de aplauso entre frenético e olvidado aparecem 
grandes cabeças de recém-nascidos legais, amarfanhando as telas até 

tê-las e dizendo — que bem esgalhadas desvairadas telas. 

Mais vale sê-las que parecê-las. Não queremos esquecer nesta breve 
reportagem a figura incompreendida de catedrático mendigo comendo 

vorazmente dulcíssimas canetas esferográficas. Recordando aos mais 

esquecidos a génese dos chapéus em forma de cogumelo, venenoso ou 

não, para o caso não interessa, não podemos deixar de mencionar o 
sinistro ocorrido na via láctea durante as horas de mais movimento; 

grandes máquinas de guardar lábios segregavam umas às outras com 
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baba ministerial casos do dia ocorridos de noite mas assim 

apresentados para defender as bolachas ao rato.  

Invasões de negras formigas trepando pelo Parténon enquanto ruídos 
inopinados de máquinas de escrever urdiam 1 clima de pneu 

comovido. Pessoas entravam e saíam. Depois de 8   — séculos — 8 

sósias entre si, 1 grupo de soluções do tamanho de salas de espetáculo 
tenta a sua própria liberdade e juventude, entenda-se flores 

(magnólias, miosótis, açucenas, violetas). Acabou-se a era da livre 

comunhão na base dos sorrisos pequenos como caixotes ou apertos de 

mão — cancela aberta para os ventres das mais queridas filhas. 
Congratulações foram esquecidas, mortos ficaram por queimar, 

monges penteiam-se no bojo de aviões, mães sorriem ao postigo, 

piolhos assomam às nuvens, cafés arrefecem entre duas esquinas de 
vento. Eucaliptos de tédio urinam sobre os nossos mamilos, mãos 

aparecem junto a partes ocultas do corpo que se azula e por cima de 

tudo isto, sendo isto, alguns mais impertinentes recusam a tempestade 
aconselhando-nos uma caligrafia engaiolada na razão das razões 

(Spinoza). Temos é certo praticando bastante o alpinismo, lido os 

jornais, bebido o seu deles vinagre chorado, vestido o paramento 

litúrgico dos lamas e grandes espartilhos salvadores, como carta com 
aviso de recepção. Ao fim de dez lances de escada, surge o quadro em 

suas dimensões próprias, ainda que insólitas. Pergunta-se: o que é o 

quadro? Vago relógio falante, búzio iluminado, parasita combatido, 
magia drástica, recosto lateral, próxima repartição, não-envernizado 

pano de fundo e porque não pirâmide entre a areia? Açude de boas e 

más intenções, pinote a trote sobre o bote da mascote, enfim, itinerário 

de compromissos morais, mera província sem planta volante, órbita 
sem dono, equilíbrio de fastios vários, fogueira álacre sobre o iceberg 

quebra-medos, íntima aliteração. No mais refinado ambiente, às onze 

prefixas, inaugurou-se a exposição anunciada; milhares e milhares de 
estudantes de ambos os sexos vieram comer os seus lanches, se 

atropelando para garantir a eficácia da organização. Passando o 1.º 

momento de pasmo geral, ao som triunfal de trombetas e fèrrinhos 
deram entrada as famílias dos alunos de chapéus na mão, de chapéus 

na cabeça, de chapéus nos chapéus e de cabeça nas paredes. Críticos 

principiaram a tomar os seus apontamentos, gravados a tinta da china 

nas costas de pesadíssimas virgens trazidas para o efeito. Afastadas as 
mesas de jogo deu-se início ao sorteio. O jogo é simples — bola ou 

cruz toda a gente sabe. Quando sai bola prega-se na cabeça do 

premiado, entala-se entre os joelhos e arrancam-se os cabelos um por 
um até que o paciente reze as suas primeiras e últimas orações. Se sai 

cruz (importantíssimo) evanescentes grilos com os olhos de noite na 

água do amor moreno ao vento (vide ÁRVORE) ladeiam o premiado 
fazendo simultâneamente algumas gaifonas ao assistente, trazem-no 

de rasto junto ao juiz. Este diz: — Acabou por hoje. Distribuam-se os 

prémios de consolação e despejem-se os espectadores nos bolsos da 

eternidade.  
É assim há muitos anos. 

Recusamos o consolo moral, recusamos o sofá da adjectivação, 

recusamos o cachecol Luiz Francisco Rebelo, o mundo não começa às 
nove e quarenta e cinco como se disse, recusamos  ascensor, a refeição 

burocrática, o aquecimento central, a entrada com bilhete, o pequeno 

almoço na cama, recusamos a casa da misericórdia, a viagem pacífica, 

o artigo de fundo, a teoria do espaço-curvo, o Mário Braga, a 
transfusão de sangue, o Papiniano, o non-plus-ultra, a grande saturnal 
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das opiniões, o consenso público, o público com senso, o cotovelo que 

adverte, recusamos a sintaxe, o Alvim, o amendoim, o outrossim 

recusamos o passeio dominical ao parque, a arte, a calvície 
dissimulada, o vaso de cama, o bípede implume (Platão), a rede de 

esgotos de que fala Víctor Hugo, o Tejo dos maus versos, o estilo 

manuelino, o concreto dentro do abstracto, o hálito matinal do abraço, 
a comissão de festas. 

Aceitamos o algodão em rama, bem como o iodado, alguns nomes 

escolhidos ao acaso nos arquivos de identificação enquanto só nomes; 

nomes feios, pronomes, alguns substantivos cómodos, a ira, aceitamos 
a confusão, aceitamos dinheiro, géneros alimentícios, cobertores, 

apitos, actores, gritos, estertores, conflitos, detergentes, antissépticos, 

anti-histamínicos, alguns anti-bióticos e Boas-festas.  
Definida a nossa posição, passamos a assinar. 

 

HERBERTO HELDER 
JOÃO RODRIGUES 

JOSÉ SEBAG 

 

P.S — Aceitamos também os touros de morte.  
 

HEBERTO HELDER 

JOÃO RODRIGUES 
 

 

(HELDER; RODRIGUES; SEBAG, 1989, p. 67 a 70)  

 

  

 O cadáver esquisito não é um amontoado de palavras que são misturadas à 

mercê: há ma lógica. Por isso, antes, comentou-se o hibridismo existente nestas 

colagens. O texto acima prossegue não só na ideia surrealista de Portugal — a de que 

questionar convenções e de enfrentar o poder instaurado à toa: estas gentes que adoram 

delegar e submeter os outros — como, também apresenta o humor negro, a sofisticada 

ironia. Por exemplo: no trecho onde está escrito “Recusamos o consolo moral, 

recusamos o sofá da adjectivação, recusamos o cachecol Luiz Francisco Rebelo, o 

mundo não começa às nove e quarenta e cinco como se disse”, onde há um evidente 

escárnio à figura de Luiz Francisco Rebello que, além de advogado, foi um artista  

envolvido com academias artísticas, sociedades e um dos fundadores da Frentes 

Nacional para Defesa da Cultura — tratando a literatura, portanto, do ponto de vista dos 

surrealistas da época, de maneira pomposa e burocrática. A elite da sociedade artística 

de Portugal está posta à prova no texto acima, com seus prêmios, homenagens, 

exposições e as bolhas de sabão: são tomados por frívolos, assépticos. Outro exemplo 

está no trecho: “No mais refinado ambiente, às onze prefixas, inaugurou-se a exposição 

anunciada; milhares e milhares de estudantes de ambos os sexos vieram comer os seus 
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lanches, se atropelando para garantir a eficácia da organização” em que, mais uma vez, 

há o tom jocoso a quem trata a literatura e sua apreciação através de eventos com hora 

marcada e lanchinhos, tal qual acontece nas reuniões sociais de políticos ou nos eventos 

de caridade. As figuras de linguagem, as metonímias criativamente inventadas junto das 

metáforas, compõem a narrativa deste cadáver esquisito em tom de manifesto. Herberto 

Helder foi, à sua maneira, um rebelde: mesmo os grupos o fartaram. O poeta desligava-

se deles, mas não com as pessoas a quem tinha apreço.  

 Maria de Fátima Marinho explica que, em 1952, quando Herberto Helder tinha 

22 anos e começava a publicar os primeiros textos, antes mesmo de sua participação no 

Café Gelo, a atmosfera literária lisboeta e portuguesa estava sendo “agitada” pelas 

polêmicas e atividades dos dois grupos de surrealismo que havia em Lisboa. Segundo 

ela, este burburinho, que aconteceu no final dos 40 e início dos anos 50, pôs em voga 

“ideias e processos típicos do surrealismo francês dos anos 20 e 30” (1982, p.208). 

Quando se pensa no alastramento do surrealismo em Portugal, alguns pesquisadores e 

críticos já associaram, indubitavelmente, o nome de Helder ao movimento, embora ele 

mesmo tenha escrito que recusa qualquer denominação à sua obra, inclusive surrealista. 

Nisto, Marinho (1982, p. 209) diz que, segundo Almeida Faria, “Herberto Helder teria 

aprendido a lição surrealista para a superar, conservando, no entanto, marcas inegáveis 

de uma experiência desse género. ”  

 Para Machado, “Os conceitos de modernismo e de vanguarda muitas vezes não 

são diferenciados” (s/i, p.1) e que, entre a modernidade e a vanguarda, existe “uma 

relação tanto de dependência como de exclusão. ” (s/i, p. 3) No estudo O surrealismo 

português: entre o modernismo e a vanguarda, Carlos Machado seleciona diversos 

estudiosos dos conceitos de modernidade e de vanguarda e debate as ideias de cada um. 

Sobre vanguarda, ele conclui (s/i, p.5): 

 

(...) o sucesso do projecto vanguardista depende paradoxalmente do 
seu insucesso institucional. Por outras palavras, a dissolução da 

margem de autonomia da esfera artística intentada pelas vanguardas 

acarretará uma efectiva esteticização global da existência, cujo reverso 
é uma desvalorização estética do próprio objecto artístico, cuja 

singularidade terá de ser para sempre negada. (MACHADO, s/i, p.5)  

 

 Para ele, a vanguarda preocupa-se antes com as questões políticas e éticas dos 

movimentos do que com a arte em si. Assim sendo, pode-se considerar o surrealismo 
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um movimento de vanguarda, pois, em seus grupos, os participantes apregoam 

determinada postura diante da vida, além de ser um movimento estético.  

 No texto, Machado cita Peter Bürger, que diz haver “um rasgo característico dos 

movimentos históricos de vanguarda” e que este rasgo “consiste, precisamente, em não 

terem elaborado nenhum estilo; não há um estilo dadaísta, nem um estilo surrealista. ” 

(s/i, p. 4) Pode-se falar de um “fracasso da vanguarda” (MACHADO, s/i, p. 5) e que, 

nesta “distinção entre modernismo e vanguarda” atira-se a “questão fulcral da 

autonomia do estético (ou, pelo menos, do artístico), enquanto esfera singular da praxis 

social, a partir da forma como os produtores e os produtos enquadram a tradição.” (p.5)  

  A respeito da tentativa crítica de catalogar o surrealismo, no documentário de 

Cruzeiro Seixas (https://www.youtube.com/watch?v=GYEuuH8i_TM) Perfecto 

Cuadrado (1998), comenta que não é possível qualificar detalhadamente as 

características surrealistas, uma vez que, mesmo distante dos grupos que discutiam o 

tema, cada artista, em seu próprio caminho, atribuiu sua identidade e particularidade ao 

que considerou surrealista, incorporando em sua obra perspectivas e interpretações 

próprias, de modo que é esperado que haja esta dificuldade e contradições no momento 

em que se tenta atribui-lo como vanguardista ou modernista. Partindo deste ponto de 

denominar o surrealismo em Portugal tal qual um movimento de vanguarda ou o 

“primeiro modernismo”, Cuadrado (1998) levanta o que chama de “polémica” ao 

defender que, simplesmente, prefere tomar o Surrealismo em Portugal como 

“Movimento Surrealista” (p. 9 e 10).  

  Ao tentar definir o surrealismo ou como movimento vanguardista ou 

modernista, Machado embrenha-se em searas que, apesar de fazerem sentido no seu 

texto, confrontam com a postura adotada nesta dissertação: diferente da proposta aqui 

presente, ele acredita em “relativo insucesso do surrealismo” (s/i, p. 17). E, por isso 

mesmo, é relevante que ele esteja citado, sendo extraídas de seus textos, reflexões que 

interessam. Ainda sobre as especulações de um surrealismo vanguardista ou modernista:  

 

(...) a oposição entre José-Augusto França e Mário Cesariny, assente 

no confronto entre duas visões antagónicas do movimento surrealista 
(uma, modernista, que preserva a autonomia do estético, e outra, 

vanguardista, que pretende a denegação dessa mesma autonomia e se 

assume como conciliação de normativos éticos e estéticos), reside 

também numa luta pela legitimidade do uso da designação de 
surrealista, que não podia deixar de ser a causa de inúmeras outras 

quezílias e polémicas. Machado (s/i, p.15)  

  

https://www.youtube.com/watch?v=GYEuuH8i_TM
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 Estas disputas, se tiveram grande valor na época, não influenciam em grande 

parte as pesquisas atuais. Há inúmeras possibilidades de pensar o surrealismo através 

das lentes da contemporaneidade, tendo o movimento como a copa de uma árvore, cujos 

ramos se estendem a diversos lugares.  

  Em Photomaton & Vox (2017[1979], p. 89 a 102), no texto chamado (o humor 

em quotidiano negro), além de diversos chistes, o poeta narra dezenas de 

acontecimentos violentos e trágicos, desastres, que acometeram as personagens, 

envolvendo polícia, todo o tipo de armistício, homicídio, suicídio, incêndios, animais. 

Há também o lirismo envolvendo a imagem surrealista, posto que, conforme frisou 

Cruzeiro Seixas e Mario Cesariny, o movimento português tratava-se, também, de 

antagonizar qualquer movimento repressor da época, que iam desde perseguição a 

estrangeiros, homossexuais, negros, etc. 3 

 A seguir, alguns exemplos:  

 

Um polvo de um aquário público está a comer-se a si próprio. Devora-
se à velocidade diária de meia polegada.  

 

(Idem, p. 89)  
 

* 

 

Uma nova lei, redigida em termos demasiado explícitos e destinada a 

fazer baixar a venda da literatura libertina, está a tornar-se um best-
seller. 

 

(Idem, p. 91) 

 
* 

 

                                                             
3 É importante ressaltar com acuidade que a ênfase dada aos textos de humor negro contra 

comportamentos discriminatórios e violentos, escritos por Herberto Helder, se dá, também, pelo fato de 

ele ter participado da primeira fase do surrealismo em Portugal, além, é claro, de preocupações pessoais. 

Os frequentadores do grupo Café Gelo assumiram não aceitar as perseguições feitas pelo governo 

salazarista, colocando estas atitudes provocativas, também, na conta do movimento surrealista. Como a 

ideia é sempre manter certa relação de Herberto Helder com o surrealismo português, não apenas no O 

Amor em Visita, mas ao longo de sua obra, volta-se a estes temas, tendo como base o manifesto de 

António Maria Lisboa, e outros manifestos, os quais Helder testemunhou e participou. Tem-se 

consciência dos riscos do anacronismo e, portanto, não será feita uma análise histórica dos movimentos 
políticos sociais, tampouco como estes se desenrolaram até a contemporaneidade, inclusive porque, à 

época, termos como “homofobia”, “xenofobia”, “psicofobia”, “machismo”, dentre outros, não eram 

populares — alguns nem existiam. Leva-se em conta outra circunstância: esta pesquisa, além de ter 

ocorrido entre 2017 e 2019, foi realizada por uma jovem pesquisadora brasileira, portanto, termos como 

“feminicídio” são comumente utilizados pelo direito penal atual do Brasil. De todo o modo, é viável e 

relevante não ignorar estes aspectos da escrita herbertiana, tendo em conta a relação deles com alguns 

preceitos surrealistas de Portugal.  
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Um jovem espancou um tubarão dando-lhe pontapés na boca. Apesar 

de muito maltratado, o tubarão conseguiu escapar.  

 
(Idem, p. 92) 

 

* 
 

Um homem de 30 anos encontra-se em estado de coma, após haver 
tentado suicidar-se comendo uma (sic) sanduíche de pão com lâminas 

de barbear.  

 

(Idem, p. 93) 
 

* 

 

Uma rapariga, acusada de assalto e já cinco vezes ré por furto e outros 

delitos, afirmou no tribunal que “se torna por vezes tão solitária que 
apenas conversa com os vermes nos jardins”. 

 

(Idem, p. 95) 
 

* 

 

Um homem exumou o corpo de Luigi Meroni, o astro de futebol 

italiano, retirou-lhe o fígado e levou-o num saco de plástico ao posto 
de polícia mais próximo. 

 

(Idem, p. 98) 

 
* 

 

Um plantador americano, membro de uma família aristocrática do Sul, 
foi condenado a seis meses de prisão por haver provocado a morte de 

uma criança negra, à bengalada, num baile de caridade, porque ela não 

lhe servira um refresco com a rapidez requerida.  

 
(Idem, p. 99) 

 

* 
 

Um jovem matou seis pessoas num mês, sem discriminação de grupos 

sanguíneos, sexo ou idade. Abateu-as à pistola, desmembrou-lhes os 
corpos e bebeu-lhes o sangue.  

 

(Idem, p. 100) 

 
* 

 

No caso da mulher grávida, o vampiro levou-a morta para a cama, e 

passou a noite a beber-lhe o sangue. Disse não ter aproveitado o feto, 

porque “já não palpitava”. 
 

(Idem, p. 101)  
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 E, por fim,  

 
Desejando libertar-se desta estranha paixão por carne humana, 

procurou um médico que o curasse. Como o médico nada conseguiu, 

comeu-o a ele também.  
Quando a polícia o encontrou, o homem havia decepado o seu próprio 

braço esquerdo, que já principiara a devorar.  

 
(Idem, p. 102).  

 

  

 Nos excertos acima pode-se perceber o teor de crítica social. O livro Photomaton 

& Vox é composto por textos distintos, em que os gêneros literários confundem-se não 

apenas entre prosa e poesia, mas nos estilos ensaísticos, de crônica, autobiografia, etc. O 

caráter surrealista e imagético está nestas pequenas histórias absurdas, pendendo ao 

grotesco, escritas em formato de notas jornalísticas: o canibalismo desfila pela maioria 

destes excertos, os temas da morte e da putrefação, e a gula representada pela fome 

saciada através do alimento mortífero também aparecem como tema. 

 A seguir, serão demonstrados outros dois trechos envolvendo discriminação 

(racial e de portadores de necessidades especiais): 

 

Uma negra californiana, prevendo a morte próxima do seu cão, quis 

adquirir uma concessão perpétua num cemitério canino. O 
concessionário devolveu-lhe o pedido com a seguinte nota: “Os cães 

cujos proprietários são negros devem ser inumados em cemitérios para 

cães negros. 

 
(HELDER, in Photomaton & Vox, 2017[1979], p. 95)   

 

* 
 

Uma mulher assassinou o filho mongoloide, deitando-lhe veneno no 

leite. 
Aquela mãe receava que o filho viesse a ser assassino, por ter lido 

num velho livro de conselhos às famílias que o mongolismo inclina ao 

crime.  

 
(Idem, p.96)  

 

 

 Conforme salientado, era preocupação dos frequentadores do grupo do Café 

Gelo uma postura “combativa” contra as discriminações raciais, sociais, à violência 

doméstica, os abusos de poder que rondam as relações interpessoais, a violência urbana 
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enfim, os diversos tipos de agressões, até porque, desde Breton apregoa-se que 

surrealismo é amor.  

 Por isso, o texto de Helder, também em Photomaton & Vox, chamado (o humor 

em quotidiano negro), cujos trechos foram demonstrados acima já tem um título 

ironicamente crítico. Do contrário, seria “o humor negro no quotidiano” e não “o humor 

em quotidiano negro”.  Seu teor pode ser contextualizado ao item 4, do manifesto de 

António Maria Lisboa:  “que sendo individualmente e, portanto, abjeccionalmente 

desligados das normas convencionais, temos o máximo regozijo em ver essas mesmas 

normas nos componentes da sociedade. (...).”  (1998, p. 14).  

 Souza (2013, p. 1) afirma que o surrealismo “foi um dos mais importantes 

movimentos artísticos do século XX, tendo alcançado uma dimensão internacional e 

uma longevidade singulares. ”. No contexto do governo salazarista em que o 

surrealismo em Portugal ascendeu, figuras adeptas ao movimento eram perseguidas — 

foi o caso de Mário Cesariny, que era acuado pelos militares por ser homossexual e 

manter uma vida boêmia, e de Herberto Helder cuja informação sobre sua saída de 

Portugal durante o governo salazarista é incerta. A respeito deste episódio de exílio e, 

também, da Liberdade, em Os Passos em Volta Herberto Helder diz (2016):  

 

Eu também seria preso, repatriado: andaria depois por Lisboa a dormir 
em quartos de amigos, em camaratas públicas. À caça de um almoço, 

uma sopa, um copo de leite. Todos os lugares são no estrangeiro. E eu 

passaria junto ao rio, olhando a crespa e lívida massa das águas, a 
outra margem com o fumo vermelho das refinarias a sufocar à branca 

luz a prumo. E imaginava já a prisão em Bruxelas. Era preciso 

enganar a polícia. Rebentar de fome, sim, estrangeiramente, mas não 

perder nunca a liberdade. (E a pergunta: que liberdade?) (HELDER, 
2016[1963], p. 32)  

 

 Apesar dos estigmas que a palavra “marginal” detém no senso comum e no dia-

a-dia contemporâneo brasileiro, academicamente, este é um termo bastante apropriado 

quando se quer referenciar aquele objeto que está à parte de algo. Geralmente, quando 

se evoca a figura do marginal, imediatamente se pensa nos andarilhos que perambulam 

pelas cidades, representando periculosidade aos transeuntes e nos bandidos e 

delinquentes criminais de toda a ordem. No Brasil, houve o movimento de literatura 

marginal na década de 70 (o qual Ana Cristina Cesar, dentre tantos outros autores, 

participou), porém, o termo foi apropriado nos dias atuais para se referir à literatura feita 

por moradores de periferia e comunidades carentes. Sobre Herbert Helder e sua 
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condição de estrangeiro, é perceptível, através do excerto acima, que embora o texto 

possa estar rondado de uma certa dosagem de autoficção, o poeta experimentou na pele 

a condição de ser tido como marginal e, ao mesmo tempo, parecia gostar de se sentir à 

margem, pela ideia de liberdade que isto lhe trazia.  Esta liberdade que se reflete na 

escrita é uma característica muito forte na poesia moderna. 

 Tendo como ponto de partida as reflexões de Rui Souza (2013, p. 02) é possível 

traçar um paralelo entre a vida que Herberto Helder levou ao zarpar de sua terra-mãe, 

devido ao regime de censura que vivia o país, e a postura supostamente marginal dos 

surrealistas de Portugal. Novamente, optou-se por ignorar os trechos em que se qualifica 

o surrealismo francês como uma “doutrina surrealista bretoniana” e suas possíveis 

associações com o marxismo, neste imaginário aparentemente comum de que artistas 

necessariamente são paupérrimos e inimigos de valores burgueses. O que acontece, em 

muitos casos, são artistas com bom poder aquisitivo, mas, no entanto, rejeitam a própria 

realidade social a qual pertencem (Idem, p. 04 e 05). 

 Como o movimento propõe insubordinação — não pela via ideológica do poeta 

maldito, visto que são outros seus pontos de partida — é conivente lembrar que 

Herberto Helder realizou esta ruptura ao grupo do Café Gelo e, antes disso, houve 

rupturas no próprio historial do movimento em Portugal. Sobre sua passagem no Café 

Gelo, Souza (2013) diz que lá “emergiram a obra de poetas muito diferentes, marcados 

por uma estética herdeira de Dada, do Surrealismo, da tradição lírica portuguesa e de 

um pendor satanista ou místico, como Mário Cesariny, Pedro Oom, Herberto Helder 

(...)” (p. 17) Apenas faz-se uma concessão de que na poesia herbertiana há “um pendor 

satanista ou místico”, por acreditar que tanto a concepção de satanismo ou misticismo 

têm como ponto de partida as religiões católicas, evangélicas ou percepções difusas que 

a contemporaneidade tem do sagrado: esta visão maniqueísta do Bem e do Mal. Embora 

na obra de Helder exista o intertexto com religiões cristãs e também alusão à figura do 

demônio, há também intertexto com religiões pagãs e crenças totalmente dissociadas do 

cristianismo. Sobre a alusão ao demônio, há o trecho de Apresentação do Rosto (1968):  

 

E toda a sala permaneceria muda e à margem da (miraculosa) solidão, 

se o Demónio, que passava pelos corredores, não tivesse encontrado a 

porta entreaberta e, espreitando, não dissesse: um milagre?  
Sim, responde o Autor, um pequeno milagre. 

Aqui é o lugar da malícia do Demónio.  

 
(HELDER, p. 12)  
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 Ainda, no mesmo livro (idem, p. 37): 

 

Por acidente: fui ter ao inferno.  

Eu passeava à hora mais movimentada, na parte baixa da cidade. 
Era a minha cidade, a cidade onde vivo, de que tão bem conheço as 

ruas e casas, os labirintos, os nomes, a secreta matemática dos fluxos e 

refluxos, as temperaturas.  
Não é preciso ser estrangeiro — tomar comboios ou aviões, atravessar 

as águas. 

O inferno é o último segredo do nosso conhecimento quotidiano.  

 

  

 Acima, pode-se ver, também, a questão do estrangeiro para Herberto Helder — 

já citada anteriormente. Estas figuras populares e bíblicas são exploradas pelo poeta. 

Apresentação do Rosto é um livro em que ele expõe, de modo poético e imagético, 

algumas experiências reais de sua vida, como a passagem por casa psiquiátrica e grupo 

de terapia: suas questões internas com o temor da loucura. Por exemplo: 

 

Mas uma das enfermeiras solicitava-me doce e enérgicamente. 
Era persuasiva, a enfermeira. 

E eu meti-me dentro do recipiente onde a água principiava a gelar.  

O meu corpo transformava-se no de um peixe, sentia escamas 
nascerem na carne, formarem-se dentro de mim e rebentarem para 

fora, duras, frias, azuladas, insensíveis.  

A intensidade do corpo diminuía, diminuía.  
 

(HELDER, 1968, p. 41)  

  

  

 Acima, há novamente, o hibridismo em Herberto Helder. O recipiente onde o 

poeta meteu-se, provavelmente em uma banheira: em seguida, a metamorfose de seu 

corpo transformando-se em um peixe, flexibilizando-se em cartilagens; “a intensidade 

do corpo” diminuindo, em hipérbole. A forte imagem rebentando: eis os matizes 

surrealistas, a fanopeia. Ainda um pouco sobre o tema do demônio e experiências 

psiquiátricas, em Photomaton & Vox, 2017[1979], p. 36 e 37) Helder escreve:  

 

Mandaram-me fazer um electro-encefalograma para ver como ia o 

meu ritmo alfa. Eles tinham desconfianças, falavam de estados 
crepusculares. Divertido. Não havia estados crepusculares, o ritmo 

alfa ia bem. Cumprimentaram-me muito. “A sua cabeça está firme. ” 

Porreiro, eu tinha uma cabeça firme. Era uma coisa alegre. Encontrei-
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me ainda algumas vezes com o psicanalista. Nessa altura ele 

interessava-se pelo Apocalipse. Falávamos durante horas sobre a besta 

com a grande prostituta de escarlate assentada entre os cornos, sobre 
os cavalos, os sete candelabros, os terríficos gafanhotos de rosto 

humano e cabelos longos como os cabelos das mulheres. Eu saía do 

consultório fervendo de inspiração. Escrevi enormes poemas 
apocalípticos e o psicanalista pôs-se a examiná-los.  

 

  Além da questão “luciferiana” colocada por determinada parte da crítica 

literária, o fragmento acima demonstra, outra vez, a questão do intertexto na obra 

herbertiana, neste caso, novamente, com a bíblia. Em passagens de Apresentação do 

Rosto e Photomaton & Vox, dentre outros livros de poemas, o livro de Gênesis é citado 

pelo poeta — tal qual á foi demonstrado anteriormente no livro Electronicolírica (mais 

tarde nomeado A Máquina Lírica.). A imagem, tão sobressaída no surrealismo, povoou 

os interesses literários de Herberto Helder, por toda a sua vida.  

 Os exemplos acima foram trazidos à tona para fazer jus à crítica que se dedica 

em apontar as figuras maniqueístas cristãs da obra de Helder, no entanto, a perspectiva 

adotada neste estudo é a de que ele criou intertextos com diversos textos sagrados, de 

modo que se considera redutivo abordar sua obra somente do ponto de vista do eixo 

deus-diabo, posto que esta é uma visão ocidentalizada. Se deambulará por mais de uma 

visão sagrada, uma vez que o próprio poeta se interessava pelo sagrado, de modo geral, 

incluindo a magia. Defende-se que, mesmo ao escrever sobre figuras e passagens 

bíblicas, ele atribuía um significado à parte nestes textos.  

 Quando Helder já havia deixado o grupo do Café Gelo, este ajuntamento teve 

também o seu fim, conforme explica António José Forte, que participava das reuniões: 

 

No 1 de Maio de 1962 verificaram-se violentos confrontos no Rossio 
entre polícia de choque e manifestantes, e agentes da polícia entraram 

café adentro a bater a torto e a direito. Os clientes do café ripostaram 

lançando à cabeça dos agressores os açucareiros e vários dos 

escritores e artistas implicados no contra-ataque foram proibidos de 
voltar ao Café Gelo, tendo a PIDE (Polícia Internacional e de Defesa 

do Estado) proibido o proprietário do café de receber o Grupo, sob 

pena de ser obrigado a fechar o estabelecimento. (FORTE, 1986, s/i)  
 

 

 Ainda sobre o surrealismo português desde o início, o grupo o qual Herberto 

Helder participou vinha sofrendo perseguições em virtude de suas exposições, 

manifestos e pelos hábitos que alguns integrantes mantinham em suas privacidades. 

Estas perseguições culminaram na viagem do poeta para fora de Portugal.  
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 Em Notas para a compreensão do Surrealismo em Portugal, António Cândido 

Franco disponibiliza um amplo e importante estudo sobre o tema. Perpassa na reflexão 

de parte da obra de Bataille, com leves contrapontos às ideias de Breton. (p.93 e 98). 

Franco (2013, p. 98) conclui que “a experiência de Bataille é antes de mais estética; por 

mais perigoso que seja o seu invólucro, ela é inofensiva aos olhos duma sociedade que 

se lhe apresenta contrária. ” Sobre Breton, ele diz que o autor “não nega a existência do 

mundo sensível; aceita antes a realidade dum segundo plano, onde o sensível é 

substituído pela imagem. ” (Idem, Ibidem)  

O que interessa a Breton é o “contato com esta outra realidade”. Seu objetivo 

final não é uma sensação “de prazer, de horror ou de alívio como em Bataille”, mas “o 

mundo paralelo da alma, a segunda realidade, supra real”. Breton não entende o 

surrealismo como a afirmação dos sentimentos condizentes à natureza humana, tal qual 

acontece na literatura de Bataille, onde estes sentimentos e desejos guiam a narrativa, 

em um cenário onde tudo o que acontece é factível com a realidade, mesmo que seja 

pela via de uma psique atordoada. Breton, ao contrário, percebe o surrealismo como 

uma maneira de criar novas realidades: o elemento do humano está presente, porém, há 

a subversão das leis da lógica e a atmosfera de sonhos pode erigir-se, translúcida, em 

contraponto com a realidade tal qual a sociedade a percebe de modo imediato. A 

realidade que é convencionada como adequada, sóbria — o que nela não se encaixa é 

loucura. Voltando à questão dos sonhos oníricos (referentes ao sono) e ao sonhar 

acordado (referente à vida de vigília), Franco diz: “O sonho nocturno leva o homem que 

dorme ao suprareal sem para isso necessitar mais do que o transe do sono. ” (Idem, 

Ibidem). Ou seja, enquanto o homem tem os sonhos oníricos (noturnos), ele é 

arremedado a uma supra-realidade, de modo plenamente acessível: basta dormir e 

sonhar. Franco lembra Breton comentando uma imagem de Bataille: “uma rosa sem 

pétalas, uma rosa desfolhada não passa dum pedúnculo deselegante com um tufo 

sórdido e escuro no cimo” (Idem, p.99). Breton considerava Bataille explícito, vulgar. 

Por outro lado, Bataille tomava Breton e seus ideais artísticos por “complexo de Ícaro, 

sempre à procura de bater asas para o além. ” Lembrando que, na mitologia, o jovem 

Ícaro tem suas asas, feitas de cera, derretidas pelo calor do sol (ousou ir muito perto do 

sol). Após elas terem derretido, ele despencou do céu ao mar, onde morreu afogado.  

Bataille disse de Breton “como uma águia sempre desejosa de habitar os 

píncaros do mundo” e sempre “desejosa de se evadir da realidade, elevando-se para a 

luz do Sol”. Ironicamente, em resposta à Breton, por tê-lo chamado de vulgar, Bataille 
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refere-se a si mesmo como “a IMAGEM da toupeira ou do rato, que vive nos intestinos 

da terra e tira dos seus excrementos o alimento e a saúde. ” Bataille orgulhando-se de 

ser sórdido e escatológico, de ir pelas entranhas do humano e do lado menos bonito do 

mundo, enquanto que, Breton, orgulhando-se por poder criar uma nova realidade, quem 

sabe, mais sonhadora. Vale ressaltar que a obra herbertiana absorve tanto o que se refere 

Bataille, como o que se refere Breton: há o sórdido e, também, o belo.  

Em meio este confronto trazido por Franco, há um ponto em que Breton e 

Bataille coincidem em suas ideias: “de um lado de Bataille há o horror, tão dele, e do 

lado de Breton o desgosto da realidade sensível. ” (p.100) E nesta mesma relação entre 

o enfrentamento e o escapismo do que se considera realidade, existem os paradoxos dos 

dois lados: na ênfase. Conforme qual visão é adotada, realidade e fuga aplicam-se a 

ambas. Nestes jogos literários e filosóficos, tudo é cabível e refutável. Franco (2013) 

pensa que “para Bataille o real sensível pode salvar — apesar de salvação ser palavra 

desconhecida no vocabulário” batailleano, enquanto para Breton “esse mesmo real pode 

ferir de morte. ” Seguindo neste raciocínio, parecem ambos ter uma simbiose, tal é a 

interdependência entre suas ideias, como os irmãos Caim e Abel. É nestes paralelos que 

Franco (2013) remonta o abjeccionismo: um dos segmentos mais característicos do 

surrealismo em Portugal. ”  

 Para falar de abjeccionismo, Franco (2013, p.102) explanou a relação de co-

dependência entre as teorias bretoniana e batailleana, para clarificar que “aquilo que 

pode haver de surrealista no abjeccionismo nada deve ao horror de Bataille. ” E que 

credora a esta parcela, tem a realidade sensível que Breton “quer superar a qualquer 

custo e que por vezes, caso a imaginação não compareça, faz a vez de fatalidade 

infernal e de prisão insuperável. ”:  

 

A mordaça em termos freudianos significa o recalque sem 

possibilidade de compromisso simbólico, o que por sua vez leva a 

encarar a ditadura como uma séria ameaça à comparência da 
imaginação. Sem esta os portugueses que haviam aderido à demanda 

do supra-real ficaram apenas com um palco a arder, sem saída, um 

gigantesco auto-de-fé, onde estavam destinados a torrar antes de todos 
os outros, e com mais desespero do que eles, já que ninguém tinha 

como eles a consciência certa de que existia o maravilhoso de outro 

mundo. Neste quadro percebe-se assim o favor que o abjeccionismo 

teve em Portugal e como em certos momentos, quando a ditadura 
apertava o prego e o palco fechava qualquer saída, ele se acabou 

mesmo por sobrepor ao surrealismo. (FRANCO, 2013, p. 102 e 103)  
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 O abjeccionismo, fortemente incutido na segunda geração dos surrealistas de 

Portugal (a qual, lembra-se sempre, fez parte Herberto Helder), foi mais do que artistas 

enfrentando corpo-a-corpo o sistema ditatorial e de censura: ele permitiu que, através do 

cenário de censura, em suas respectivas artes, os surrealistas pudessem ir além do que 

propunha Breton na “supra-real”. Na verdade, de acordo com Franco, o abjeccionismo 

resulta do casamento bretoniano e batailleano. Daí a importância que ele teve entre os 

surrealistas de Portugal, pois este ficou entendido como uma ramificação do próprio 

surrealismo. Desde sempre o maravilhoso teve um papel primordial nos cenários 

políticos de repressão e de perseguição (também no Brasil, como no exemplo da obra de 

José J. Veiga).  

  Franco (2013, p. 105 e 106) explica que na transição da década de 40 e de 50, 

com António Maria Lisboa, Mário Cesariny e Pedro Oom o abjeccionismo ainda não 

era um termo. A palavra foi cristalizada com o tempo, sendo “apenas a consciência do 

que se abandona ou do que se troca” Depois, em meados da década de 50 e início da 60, 

com “o avanço terrífico da ditadura, o abjeccionismo atingiu um novo patamar, muito 

mais autónomo, em que a ligação com o supra-real se deu pelas condições em que o 

país vivia, afrouxou o seu tanto. ” (Idem, p. 105 e 106). 

Nesta fase do abjeccionismo, Franco (2013) lamenta a “auto-repulsa e a 

negação sistemática”, inclusive porque alguns poetas que eram ligados à segunda 

geração do surrealismo e ao Café Gelo se suicidaram. Pedro Oom, criador do 

abjeccionismo, quando indagado sobre como reagir diante daquela Lisboa de horror, 

respondeu que sem desistências, esquecimentos, nem palcos de saída, sobrevivendo, 

livre, e se capacitando para enfrentar os revezes, sem concordar com eles. Deste modo, 

Franco (2013, p. 106 e 107) acredita que “o contacto com o chão supra-real dos mitos 

não se perde”.  

  Acima, foi apresentada brevemente a história do surrealismo português e a 

participação de Herberto Helder nele. Sobre o tema, estão disponíveis dezenas de 

estudos a respeito: desde livros, artigos, ensaios, dissertações, até documentários. Como 

dito no início deste capítulo, Perfecto Cuadrado dedica parte de sua vida a estudar o 

surrealismo em Portugal e suas conclusões são indispensáveis a quem deseja se 

aprofundar no assunto. Decidiu-se explicar o que se julgou necessário para 

contextualizar a relação de Herberto Helder com estes grupos surrealistas e as possíveis 

influências desta experiência em O Amor em Visita, cujas reflexões encontram-se no 

último capítulo desta pesquisa.  
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2.2 IMAGEM E SURREALISMO 

 

 
“A imagem ganha é uma metáfora: a da unidade, a correspondência e 

equivalência, o símbolo do real. 

Tudo está dito em si. ” — Herberto Helder  
 (Photomaton & Vox, 2017[1979], p. 164)  

 

   

 Um dos traços mais pungentes na poesia herbertiana é a imagem, o que Ezra 

Pound (2006, p.11) classifica como fanopéia. Sobre esse termo, Silva (2004) afirma que 

a fanopéia “leva-nos às imagens que são compostas/propostas pelas palavras ou pelo/no 

corpo da palavra, como acontece com a poesia visual, em que a letra se aproxima das 

artes plásticas”. Michael Löwy (2002, p. 19) disse: “O poder mágico e subversivo da 

imagem, a força transgressiva do erotismo, o mistério e o enigma das sombras que 

atravessam o espelho são temas essenciais da reflexão surrealista sobre a arte. ” Uma 

das características mais importantes do surrealismo — e da poesia herbertiana — é a 

imagem. Herberto Helder incide sobre ela em Photomaton & Vox (2017[1979], p.136): 

“O poema inventa a natureza, as criaturas, as coisas, as formas, as vozes, a corrente 

magnética unificando tudo num símbolo: a existência. ” Diz ainda: (idem, p.137): 

 

A poesia não é feita de sentimentos e pensamentos, mas de energia e 

do sentido dos seus ritmos. A energia é a essência do mundo e os 

ritmos em que se manifesta constituem as formas do mundo. 

 

 Neste ponto nevrálgico de apoteose da imagem poética, Helder (idem, p. 137) 

exprime que, em certo sentido, nunca existe evolução e que, este sentido, é o da 

“fidelidade aos fundamentos da experiência — a aquisição de uma imagem do mundo. ” 

O poeta crê: 

 

É na linguagem que a experiência se vai tornando real. Sem ela não há 

uma efectiva imagem do mundo. 
 

O mundo repõe-se na qualidade de enigma jamais decifrado. 

 
O mundo é a linguagem como invenção. 

 

A escrita é a aventura de conduzir a realidade até ao enigma, e propor-

lhe decifrações problemáticas (enigmáticas).  
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(HELDER, 2017[1979], p. 137)  

 

 O cuidado com a palavra é muito importante ao surrealismo e, aqui, Helder 

enraíza ainda mais esta ideia de uma nova linguagem, na criação de metáforas que 

buscam imprimir a realidade do mundo na poesia. Pode-se perceber a questão da 

imagem, também, na temática dos sonhos que, embora não esteja presente de modo 

literal em O Amor em Visita, considera-se que está no sentido figurado, pela aura onírica 

que permeia as imagens poéticas do poema:  

  
(...) Bichos inclinam-se 

para dentro do sono, levantam-se rosas respirando 

contra o ar. Tua voz canta 
o horto e a água — e eu caminho pelas ruas frias com 

o lento desejo do teu corpo.  

Beijarei em ti a vida enorme, e em cada espasmo 
eu morrerei contigo.  

 

(HELDER, O Amor em Visita, 2016[1958], p. 26)  

 

  

 Acima, quando o eu lírico se refere aos bichos inclinando-se para dentro do sono 

e rosas levantando-se e respirando contra o ar, pensa-se, outra vez, mais uma vez, e 

sempre, no paradoxo de vida e morte, sono e vigília, pois o sono pode ser tanto o 

recolhimento, o adormecer dos bichos após um dia de vigília repleto de instintos (ou 

noite, se for um animal de hábitos noturnos) como, também, o sono maior, que é a 

morte, o grande descanso; as rosas podem estar a erguer-se, acordadas, sentindo o vento 

bater em suas pétalas. Imagem surreal das coisas, onde mesmo o respirar e o sono, neste 

poema, com seus signos, remetem à natureza e seus estados de nascimento, crescimento 

e putrefação, pois tudo tem um início, um auge e fim — o mesmo se dá com o amor. A 

respiração é o sinal vital de um corpo, mesmo que em estado vegetativo. Enquanto há 

sopro de vida, há esperança. A apneia do sono (espasmo da laringe), ou seja, o corte da 

respiração no estado de sono profundo, acontece em bicho e em gente. A criança recém-

nascida, quando chora, pode ter espasmos (engasgos) na respiração e eles podem ser 

fatais. Então, a apneia é o quase-afogamento experimentado antes do silêncio 

derradeiro: la petite mort do sono. Respirar o aroma doce do horto ou experimentar a 

água nos pulmões, enquanto o poeta caminha por ruas frias, desejando o corpo vivo da 

amada: corpo este, sempre quente. Desejando a vida dela, sobre sua existência 

sonâmbula e esfomeada. Ele beijará nela a vida enorme e morrerão juntos, como se não 

fosse possível existir após experimentar tanto desejo. La petite mort é, também, o 
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momento de suspensão após o gozo: o momento do silêncio, do nada. O luto que existe 

pelo sêmen desperdiçado; o esgotamento vital; a suspensão que vem do cansaço e da 

melancolia; no homem e na mulher (eu lírico e amada) a ansiedade posterior que há no 

prazer, pois este é um ato de grande poder, capaz de criar uma nova vida: tem-se aqui, 

mais uma vez, a relação da morte e da vida, descrita por Freud: o estrangulamento de 

uma vida e a persistente noção do sexo não apenas por reprodução; é um prazer da 

carne. Há quem no ato sexual goste da asfixia erótica, que consiste na quase esganação: 

é mais comum que o parceiro ou a parceira utilize as mãos, cintos de roupas, cordas. 

Embora incomum, ocorrerem óbitos dentre alguns praticantes que adotam a asfixia 

erótica. Freud foi um dos primeiros a estudar as perversões sexuais e a relação do 

erótico e da tanatologia, assim como Georges Bataille em Histoire de l’oeil. De acordo 

com psiquiatras, a asfixia erótica, quando executada de forma correta, diminui o fluxo 

sanguíneo no cérebro, reduzindo, assim, a oxigenação na parte que comanda o 

autocontrole do indivíduo (a área das inibições), gerando a liberação de fantasias, breves 

alucinações, aumento de ereção entre os homens. Nesta prática é interrompida a 

passagem do ar vindo dos pulmões pela garganta. Para que isto ocorra, a asfixia erótica 

tem de ser no momento do orgasmo. Muitos adeptos ficam viciados, pois a sensação de 

prazer ocorre na mesma região do cérebro onde age a cocaína. Portanto, este “método” é 

a relação literal entre prazer e morte, tendo variações mais violentas. Não é por acaso 

que o orgasmo é também la petite mort — esta estrangulação fica mais evidente no 

pênis (na consumação completa do ato ou no coito interrompido). Pois o gozo carrega 

diversas mortes, sendo mais comuns as metafóricas, existenciais. Muito embora o sexo, 

sem ir tão longe tal qual ocorre no sadomasoquismo, quando envolve a fantasia com 

determinados cenários (lugares altos, sexo em alto-mar, em meio a tempestades com 

raios, em florestas desconhecidas, em carro em movimento) carregue seus perigos reais. 

 

 

  

 Sem considerar que isto seja fugir do enfoque da imagem, ao contrário, a seguir, 

será feita breve reflexão da questão dos sonhos pela teoria freudiana e de alguns 

preceitos surrealistas bretonianos. Optou-se por esta descrição bastante técnica dos 

sonhos, a partir da literatura de Freud sobre o tema, e pareceres de Breton pois acredita-

se que não há distinção entre as imagens/paisagens/cenas que se apresentam nos sonhos 

do indivíduo com as imagens/paisagens/cenas que Herberto Helder cria em seus 
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poemas: a junção das duas situações se dá pela via da imagem. Tanto faz que imagem 

sonhada durante o sono ou imagem criada em poesia.  

 Para Breton (e Freud) os sonhos oníricos são entendidos como parte crucial da 

vida de uma pessoa, uma vez que eles ocupam, em média, parte importante de sua 

existência. Há o sonhar onírico e o sonhar acordado — este segundo presente na vida de 

vigília. Por exemplo (e sem medidas exatas, apenas aproximações): alguém que vive 

setenta anos e dorme oito horas por dia, terá dormido em torno de 23 anos, 9 meses e 7 

dias. Quando se diz “vida onírica”, fala-se desta matemática do sono, é importante levar 

em conta que nem sempre as pessoas se lembram do que sonham e há aquelas que não 

se lembram de modo algum, nunca. Então, estas contas são hipóteses que têm como 

intuito ilustrar o papel crucial de dormir (e sonhar) na vida de alguém. Naturalmente 

que, ao falar de vida onírica, tanto Freud como Breton demonstram mais interesse 

àqueles que recordam de seus sonhos. Breton (2001, p. 24 e 25): 

 

Foi com inteira razão que Freud fez dos sonhos objeto de seu estudo 
crítico. Com efeito, é inadmissível que parte tão considerável da 

atividade psíquica (já que, pelo menos do nascimento do homem até à 

morte, o pensamento não apresenta qualquer solução de continuidade, 
a somatória dos momentos em que sonhamos, do ponto de vista 

temporal, ainda que não consideremos senão os sonhos em estado 

puro, que ocorrem durante o sono, não é inferior à somatória dos 

momentos de realidade, ou, mais precisamente, dos momentos de 
vigília) tenha até aqui, atraído tão pouca atenção. (...) E assim fica o 

sonho reduzido a um parêntese, como a noite. Breton (2001, p.24 e 

25) 
 

 

 A respeito do contraponto da vigília e do sono, Breton (2001, p. 28) acreditava: 

“no futuro, seria possível reduzir estes estados tão contraditórios (...) a uma espécie de 

realidade absoluta, de sobre-realidade”, que, como explicado, é a etimologia da palavra 

“surrealismo”. Freud (2012, p. 21) diz que “O julgamento ingênuo da pessoa desperta 

supõe que o sonho — ainda que não provenha de um outro mundo — leva a um outro 

mundo aquele que dorme. ” Em um cotejo entre diversos autores, ele concluiu que a 

maioria deles “defendeu a concepção oposta sobre a relação do sonho com a vida de 

vigília. ”  

Em suma, através de excertos de citações, é possível compreender que o sonho 

remete aquele que sonha a experiências perfeitamente realizáveis, uma vez que, 

enquanto sonha-se, é-se arremedado a outro mundo, onde tudo é possível: viagens no 
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tempo; encontro com pessoas já falecidas e/ou desconhecidas; superpoderes como o de 

voar, ler pensamentos, ter uma força sobre-humana; viajar a outras cidades, países e 

mesmo lugares inexistentes na terra; conversar com animais; transmutar-se fisicamente 

e tornar-se um ser híbrido; novas utilizações aos objetos de utensílio do dia-a-dia; ex-

fumantes voltam a fumar; alcoolistas em abstinência voltam a beber; presencia-se a 

própria morte de pessoas queridas; triunfo ou derrota a adversários; alimenta-se de 

estrelas e, depois, golfa-se luas e anéis de Saturno; viaja-se a outros planetas; uma folha 

de palmeira transforma-se num navio com libélulas marinheiras; os desejos se realizam 

e  faz-se amor com pessoas pelas quais sente-se atração; bate-se o crânio do pedófilo 

contra o meio-fio até que ele morra; enfim, desdobramentos da memória que 

transformam-se em narrativas contextualizadas livremente — e com exemplos 

infindáveis —  àquele que sonha.  Narrativas oníricas que, quando concatenadas à 

linguagem poética, podem resultar em poemas, se o poeta deixar-se inspirar por esta 

experiência intercalada entre sonho e vigília, criando, assim, outros mundos. Breton 

(2001, p. 26) considera o estado de vigília “um fenômeno de interferência. ”  Em 

seguida, reflete:  

 

“A mente, nessas condições, não apenas revela uma estranha 

tendência à desorientação (de que são indícios os lapsos e enganos de 

toda a sorte [...]), mas também não parece, em seu funcionamento 
normal, obedecer a algo diferente das sugestões que lhe vêm dessa 

noite profunda (...). ” (BRETON, 2001, p. 26)  

 

 

 Para Breton (2001, p.26), os sonhos causam “impressões” difíceis de ser 

categorizadas, explicadas, pois tratam-se de impressões subjetivas. Ele cita o exemplo 

da perturbação de uma mulher desconhecida que aparece em sonhos, e que, em 

desespero de causa, “ela invoca o Acaso, essa divindade mais obscura que as demais, ao 

qual atribui todos os seus extravios. ” Breton (2001, p.26). Interpreta aqui o Acaso e os 

extravios como símbolos que remetem aos elementos oníricos, uma vez que, embora 

influenciado pelos acontecimentos do estado de vigília, o indivíduo a sonhar fica à 

mercê do próprio inconsciente, cuja “chave deste corredor” Breton (2001, p. 27) 

gostaria de poder entregar. 

 Freud (2012, p. 65) atesta que “Na investigação científica do sonho, partimos da 

suposição de que ele é um resultado de nossa própria atividade psíquica; contudo, o 

sonho acabado nos parece algo estranho (...)”. De acordo com ele, existe uma 
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“estranheza psíquica” do sonho, quando o indivíduo desperta. Ele investiga a 

“caracterização psicológica do sonho”, para além das “fontes oníricas”, pensando os 

sonhos não somente como espelho das atividades cotidianas, mas, se as “alterações dos 

processos psíquicos, durante o sonho não seriam a causa dessa impressão. ” Freud 

(2012, p. 64). Durante os estudos, Freud (2012) salienta constantemente a distinção do 

que ele chama de “vida de vigília” e “vida onírica”. Aqui, fazendo ilações sobre os 

sonhos, apresenta-se a imagem, outro conceito primordial ao movimento surrealista:  

 
Foi observado com razão que uma das principais peculiaridades da 

vida onírica já se manifesta no estado de adormecimento, podendo ser 

definida como um fenômeno preliminar do sono. (...). Ora, o sonho 

pensa principalmente por imagens, e podemos observar que com a 
aproximação do sono, na mesma medida em que as atividades 

voluntárias se mostram dificultadas, surgem representações 

involuntárias que pertencem todas à classe das imagens. (FREUD, 
2012, p. 66)   

 

 Ele prossegue, ainda, afirmando que o sonho se firma, principalmente, porém, 

não de forma exclusiva, pelas “imagens visuais” — o sonho também é tecido pelos 

outros sentidos, como os auditivos, olfativos, paladares, táteis, contudo, em menor 

escala e, sem adentrar em discussões psiquiátricas sobre alucinações, ele explica que o 

“sonho alucina”, substituindo os pensamentos por alucinações, não apresentando, 

portanto, “diferença entre as representações visuais e acústicas”, como é o caso de 

pessoas que, ao adormecerem escutando música, têm a lembrança da melodia durante o 

sonho, uma experiência totalmente diversa de escutar música em estado de vigília, ou 

seja, ao sonharem com a música, elas têm uma espécie de alucinação auditiva. (FREUD, 

2012, p. 67).  

 A questão dos sonhos é fundamental para que se possa compreender os preceitos 

surrealistas. Breton (2001, p. 25) argumenta que dentro dos limites em que atua, o 

sonho “é contíguo e aparenta ser organizado. ” Diz ainda que “Somente a memória se 

arroga o direito de nele introduzir cortes, de não levar em conta as transições e de nos 

apresentar uma série de sonhos de preferência ao sonho. ”  Para ele, não há nada que 

nos autorize “pressupor uma dissipação maior dos elementos constitutivos do sonho. ” 

(BRETON, 2001, p. 25). Nesta perspectiva reflete-se sobre os estudos de Freud a 

respeito das produções intelectuais no sonho. Sobre a temática do sonho, Herberto 

Helder escreveu em Apresentação do Rosto (1968, p. 57 e 58): 

Porque é que em setembro acontecem coisas? 

É por causa da luz. 
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O terror, por exemplo, é de setembro. 

As noites rebentam inesperadamente no que pensamos ser o meio da 

luz de setembro. 
A morte diverte-se muito em setembro. 

Vejamos: as pessoas estão a dormir, em setembro, e acordam de 

súbito, apavoradas.  
Tiveram um sonho premonitório.  

As pessoas julgam que a vida treme nelas, riem de alegria, têm o 

corpo bronzeado, cantam, levantam a cabeça para a luz. 

É porque se está em setembro. 
Então aprendem uma coisa qualquer, roubam-na coleccionam-na, 

aumentam as dimensões da realidade.  

E mesmo que se digam baixinho: merda — não se livram do seu 
álbum de selos. 

Estão tramadas.  

 

 Na leitura do excerto acima, pode-se estabelecer uma relação entre o sono e 

relação morte-vida tendo como ponto de partida a presença da luz. Em início de 

setembro é o final de verão em Portugal: as pessoas vão à praia, festejam, viajam. O 

poeta escreve sobre esta luz de setembro e fala das noites que rebentam 

inesperadamente no que se pensa ser “o meio da luz de setembro. ” A noite, para ele, é a 

morte, os acontecimentos trágicos e lutuosos que se escondem em meio a tanta alegria 

solar. E é na noite que o homem dorme, e é na noite que o homem sonha. Nesta cena de 

estio, as pessoas acordam abruptamente no meio da noite, em apavoro: “tiveram um 

sonho premonitório. ” Seria este sonho, quem sabe, a consciência da própria finitude? 

Durante o dia, dão importância a atividades e distrações que, cedo ou tarde, resultarão 

inúteis, pois a vida que treme nelas, é passageira.  

 Para ilustrar um pouco mais sobre a presença do sono e do dormir em Herberto 

Helder, outro trecho de Apresentação do Rosto (idem, p. 159 a 161): 

 

Apoiava-me uma grande tradição. 

Contudo, mais tarde, quando fui me deitar, ao colocar a mão sobre a 

cobertura da cama, notei que a macha crescera. 

Abrangia agora toda a base do dedo, fazendo uma espécie de grosseiro 
anel.  

Lembro-me de que levantei a cabeça, um pouco de lado, e olhei para 

as janelas onde as cortinas brancas estremeciam.  
Vinha da rua, de um jardim próximo, um cheiro de cravos, suponho. 

Ouvi também a voz de alguém, uma baixa voz de que só apanhei duas 

ou três palavras desligadas que, de súbito, me pareceram espantosas.  
Mas eram palavras banais, talvez sobre o tempo, os cravos, a noite, sei 

lá.  

A minha mão tremia, também me lembro, e a noite acumulou-se de 

repente dentro daquele instante único.  
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Estive à beira do pânico, mas olhei tudo de novo à minha volta e senti 

que vivia no lugar que eu próprio escolhera, e que eu era um homem 

coordenado com os meus dias, compreendendo bem que a minha força 
não estava ao alcance da maioria das pessoas.  

Pensei nelas, nas pessoas, e achei belos ainda que fáceis, os seus 

rostos e movimentos, e pensei que gostavam de mim, sem me 
exigirem demasiado.  

Depois deitei-me e dormi, tendo decidido ir ao médico um dia desses, 

a ver do que se tratava aquela pequena mancha.  

Durante a noite, tive um sonho incómodo, onde apareciam altas 
escadas de pedra, do cimo das quais eu fazia um imperceptível sinal 

de despedida a alguém que se encontrava embaixo, no último degrau.  

Atravessei portas que se fechavam depois da minha passagem, sem 
que lhes tocasse.  

Por fim, senti-me a cair de um telhado que lentamente se inclinava, 

fazendo-me rolar até o beiral.  
No fundo, estava um pântano, e eu mergulhei nele.  

No sonho, tinha a mão direita presa e fechada como sobre um 

punhado de brasas. 

E então acordei e acendi a luz.  

 

 

 Não se pode afirmar se este sonho foi real ou invenção, entretanto, é possível 

associá-lo à ideia de Freud a respeito da criação intelectual surgida no momento onírico. 

No texto acima, o poeta retrata o que se sucede momentos antes de adormecer. Ele está 

no estado entre a vigília e entre o adormecimento: os sentidos começam a amainar, o 

corpo, gradativamente, entra em estado de relaxamento completo. Da rua, ele pode 

sentir o cheiro de flores vindo do jardim: cravos, ele supõe — não é ao acaso que o 

verbo transitivo “supor”, ali conjugado no pretérito imperfeito (“supunha”), cujo 

sinônimo é “deduzir”, “presumir”, “especular”, aparece na construção desta narrativa, 

especialmente quando se perscruta outros textos herbertianos e percebe-se que a morte, 

este tema recorrente.  No ocidente, os cravos são flores associadas ao fúnebre, porque 

exalam um aroma forte e muito característico no olfato, secundarizando assim, o odor 

inicial de putrefação que emana dos corpos que são velados. Então, neste estado de 

dormência o poeta supõe que só pode ter sido este o cheiro que sentiu vindo do jardim: 

de cravos. A quem tem pânico da morte ou, ao menos, pensa bastante nela, o ato de 

deitar-se e de dormir é similar ao de deitar-se em uma urna mortuária. Se permitir 

adormecer é um ato de coragem, pois mesmo os sonhos reservam seus mistérios. No 

texto, o poeta escreve, e não ao acaso que, após deitar, pôs a mão sobre a cobertura da 

cama. Esta imagem, no contexto narrativo que será elaborado a seguir, dá pistas de um 

homem que pode, sim, estar visualizando-se em sua cama tal qual um moribundo. A 

mancha em seu dedo, tornando-se cada mais vez maior, abrangendo toda a base do dedo 
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(“fazendo uma espécie de grosseiro anel”) o preocupa em demasia. Será mancha, agora 

em formato de anel, uma aliança com a morte? Ele é acometido pelo sentimento de 

pânico, a mão onde há o dedo com a mancha, treme. O homem repassa sua vida, como 

se estivesse à beira da morte. Aquela mancha suscitou nele pensamentos fatais: seria o 

sintoma de uma grave doença? Era preciso ir ao médico. Neste estado de ansiedade, ele 

adormece, e sonha com escadas. Sobe os degraus e, do topo, se despede de alguém. Vai 

atravessando por portas (umbrais) que se fecham atrás de si, na medida em que passa 

por elas. Esta imagem transmite a ideia de que não há volta. Como o sonho foge das 

lógicas da realidade, o poeta desliza pelo telhado (como em um escorregador) e cai em 

um pântano. Escreve que mergulha nele — na verdade, os pântanos engolem as pessoas, 

portanto, mais do que mergulhar, o poeta é engolido. A mão direita surge, protagonista 

da próxima cena, e está “presa e fechada como sobre um punhado de brasas. ”. Ou seja, 

era como se sua mão estivesse em contato com brasas (fogo), então, ele fecha o punho, 

para proteger-se da dor da ardência e das queimaduras — em alguns rituais pagãos e 

indígenas, o corpo da pessoa que morre é queimado. A preocupação com a mancha do 

dedo de sua mão desencadeia, portanto, um estado de ansiedade e, por conseguinte, um 

sonho intranquilo. Ele então acorda e acende a luz.  

 Na narrativa acima é possível perceber como os fatores externos e o stress 

afetam a experiência onírica. Alguém que tem pavor de perder os pais, pode sonhar com 

a morte deles de maneira recorrente. Se enquanto dorme o sujeito sente vontade de 

urinar (está de bexiga cheia) esta função fisiológica pode afetar o seu sonho: ele pode 

sonhar com água ou mesmo que está urinando — há casos de pessoas que fazem xixi na 

cama enquanto dormem, por estarem a sonhar que estão utilizando o banheiro. O 

mesmo acontece com uma pessoa fazendo dieta: ela pode sonhar que vai à confeitaria se 

refestelar de doces. Outro exemplo, é o de alguém que está a dormir com as pernas 

descobertas: passa, então, um vento gelado. Esta sensação de frio pode culminar em um 

sonho de perseguição, onde aquele que sonha, corre muito, até que se esconde em 

algum lugar, mas é pego porque os perseguidores enxergam suas pernas para fora do 

esconderijo. Neste último exemplo, o sonho se dá pela sensação de frio nas pernas, da 

vulnerabilidade do corpo. Alterações de temperatura influem na experiência onírica: 

passar frio enquanto dorme, passar calor, estar com febre. Estar passando por alguma 

situação estressante na vida. Há quem fale dormindo e, mais: há quem grite em meio a 

pesadelos. Há aqueles que são sonâmbulos. Portanto, os sonhos oníricos, assim como a 

poesia, afetam diretamente a relação da imagem-corpo. Por isso é que eles interessam a 
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este estudo: pois estão diretamente ligados com a imagem poética e, também, com a 

poiesis. 

 Após o debate entre autores que defendiam que posições contrárias a respeito da 

influência ou não da vida de vigília na vida onírica, Freud conclui na justa-medida de 

que os sonhos se originam das experiências da vida cotidiana, da memória e, também, 

da imaginação, sendo, portanto, um embaralhamento de sensações e de experiências. 

(2012, p. 20 a 23).  Conforme foi explicado no parágrafo anterior.  É levando em conta 

todas as características oníricas acima citadas que se pensa, também, a poética de 

Herberto Helder, onde vida de vigília e de sonho perpetuam este estado de sonhação do 

surrealismo — termo aludido no início deste estudo. 

 Breton (2001, p.30) afirma que as crianças desde cedo são “apartadas do 

maravilhoso e, quando crescem, já não retêm uma virgindade de espírito que lhes 

permita sentir prazer extremo na leitura de Pele de Burro (uma fábula) ”. Portanto, os 

adultos são desprovidos da imaginação espontânea das crianças que, na medida que 

crescem, são tolhidas, devido à racionalização extrema e pensamentos pragmáticos que 

a sociedade ensina que cabem ao adulto. Para ele, se alguma lucidez resta ao indivíduo, 

o que ele “pode fazer é voltar-se para a própria infância, que embora trucidada pelo zelo 

de seus domesticadores, nem por isso lhe parece menos rica de sortilégios”. (BRETON, 

2001, p. 15). E, apesar de julgar que algumas literaturas destinadas a crianças estão 

“ceivadas de puerilidades”, Breton (2001, p. 30) defende que, na medida em que se 

cresce, a fábula e, também, o maravilhoso devem ser perpetuados. Outro preceito 

surrealista — que não será abordado neste trabalho — é a ode à infância, pois é nela que 

a imaginação existe no homem de modo mais puro.  

 Tendo como ponto de partida quando Breton diz que as crianças vão perdendo 

sua capacidade de imaginar e de se entregar ao mundo das fábulas: remete-se esta 

situação à leitura (recepção) de alguns poemas que são ricos em imagem. Não importa 

mais, nesta altura do estudo, aludir ao maravilhoso, mas, sim, falar diretamente do 

surrealismo (até então, eles foram colocados como análogos). Os sonhos e a capacidade 

de imaginar acompanham o adulto em sua experiência como leitor. E, mais 

especificamente, à leitura da obra herbertiana — e do livro O Amor em Visita — pela 

via da imagética.  

 Em vários trechos de O arco e a lira, Octavio Paz reflete a imagem na poesia. 

Para ele, a imagem poética é a representação do mundo, em que tudo o que é escrito 

existe. Paz diz: “O desaparecimento da imagem do mundo ampliou a imagem do poeta: 
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a verdadeira realidade não estava fora, e sim dentro, na sua cabeça ou no seu coração” 

(2012, p. 282). Ele compara, ainda, a relação do surrealismo com a atuação do poeta 

atual, uma vez que, para ele, tanto Mallarmé como Breton “destruíram” a “ideia do 

poeta como um excepcional” (idem, Ibidem). De acordo com Paz, o surrealismo admitiu 

a inspiração como um estado excepcional e um bem comum. Para ele, “A figura do 

poeta tem a mesma sorte que a imagem do mundo: é uma noção que paulatinamente se 

evapora. Sua imagem, não sua realidade. ” (idem, p. 282 e 283).  Sobre a inspiração, o 

autor acredita que “o fluir” no poema não é apenas “transcorrer”, mas “ir em direção a 

algo”. Ele afirma que “as palavras buscam uma palavra que dê sentido à marcha, 

fixidez, à sua mobilidade” e que o poema “se ilumina por e ante essa palavra última” 

(idem, p. 166).  

 Paz adverte que designa com “a palavra imagem toda forma verbal, frase ou 

conjunto de frases que o poeta diz e que juntas compõem um poema” Reforça, ainda, 

que “essas expressões verbais foram classificadas pela retórica e se chamam 

comparações, símiles, metáforas, jogos de palavras, paronomásias, símbolos, alegorias, 

mitos, fábulas, etc.”. Sobre os possíveis gêneros literários: “Épica, dramática ou lírica, 

condensada numa frase ou desenvolvida em mil páginas, toda imagem aproxima ou 

acopla realidades opostas, indiferentes ou afastadas entre si. ” (idem, Ibidem, p. 104) 

 Paz lembra ainda que “os poetas se obstinam e afirmar que a imagem revela o 

que é e não o que poderia ser. E mais: dizem que a imagem recria o ser.” (idem, p. 105) 

Para desenvolver a ideia da imagem na poesia, tendo como princípio a imagem como 

representação do mundo, ele tece ponderações da relação entre o eu e os outros. Existe a 

discriminação do que é real e do que não é real, quando se trata do mundo e a atribuição 

da lógica formal a ele associada. Para compreender melhor a imagem poética, Paz 

constrói paradoxos entre o Ocidente e o Oriente. Ele afirma que “o pensamento oriental 

não padeceu esse horror ao “outro”, ao que é e não é ao mesmo tempo” e que, o mundo 

ocidental é “o mundo do ‘isto ou aquilo’”, enquanto que o mundo oriental é o do “’isto 

e aquilo’, e até o, ‘isto é, aquilo’”. (idem, p. 108) Para ele: “o conhecimento que as 

doutrinas orientais nos propõem não é transmissível em fórmulas e raciocínios” e que “a 

verdade é uma experiência e cada qual deve enfrentá-la por sua própria conta e risco.” 

(idem, p. 109) Então, Paz atenta para a importância das práticas meditativas no Oriente, 

em que a relação que eles têm com a língua, com a literatura e com o corpo e os 

cuidados com a saúde está na unidade deste todo. Enquanto que, no Ocidente, é uma 
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cultura distinta, onde a vivência da língua, do vocabulário e mesmo da poesia está 

dissociada. Na China, por exemplo, a população, de modo geral, constrói sua 

comunicação através de metáforas e ditos — que os ocidentais conhecem por 

“provérbios”. Cada idioma, com seus vocábulos e formas de linguagem representam 

uma “infinita possibilidade de significados” (idem, p. 112).  

 Paz, então, incide: “A imagem admite e exalta todos os valores das palavras, 

sem excluir os significados primários e secundários. ” Ao criar uma imagem, o poeta 

cria uma realidade. “As imagens poéticas têm sua própria lógica e ninguém se 

escandaliza se o poeta diz que a água é cristal ou que ‘el pirú es primo del sauce’ 

(Carlos Pellicer)” (idem, p. 113) Quando se fala sobre a pluralidade de significados da 

imagem poética, pensa-se nos diversos novos usos que podem ser atribuídos desde a 

objetos do dia-a-dia (penteadeira; espelho de mão; lustre; aparador; escarradeira) até 

elementos do reino animal, mineral e vegetal (mamíferos; rochas lunares; baobás). As 

palavras, na poesia, podem tomar significações distintas da representação do mundo tal 

qual conhece-se: uma nova realidade é criada e, neste universo, tudo o que propõe o 

poeta é factível. Como lembra Paz: “A imagem explica a si mesma. ” (idem, p. 115)  

Um objeto de linguagem não deixa de ser outro, por causa da metáfora. Por exemplo, 

oexcerto de O Amor em Visita: 

 

(...) Porém 

teu silêncio de fogo e leite repõe a força 
maternal, e tudo circula entre teu sopro 

e teu amor.  

 
(HELDER, 2016[1958], p. 21) 

 

 O silêncio não deixa de ser silêncio tal qual é conhecido: um som de nada, ou 

algo mais, conforme o contexto narrativo em que é aludido — o silêncio quando toma 

forma e é interpretado como uma corrente fria, uma geada, ou uma marretada  com pé 

de cabra (não ao acaso foi escolhido como exemplo o objeto “pé de cabra”, cujo nome e 

função fogem da pata de uma cabra, mas pela semelhança da forma é nominado como 

tal; são as metáforas do cotidiano, as imagens figuradas, que estão longe, muito longe, 

de serem interpretadas ao pé da letra). Nos versos acima, além de silêncio, a amada 

possui um silêncio de fogo e leite, que repõe a força maternal, remetendo o eu lírico ao 
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amor. Não há como interpretar esta imagem de maneira corriqueira. Sobre os excertos 

demonstrados, Paz diz (idem, p. 118):  

 

De novo: o sentido da imagem é a própria imagem. A linguagem 
transpassa o círculo dos significados relativos, o isto e o aquilo, e diz 

o indizível: as pedras são penas, isto é aquilo. A linguagem indica, 

representa; o poema não explica nem representa: apresenta. Não alude 

à realidade; pretende — e às vezes consegue — recriá-la.   

 

 Ou seja, o silêncio é de fogo, é de leite e “repõe a força/ maternal”. Na bíblia, 

Deus fala que criou o homem à sua imagem e semelhança: o poeta acreditou.   

 A crítica literária passa por diversas leituras. Há quem se arregimente de regras 

impostas por estudiosos e outros, como Steiner, Baudelaire e Octavio Paz, que vão por 

caminhos próprios, dando às obras novos e originais significados. Para falar em imagem 

e da relação da poesia com o sagrado, Paz aborda a origem da língua, e por 

subsequência, a linguagem no poema. Ele afirma (idem, p. 37) que “a necessidade de 

preservar a linguagem sagrada explica o nascimento da gramática da Índia védica”. O 

autor reflete ainda que, independente da origem da fala, “os especialistas parecem 

concordar quanto à ‘natureza primariamente mítica de todas as palavras e formas da 

linguagem. ” (idem, p. 44) Paz também pensa a linguagem dos poemas em contrapartida 

à linguagem do dia-a-dia, usada pelo homem para se comunicar, em que “o interlocutor 

não desaparece; pelo contrário, afirma-se em excesso (idem, p. 55) ”.  

Para pensar as palavras, ele tece críticas negativa às comunicações interpessoais, 

alegando que este uso indiscriminado de palavras as mutila, e pondera que o poeta é um 

servo delas, pois é através da poesia ele devolve o homem à sua natureza, ao seu ser — 

este cuidado com as palavras já foi observado por Breton e citado anteriormente neste 

estudo. Finalmente, Paz conclui a seção sobre a linguagem na poesia observando (idem, 

p. 55): “a poesia seria uma empreitada fútil e, ao mesmo tempo, monstruosa: despoja o 

homem de seu bem mais precioso, a linguagem e em troca lhe dá um sonoro balbucio 

ininteligível! ”. Há, portanto, diversas formas de se pensar a língua e a linguagem — 

algumas delas já foram demonstradas logo no primeiro capítulo deste estudo, onde se 

aborda alguns recursos de linguagem e mesmo as técnicas surrealistas para elaboração 

da construção textual. Ao contrário de decretar o fim da língua e do alfabeto, há críticos 

e estudiosos que pensam nela como uma espécie de salvação, de redenção.  
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 Ainda sobre Paz, seu apontamento sobre perfil do poeta moderno é interessante a 

esta altura da discussão. Para ele (idem, p. 276): “A poesia moderna, como prosódia e 

escrita, começa com o verso livre e o poema em prosa”. Ou seja, a poesia moderna pôde 

ser capaz de se desprender das convenções outrora impostas em que os poemas 

incensados pela crítica deveriam ter rimas, refrãos. Mesmo em Ezra Pound (1885-1972) 

e seus conceitos de fanopéia, melopeia e logopeia já é possível notar vestígios da 

modernidade e da liberdade poética. Paz afirma que se há de surgir um pensamento que 

será novo e revolucionário, e que ele terá de absorver o que Marx e seus simpatizantes 

menosprezaram: “a liberdade e a poética, entendida esta última como experiência da 

“outridade”4 (idem, p. 265). Sobre a relação do poeta moderno com a imagem, na 

sequência, Paz reflete:  

Sem dúvida a nova poesia não repetirá as experiências dos últimos 

cinquenta anos. Elas são inigualáveis. E ainda estão submersos os 

mundos poéticos que estão à espera de ser descobertos por um 
adolescente cujo rosto certamente nunca veremos. Mas, de fora, talvez 

não seja totalmente temerário descrever algumas das circunstâncias 

que os novos poetas enfrentam. Uma é a perda da imagem do mundo; 
outra, a aparição de um vocabulário universal, composto de signos 

ativos: a técnica; mais a outra, a crise dos significados. (2012, p. 266)  

 

 

 Ainda sobre a imagem e o fazer poético, Paz diz, ainda (idem, p.168) que em 

uma sociedade onde a realidade externa é a “fonte de onde saem as ideias e arquétipos”, 

se torna simples identificar a inspiração, “a outra voz”, “a vontade estranha’: é “o 

outro”. Sobre estas ressignificações, reflete:  

 

A conversão do eu em tu – imagem que compreende todas as imagens 
poéticas – não pode ser realizada se antes o mundo não reaparecer. A 

imaginação poética não é invenção, mas descobrimento da presença. 

Descobrir a imagem do mundo naquilo que emerge como fragmento e 
dispersão, perceber o outro no um, será devolver à linguagem sua 

virtude metafórica: dar presença aos outros. A poesia: busca dos 

outros, descobrimento da “outridade”. (PAZ, idem, p. 265).  
     

 O autor afirma: “o crescimento do eu ameaça a linguagem em sua dupla função: 

como diálogo e como monólogo. O primeiro se baseia na sua pluralidade; o segundo na 

identidade. ” ( PAZ, idem, p. 267). Cada um fala consigo mesmo ao falar com os outros. 

                                                             
4 “S.F. É particularmente o mesmo conceito de Alteridade, do filósofo Mikhail Bakhtin, ou seja, é uma 

teoria que afirma que o ser humano depende de ser humano para se constituir em uma relação social. ” 

Conceito retirado do site “Dicionário Informal”.  
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Portanto, mesmo nos poemas confessionais, o poeta fala consigo e, como consequência, 

fala também com o leitor (embora muitas vezes escreva para si, sem pensar no leitor). O 

monólogo é um diálogo e o diálogo é um monólogo. “A poesia não diz: eu sou você; 

diz: meu é tu. A imagem poética é a “outridade”’ (idem, p. 267).  

 Mircea Eliade, em Imagens e Símbolos — Ensaio sobre o simbolismo mágico-

religioso (São Paulo: ed. Martins Fontes, 1991) indica:  

 

Não é necessário utilizar as descobertas da psicologia profunda ou a 

técnica surrealista da escrita automática para provar a sobrevivência 
subconsciente, no homem moderno, de uma mitologia abundante (...). 

Não precisamos dos poetas ou das psiques em crise para confirmar a 

atualidade e a força das Imagens e dos símbolos.  
(idem, Ibidem, p.12)  

 

 

 Recapitulando a questão dos sonhos e unificando-a com a relação da imagem e, 

mesmo da poesia, Eliade atesta que “a força das Imagens e dos símbolos” jamais 

desaparecerão da “atualidade psíquica: eles podem mudar de aspecto; sua função 

permanece a mesma. ” (idem, p. 13) É interessante observar quando ele conclui que não 

é preciso poetas ou “psiques em crise” para que a imagem exista. De fato, reconhece-se 

que não. O que acontece é que, neste estudo, a imagem poética será abordada sem, no 

entanto, desconsiderá-la aspectos maiores, que precedem o campo da teoria literária.  

 Eliade crê que as imagens são “a renovação espiritual do homem moderno. E 

que é importante “redescobrir toda uma mitologia, se não uma teologia, escondida na 

vida mais ‘banal’ de um homem moderno”. Para o teórico, o homem moderno terá de 

“subir novamente a correnteza e redescobrir o significado profundo de todas essas 

imagens envelhecidas e de todos esses mitos degradados. ” (idem, p. 15) Pois, defende-

se que é isto que faz Herberto Helder em O Amor em Visita, quando ele cria intertextos 

com simbologias sagradas presentes no judaísmo, cristianismo e ritos pagãos: este livro 

pode ser lido sem puxar para referência intertextual alguma, sem atentar para recriação 

de mitos, entretanto, a leitura fica mais sofisticada quando é refletida como uma 

construção poética cuidadosa — desenfreada apenas à primeira vista, talvez por leitores 

desavisados. Na verdade, a obra herbertiana está repleta desta redescoberta de mitos e 

imagens, muitas delas inclusas em um cotidiano, aparentemente, banal. Eliade acredita 

que “o homem moderno é livre para menosprezar as mitologias, as teologias” (idem, 

p.15) Como dito, não é o que acontece em O Amor em Visita.  
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 A falta de imaginação, aludida por Breton — e comentada anteriormente neste 

estudo — é reforçada por Eliade. “’Ter imaginação’ é gozar de uma riqueza interior, de 

um fluxo ininterrupto e espontâneo de imagens. ” (idem, p. 16) Ele e Breton partilham 

da mesma ideia de que o homem desprovido de imaginação leva uma vida ruinosa. 

Acerca da ligação entre Imagem e Símbolo, Eliade conclui (idem, p. 17): “o historiador 

das religiões está qualificado para aprofundar o conhecimento dos símbolos” muito 

mais do que psicólogos e críticos literários.  A história da religião está 

fundamentalmente interligada ao tema da imagem, em virtude dos arquétipos. Portanto, 

a seguir será iniciada um estudo sobre o que diz Eliade a respeito dos mitos, da magia e 

da religião e das imagens arquetípicas e simbolismo cristão.  

 Eliade relaciona o mito e o tempo, pois o mito funda o “tempo sagrado”, que se 

distingue do que ele chama de “tempo profano”. (p. 53) Nas sociedades tradicionais, os 

mitos não ocorrem em qualquer lugar: é preciso reservar um momento sagrado para que 

ele aconteça, preferencialmente na mata, à noite, em torno do fogo, respeitando as 

passagens dos rituais. Eliade afirma que o mito acontece em um tempo “intemporal” (p. 

54) Os mitos são sagrados: acontecem em outro mundo — um mundo que se pronuncia, 

translúcido, na contramão do quotidiano frívolo do homem.  

 Os ritos são vários. E existem “documentos que exprimem não apenas uma 

experiência religiosa autêntica, mas também uma concepção geral do homem e do 

mundo que é verdadeiramente religiosa, e não mágica. ” Dentre as várias experiências 

com o símbolo da amarração, Eliade lembra a dos “judeus-cristãos, que sabiam também 

que é o demônio que ‘amarra’ os doentes (por exemplo Lucas 13,16), falavam porém do 

Deus Supremo como “Mestre das Amarras” (idem, p. 111) Por isso, elementos como o 

fogo, a pedra, as flores, a resina, a água, o leite, a taça, a cabra, o vinho, as uvas, as 

videiras, o pão, a carne, a cânfora, podem ser imbuídos de significação sagrada em 

variáveis, de diversas religiões.  

 As meditações que seguirão, ainda em Eliade, se mostrarão imprescindíveis ao 

último capítulo deste trabalho — “O Amor em Visita” e seu candeeiro surreal. Pois, a 

leitura deste livro de Herberto Helder, no que diz respeito ao sagrado, se dará, 

especialmente, através dos possíveis intertextos judaico-cristãos. E, nas passagens já 

lidas até aqui, em capítulos anteriores, nota-se a pungente presença da água nos versos 

herbertianos: para, principalmente, mencionar a figura da mulher e seus diversos 

simbolismos, hibridismos, metáforas. Eliade declara:  
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(...) o simbolismo das Águas implica tanto a Morte como 

Renascimento. O contato com a água supõe sempre uma regeneração: 

de um lado, porque a dissolução é seguida de um “novo nascimento”, 
de outro, porque a imersão fertiliza e multiplica o potencial de vida. 

(idem, p. 151 e 152)  

 
 

 O filósofo prossegue: relaciona a água ao nascimento, ao dilúvio e ao batismo, 

“e a liberação fúnebre às lustrações dos recém-nascidos ou aos banhos rituais primaveris 

que buscam saúde e fertilidade. ” E atesta que em qualquer ajuntamento religioso, “as 

Águas conservam invariavelmente sua função: elas desintegram, eliminam as formas, 

‘lavam os pecados’, são ao mesmo tempo purificadoras e regeneradoras. ” (idem, p.152)  

  Para encerrar este capítulo, serão trazidos esclarecimentos de Eliade sobre as 

águas e seus símbolos, de modo geral e, incluso, na tradição sagrada dos judeus-

cristãos. Em O Amor em Visita o intertexto pela ótica judaico-cristã será especulado 

mais precisamente, embora, levemente, terá outras possibilidades interpretativas que 

serão meditadas desde o início deste estudo.  

 A seguir, a relação do cristianismo com as imagens: 

 

Para os apologistas cristãos as Imagens estavam carregadas de sinais e 
de mensagens; elas mostravam o sagrado através da interpretação dos 

ritmos cósmicos. A revelação trazida pela fé não destruía as 

significações “primárias” das Imagens; elas lhe acrescentavam 
simplesmente um novo valor.  (ELIADE, 1991, p. 159)  

  

  

 As imagens como representação sagrada do mundo; e tendo em mente o 

surrealismo que as enaltecia (evocava) com proeminência, percebe-se, outra vez, o 

sentido de refletir o Amor em Visita do viés da imagem, pelo intertexto judaico-cristão, 

e algumas outras referências. Mais do que avaliar as imagens pelo estudo da fé, Eliade 

adota a perspectiva que, segundo ele, é a única importante: que toda nova valorização 

foi sempre condicionada pela própria estrutura da Imagem, a ponto de poder-se dizer 

que uma Imagem espera o cumprimento do seu sentido. (idem, p. 159). 

 Atentando as imagens arquetípicas e o simbolismo cristão, Eliade medita que, na 

experiência religiosa, apesar de o cristão subordinar a “dimensão mítica e arquetípica” à 

sua fé, esta não deixa de ser real. (idem, p. 160) Por mais que afirme a estranheza em se 

pôr a explanar sobre religião, Eliade assume que “a fé cristã é sustentada por uma nova 

revelação histórica:  é a manifestação de Deus no Tempo que assegura, aos olhos do 

cristão, a validade das Imagens e dos símbolos”. (idem, p. 61)  
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 Então, o autor vai à questão, quando indaga:  

 

Seria essa toda a questão? Estaríamos efetivamente condenados a nos 
contentar apenas com uma análise exaustiva das “visões particulares”, 

que representam, no fim das contas, uma história local? Não teríamos 

nenhum meio de abordar a Imagem, o símbolo, o arquétipo em suas 

próprias estruturas, nessa totalidade que abrange todas as “histórias” 
sem entretanto confundi-las? (ELIADE, idem, p. 163) 

 

 É com base na citação acima que se escolheu o caminho de livremente efetuar 

associações dos versos do Helder na medida que se julgou cabível. Eliade acredita que o 

sincretismo não é algo pejorativo e nem um desvio de enfoque, ao contrário, as 

interlocuções com diversos arquétipos míticos e possibilidades do sagrado enriquecem a 

experiência não apenas teórica, mas de concepção da imagem do mundo.  
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2.3 O AMOR NO FEIXE SURREALISTA  

  

 
“O amor e a palavra são crimes sem perdão” —  

Herberto Helder (Photomaton & Vox, 2017[1979], p. 38)  

 

 

 Terá surgido o surrealismo como um voo claudicante de flores ante às gaiolas de 

aço? — Michael Löwy pontua o movimento através desta ideia, que é o título do 

primeiro capítulo de A estrela da manhã: o “romper a gaiola de aço” (2002. p.7). Ele 

diz:  

 
A abordagem surrealista é única pela grandeza e audácia de sua 
ambição: nada menos que superar as oposições estáticas, cuja 

confrontação nutre há longo tempo o teatro de sombras da cultura: 

matéria e espírito, exterioridade e interioridade, racionalidade e 
irracionalidade, vigília e sonho, passado e futuro, sagrado e profano, 

arte e natureza. (LÖWY, 2002, p. 12)  

 

 As oposições estáticas, das quais fala Löwy integram a relação entre as situações 

de ficar e partir, os dois lados da mesma moeda da vida: as dicotomias. Estas categorias 

opostas, como se verá abaixo, são os antagonismos entre amor e ódio, guerra e paz. 

Estes combates são feitos com amorosidade. No surrealismo francês entende-se que é, 

também, através do amor que se vai à forra.  Breton (2001, p. 219) sustenta, no Segundo 

Manifesto (1930) que, o inconformismo proposto pelo movimento, jamais confronta a 

doçura; não há nele a proposta da dilapidação do que torna a convivência beligerante:  

 
A chave do amor, que o poeta dizia ter achado, busque-a, também ele, 

com afinco: ele a tem. Somente dele depende o elevar-se acima do 

sentimento de viver perigosamente e de morrer. Que ele use, 
desprezando todas as proibições, da arma perigosa da ideia contra a 

bestialidade de todos os seres e de todas as coisas, e que um dia, 

vencido — mas vencido apenas se o mundo for mundo — ele acolha a 

descarga de seus tristes fuzis como uma salva.  (BRETON, 2001, p. 
219) 

 

 É importante destacar a questão da lhaneza: o surrealismo absorveu algumas 

características do romantismo (como o sentimentalismo: termo aqui, não redutivo, 

apenas adjetivação formal), portanto, é, também, o amor, a beleza, a pureza; é a crítica 

ao sórdido, ao que se entende por feio — esse feio tem sentido ético e não estético; o 
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feio aqui permeia a perversidade das relações, os desvios de conduta, as diversas formas 

de violência e jogos de controle.  

 Para os surrealistas, a construção artística passa, também, pelo intertexto com o 

sagrado — tal qual foi explicado que a imagem perpassa a representação do mundo e as 

noções simbólicas sagradas. Quando Herberto Helder faz alusão à mitologia e, 

simultaneamente, ao cristianismo, acredita-se que ele não está cedendo à desmesura de 

misturas aleatórias (no popular: “misturando alhos com bugalhos”), mas engendrando 

nas diversas possibilidades intertextuais da própria obra, propiciando uma nova forma 

de perceber os arquétipos e símbolos religiosos.  

 Em Photomaton & Vox (2017[1979], p. 123) Herberto Helder associa um 

acidente de automóvel que sofreu, em que uma pedra de sessenta quilos bateu em sua 

cabeça — segundo ele, antes deste infortúnio, os médicos já a consideravam 

desarranjada — a um incidente mágico. Ele morava na África e voltava da exibição de 

um filme baseado em um de seus poemas, quando sofreu este acidente. Antes, durante a 

exibição, ele havia percebido que “a metáfora ou símbolo que era o poema, de súbito 

ausente, passara a existir com a força toda, e apenas no filme. ” (Idem, Ibidem) E que, 

em virtude deste filme, ele havia sido “desapossado do lugar, do poema”, e a partir desta 

percepção, havia decidido que nunca mais consideraria o texto como seu. “Exclui-o do 

conjunto das coisas pessoais que os poderes alheios parece não terem destruído 

totalmente. ” (Idem, Ibidem) O poeta relata sentir medo das figuras do poema, “das 

formas esquisitas a brotar do chão, daquelas extensões de luz, de umas portas, umas 

pedras, umas crianças difíceis” (Idem, Ibidem) que apareciam no seu antigo lugar e 

atual lugar do cineasta — o “realizador” que teria praticado um rapto “nas obscuridades 

do mundo. ” Ele infere: “Como o realizador ficou intacto, deveria eu destruir-me. Então, 

destruí o poema. ” (Idem, Ibidem) 

 Um tempo antes desta exibição, Herberto Helder, em uma viagem à região leste 

da África e “trouxera de lá uma pequena máscara que, conforme me foi dito, só poderia 

ser tocada pelo feiticeiro que a fizera. ” (Idem, p. 122). Desobedecendo a 

recomendação, ele não só teria levado a máscara ao seu apartamento, como a exibia tal 

qual um objeto de arte às visitas; elas sentiam-se desconfortáveis, mudavam de assunto. 

O poeta acredita que sua atração pela máscara, junto com a desobediência ao tocá-la 

diariamente, mais o medo que seus convivas depositavam na situação, acrescentaram a 

ela uma força de “arte da feitiçaria”, um crescente “campo sensível de energia”. De 

modo que, após ver o filme, “o campo cresceu tanto que me atingiu a setecentos 
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quilômetros de distância” (Idem, Ibidem). Enquanto esteve hospitalizado, Helder 

pensava na conexão (acaso objetivo: elemento surrealista) entre os eventos: máscara-

filme-acidente de carro, como sendo o resultado mágico por ele ter ousado infringir a 

admoestação do feiticeiro. Acamado, o poeta urdia na necessidade de “desembaraçar o 

mundo do feitiço, a pequena coisa insuportável que já se apoderara” (Idem, Ibidem) não 

apenas dele, mas das pessoas envolvidas com o filme. Após “três dias de impenetráveis 

organizações mágicas” (Idem, Ibidem), alguém muito chegado ao operador luminoso 

havia falecido. Estes eventos interligados faziam, para ele, “parte de um mesmo 

sistema” e, por isso, algo deveria ser destruído, para quebrar o feitiço e livrar todos 

desta força maléfica: o poema e sua força destrutiva — vê-se aqui a relação concreta de 

Herberto Helder com a poiesis, ou seja, da relação da poesia com o corpo, com a ideia 

de corpo-poema sendo destino.  Suas ilações o conduziram à seguinte ideia:   

 

E o filme, e o cineasta com ele, e eu sem o poema, e as outras pessoas 

escamoteado o sinal mais próximo (...) permaneçam, com aquele 

sempre pouco de garantia com que se está na abstrusa rede dos 
poderes comandantes de gentes e coisas. Gostei muito (demasiado) do 

filme mas não o verei segunda vez, apesar de a máscara haver entrado 

noutras órbitas. É um filme excessivamente eficaz. Ignoro mesmo se o 

seu autor não mantém pactos tão suspeitos como os do feiticeiro 
africano. (HELDER, Photomaton & Vox, 2017[1979], p. 123 e 124)  

 

 

 Foi citado o exemplo acima, da experiência mítica (não mística) de Helder, e a 

crença no poder de uma máscara amaldiçoada, para ilustrar que “o mito é um precioso 

cristal de fogo. ”, conforme disse Breton, citado por Löwy (2002). Acredita-se que há o 

método romântico em Herberto Helder, quando no texto (a poesia é feita contra todos), 

em Photomaton & Vox ele escreve:  

 

Nós respeitamos os atributos e instrumentos da criminalidade: 

agressão, provocação, subversão, corrupção. Queremos conhecer, 

exercendo-nos dentro de poemas, até onde estamos radicalmente 

contra o mundo. Os poemas começam a fundar os seus entendimentos 
com a poesia. É também o momento em que desaparecemos, e seria 

grato ver como o nosso rosto pode promover o susto dos corações 

afectos e afeitos à cordialidade. (HELDER, 2017[1979], p. 151)  
 

  

 Neste fragmento, o poeta indica que, embora haja o respeito às questões que 

perfilam a vida, é na poesia que se funda a pedra radical contra o mundo. Ele propõe a 
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vida que há na poesia, não separando ficção de realidade — assim como, em Freud, a 

vida de vigília faz parte da vida onírica e, no fim, o sonhar oniricamente, bem como o 

sonhar acordado, se forem inclusos em um contexto de produção intelectual, acabam 

por se confundir, trazendo os mesmos resultados.   

 Michael Löwy e Robert Sayre, no livro Revolta e Melancolia: o romantismo na 

contracorrente da modernidade (São Paulo: ed. Boitempo, 2015), apresentam faces do 

romantismo no modernismo — e na contemporaneidade. Os trechos em que definem e 

contextualizam formalmente o romantismo, do ponto de vista crítico literário, são 

oportunos para o desenvolvimento deste capítulo. Foi escolhida esta obra porque Löwy 

interessava-se consideravelmente pelo surrealismo.  

 Löwy e Sayre atentam que, na escrita de alguns autores do romantismo, a mulher 

é reduzida a um estereótipo sexista, “no qual o ‘feminino’ é sinônimo de degradação 

moral ou inferioridade intelectual, e que tem a pretensão de transformar a coerência em 

atributo exclusivamente masculino. ”. Eles fornecem poucos exemplos, pois alertam que 

estes revelam mais os “preconceitos do autor do que a natureza do romantismo...” 

(idem, p.21) Este sexismo e redução da mulher é bastante distinto do que faz Helder no 

livro O Amor em Visita, onde a mulher é entronizada,  e tida como a razão da existência 

do eu lírico, sendo possível, inclusive, a leitura subversiva e o intertexto bíblico com o 

Cânticos dos Cânticos (ou Cantares; Cantares de Salomão, enfim, há variações na 

tradução), pois, nos livros da bíblia, a mulher é posta como serva, submissa do marido, 

enquanto no Amor em Visita a mulher amada é descrita como erótica e suntuosa: 

profana e, por isto mesmo, beatificada.  

 Os autores (2015, p. 31) estabelecem um paralelo entre o romantismo e o 

realismo e examinam que, “com efeito, muitas obras ou neorromânticas são 

deliberadamente não realistas: fantásticas, simbolistas e, mais tarde, surrealistas. ” É 

que eles estabelecem o romantismo como um conceito que é tido por utópico para 

determinada parcela da crítica; no entanto, visualizam o romantismo de outro modo, 

sendo uma corrente que vai na contramão dos valores burgueses e, na literatura, a 

confluência com gêneros literários como o realismo, por exemplo. Esclarecem: 

 

No termo “romântico”, tal como era entendido no início do 

movimento que leva seu nome — o primeiro romantismo alemão —, 

há uma referência a um passado preciso: a Idade Média. Para 

Friedrich Schlegel, é a “época dos cavaleiros, do amor e dos contos de 
fada, época da qual provêm tanto a coisa (o romance) quanto a 

palavra”. Uma das principais origens da palavra é o romance cortês 
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medieval. Mas os românticos olharam para muitos outros passados, 

além da Idade Média. As sociedades primitivas, o povo hebreu dos 

tempos bíblicos, a Antiguidade grega e romana, a Renascença inglesa, 
o Antigo Regime Francês, todos serviram como veículos dessa visão. 

A escolha— e principalmente a interpretação — do passado faz-se 

conforme as diferentes orientações dos romantismos. (LÖWY, 
SAYRE, 2015, p. 44 e 45)  

   

 Conforme a citação acima, e a partir das reflexões frequentemente apresentadas 

neste estudo: O Amor em Visita possui intertextualidade com textos do que Löwy e 

Sayre chamam “o povo hebreu (judeu) dos tempos bíblicos. ”. Os autores averiguam, 

ainda: “A nostalgia de um paraíso perdido acompanha-se no mais das vezes de uma 

busca do que foi perdido. Nota-se, com frequência, no âmago do romantismo” a 

presença da “inquietude, estado de perpétuo vir a ser, indagação, procura, luta”, a 

tentativa de “reencontrar ou recriar um estado ideal que desapareceu”. (idem, p. 44 e 45) 

Esta melancolia aludida — também presente em Eliade, quando ele diz que a música 

pode suscitar uma série de memórias (imagens) no indivíduo — está presente em O 

Amor em Visita, pelo tom nostálgico que vai se desvendando no eu lírico na medida em 

que ele projeta o amor na amada; o eterno lamento daquilo que não foi e poderia ter 

sido; daquilo que não foi e deveria ter sido. Então, Löwy e Sayre observam sobre a 

melancolia surgida em textos — e Helder (intertextos) românticos-mitológicos —: 

“pode manifestar-se pelo aparecimento do sobrenatural, do fantástico, do onírico, ou 

então pelo tom do “sublime” em certas obras de arte. ” (idem, p. 45) Como pode ser 

visto, outra vez, o onírico está vinculado à imagem e ao surrealismo. Outra atitude de 

Herberto Helder que pode ser encaixada no seguinte parecer de Löwy e Sayre, é a de 

que “alguns românticos e, principalmente neorromânticos, glorificaram seu próprio 

isolamento e o ‘eu’ do artista ou do indivíduo privilegiado. ” (idem, p. 48)  

 Por fim, no que interessa à poesia herbertiana de O Amor em Visita, acerca da 

crítica romântica atual (tendo em conta que Herberto Helder é um poeta da 

modernidade), Löwy e Sayre asseveram que uma das formas de se manter no 

romantismo é ater-se ao primitivismo — que nada tem de “primitivo”, na acepção 

original da palavra, remete-se, na verdade, a determinado tempo —. Por exemplo, 

através do sagrado:  

 

Embora negue idealizar o passado, Alain Caillé acredita que “a 
imagem do paraíso perdido ou da idade de ouro talvez não seja 

exclusivamente mítica, como geralmente se acredita”: todas as 

pesquisas etnográficas concordam que nas sociedades selvagens o 
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tempo de trabalho não excede quatro horas por dia. “O essencial do 

tempo é consagrado ao sono, ao jogo, à conversação ou à celebração 

dos ritos”.  
 

(idem, p. 262 e 263)  

 

 

 Nota-se, também: acima, o termo “sociedades selvagens” refere-se às sociedades 

que não se embrenharam na tecnocracia. São vistas como selvagens pela perspectiva do 

homem moderno inserido em um contexto capitalista. A melancolia, nostalgia, o sono 

(sonhos) e celebração dos ritos são características do romantismo defendido por Löwy e 

Sayre, e pelos surrealistas franceses e portugueses. Acredita-se que, o surrealismo, tanto 

na França como em Portugal, têm sua carga romântica arraigada, por suas posturas, já 

discutidas em capítulos anteriores.  

 Byung-Chul Han, no ensaio La agonía de Eros (2ª edição. Barcelona: Herder 

Editorial, 2014) trata do desaparecimento do outro, então, é por isso que no título de sua 

discussão, Eros — na mitologia grega, filho de Afrodite e deus do amor e do erótico — 

está em agonia. Estes temas do eu, do tu e do outro, até o momento, foram discutidos 

por Eliade e, indiretamente, por Freud, e trazidos ao contexto da obra herbertiana. 

Seguindo o mesmo ponto de partida, para que seja potencializada a experiência da 

leitura de O Amor em Visita, de Herberto Helder, crê-se na importância de discutir, 

mesmo que brevemente, decadência do amor erótico na contemporaneidade, apregoada 

por Han. Não é a quantidade de opções de encontros a causa deste Eros agonizante e, 

sim o outro que, efetivamente, não importa mais. De modo geral, em seus folguedos, o 

sujeito contemporâneo busca narcisicamente (posto por Han como a falta de amor-

próprio) a si: o outro inexiste. Muito diferente da genuína entrega e doação que o eu 

lírico de O Amor em Visita faz à sua amada — este é o contraponto principal que se faz 

com o ensaio La agonía de Eros: nestes versos herbertianos, o outro (a amada) 

prevalece-se sobre o eu lírico do poema, ele, voluntariamente, sacrifica-se por ela.  

 É interessante observar que, tal qual no livro de Löwy e Sayre, cujo título do 

livro contém a palavra “melancolia”, o primeiro capítulo do ensaio de Han chama-se 

“melancolia”. No movimento simbolista a melancolia é incorporada como uma 

sensação inspiradora aos poetas, em que os sentimentos são tétricos, obscuros; todavia, 

dentro desta realidade, há uma fagulha do que a crítica atual empenha-se em denominar 

de “ultrarromantismo” — pois o eu lírico simbolista romantiza a morte e, também, o 

cortejo à determinada amada que precocemente perdeu a vida; foi ceifada pela Morte 
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prematuramente, ainda Ninfa, ou, se escrevesse uma poeta mulher, o amado seria um 

efebo (esta ode à morte é vista em alguns movimentos góticos do século XX).  

Pervertendo sobremaneira este sentimento simbolista, há o expressionismo 

alemão de Gottfried Benn, com poemas necrófilos, violentos, bárbaros, em que a morte 

é, de certo modo, desrespeitada (para não dizer banalizada) e os limites entre corpo vivo 

e corpo morto perdem-se. Há, quem sabe, alguma fagulha de romantismo (embora 

depravado) e do grotesco, uma vez que a necrofilia, embora praticada por indivíduos 

psicopáticos, carrega no universo de Gottfried Benn sua dose de phatos. O importante é 

remontar a melancolia referida e sua importância no contexto do ensaio de Han: está no 

fato de que os indivíduos modernos não sabem mais fruir o erótico com o outro, 

culminando em um alto índice de depressão. Ele diz (idem, p. 7): “La depresión se 

presenta como la impossibilidad del amor.” Para ilustrar seu ponto de vista, Han indica 

o filme Melancholia, do cineasta dinamarquês Lars Von Trier, lançado em 2011. No 

filme, são duas as personagens protagonistas: as irmãs Claire e Justine; elas exercem 

este contraponto entre equilíbrio e desespero. Justine alude ao livro erótico de título 

homônimo: Justine, de Marquês de Sade. Ele utiliza o filme como exemplo por se tratar, 

dentre outros aspectos, da relação que as duas irmãs têm com o amor erótico e como sua 

forma de sentir pode tanto conduzir à ruína como a um desfecho libertador — embora 

acredite-se que, do ponto de vista da psicologia clínica, Han comete excessos ao 

interpretar de modo idealizado o encaminhamento do filme de Lars Von Trier, tendo o 

amor erótico  responsável pela redenção de uma vida e, para além disso, seu discurso de 

que portadores de depressão (grave transtorno que leva milhares ao suicídio) são 

sujeitos narcisistas. De um ponto de vista estético a depressão, o suicídio e outros 

transtornos severos podem ter glamourizações na arte, mas é importante discernir. 

 Na sociedade de consumo, o sexo tornou-se, também, consumo. O desempenho 

sexual, por vezes, é avaliado no imaginário dos indivíduos com as mesmas notas dos 

aplicativos de comida instalados nos celulares. Após refletir acerca do capitalismo e 

seus desdobramentos negativos sobre a experiência erótica da modernidade, Han alega: 

“El amor es una conclusión absoluta porque presupone la murte, la renuncia a sí 

mismo. ” E conclui: “El amor como conclusión absoluta pasa a través de la murte. 

Ciertamente se muere en lo otro, pero a esta murte le sigue um retorno hacia sí”. (idem, 

p. 21) Ou seja, o amor como realização absoluta, como consumação total, perpassa a 

morte, pois, certamente se morre no outro, no entanto, esta morte significa um retorno a 

si. Muito diferente do apreço narcísico, com seus intuitos frívolos e egoístas, este amor 
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de entrega (morte) o qual Han incide, significa amar-se a si; no sentido de que quem não 

ama a si não é capaz de amar o mundo e de quem ama a si, ama, também, o outro — 

este outro, aqui, posto nas relações eróticas. Logo, para Han (idem, p. 22): “La 

negatividad de la murte es esencial para la experiencia erótica. ” Não só a morte física, 

mas a renúncia do próprio eu em doação ao outro.  

 No livro O Amor em Visita a brevidade da vida está exposta em todos os 

parágrafos do poema, sendo que, nas quatro últimas estrofes, no último verso de cada 

uma delas, o eu lírico entoa: “Em cada espasmo eu morrerei contigo. ” (HELDER, 2016 

[1958], p. 25 e 26). No verso final da 4ª estrofe (idem, p. 19): 

 

Beberei sua boca, para depois cantar a morte 
e a alegria  da morte 

 

 Em seguida, em fragmento da 5ª estrofe:  

 
(...) 

À tona da sua face se moverão as águas, 

dentro da sua face estará a pedra da noite.  
— Então cantarei a exaltante alegria da morte.  

 

(idem, Ibidem) 

 

  

 Antípoda a este amor entregue (acima amostrado) há o pornográfico: “Las 

imágenes porno muestran la mera vida exposta” (HAN, 2014, p. 25) O autor parte para 

o erótico, e rememora Bataille, por exemplo, como erotismo que permeia o sentido de 

profanação da natureza. (idem, p. 26). A nudez sem mistério de expressão, bem como as 

expressões faciais e corpóreas obscenas, não tem em si o erótico; não têm em si a 

sexualidade, apenas o pornográfico. (p. 27) Han afirma: “La desritualización del amor 

se consuma em el porno.” Ou seja, segundo ele, todos os ritos do amor erótico são 

dissolvidos na pornografia. E é exatamente isto que interessa ao ler O Amor em Visita. 

O erótico está implícito, como, por exemplo, na 17ª estrofe:  

 

Se te apreendessem minhas mãos, forma do vento 

na cevada pura, de ti viriam cheias 

minhas mãos sem nada. Se uma vida dormisses 
em minha espuma, 

que frescura indecisa ficaria no meu sorriso? 

— No entanto és tu que te moverás na matéria 

da minha boca, e serás uma árvore 
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dormindo e acordando onde existe o meu sangue. 

 

(HELDER, idem, p. 23 e 24)  

 

 

 O trecho acima está construído com recursos de linguagem da metáfora e do 

hipérbato. Logo no primeiro verso, o amor erótico e a entrega ao outro existem, apesar 

da vaga tristeza que sente eu lírico, supondo que se tentasse tocar na amada, suas mãos 

decerto ficariam vazias. O querer (desejo) faz parte das relações eróticas, pois, 

conforme dito por Han, diferente do pornográfico, no amor erótico a sexualidade 

consagra-se em ritos e, não necessariamente, é preciso que a libido se materialize em 

um ato sexual.  

   

 
Se te apreendessem minhas mãos, forma do vento 

na cevada pura, de ti viriam cheias 

minhas mãos sem nada. 
 

 

 Na imagem acima, o eu lírico sonda: se suas mãos apreendessem a amada; em 

seguida o hipérbato: imagem da “forma do vento/ na cevada pura”, da amada viriam 

cheias as mãos dele sem nada (outra vez, hipérbato). É muito significativa esta última 

imagem, onde suas mãos viriam dela cheias, e sem nada: o amor preenche mesmo o que 

parece estar vazio — o amor erótico, mantém aquele que ama sempre preenchido 

(embebido). A cevada é uma planta em forma de espiga, donde se extraem seus grãos. É 

matéria-prima na produção de produtos da indústria alimentícia, e muito conhecida por 

ser utilizada na fabricação de cervejas, através da técnica de malteação. É também um 

ingrediente de uso caseiro. No Antigo Egito5, a cerveja era consumida em abundância; 

diz-se que os egípcios eram mestres na arte da cervejaria e, segundo consta em um 

papiro médico, havia mais de dezesseis variações da bebida. Outra prova documental é 

de que, nas pinturas que os egípcios faziam de seu cotidiano, existem dezenas delas 

demonstrando o processo de elaboração da cerveja. Além disso, ela valia como moeda 

de troca. Na antiguidade egípcia, junto com o leite, o vinho e a água, a cerveja era 

considerada sagrada, fazendo parte tanto de oferendas fúnebres, como dos ritos de 

libação (oferenda aos deuses, em derramamento do líquido sacro ou ingerindo-o). No 

                                                             
5 Fonte: http://arqueologiaegipcia.com.br/2017/03/06/a-cerveja-no-egito-antigo-desde-a-intoxicacao-ao-

seu-uso-religioso/ 
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Antigo Egito, havia o “Festival da Bebedeira” (ou “Festa da Bebedeira”) e era uma 

celebração religiosa6 em homenagem a Hathor, filha de Rá (deus Sol), onde consumia-

se, até o coma alcoólico, a cerveja e o vinho. 

 Como neste estudo será feita a contemplação de intertextos sagrados e a 

recriação dos mitos em Herberto Helder, presumiu-se válido apresentar o significado da 

cerveja (oriunda da cevada) no Antigo Egito — até porque o poeta demonstrava 

interesse ao que concernia aos mitos do Egito Antigo. Ainda sobre a estrofe amostrada, 

outras ponderações:  

  

(...) Se uma vida dormisses 

em minha espuma, 

que frescura indecisa ficaria no meu sorriso? 

— No entanto és tu que te moverás na matéria 
da minha boca, e serás uma árvore 

dormindo e acordando onde existe o meu sangue. 

 

 

 A palavra “espuma” é um substantivo feminino. Foi feita a digressão sobre a 

cevada e, por consequência, da cerveja. Supõe-se que, neste contexto, a metáfora da 

espuma pode estar associada à espuma da cerveja — faz sentido esta associação no 

universo semântico do poema, pois são palavras que conversam entre si e, em Helder, 

nada é por acaso. Pensa-se na embriaguez amorosa que invadiu Tristão e Isolda. Se por 

uma vida a amada dormisse na espuma do eu lírico, que frescura ficaria em seu sorriso? 

Neste contexto, é válido ater-se na “espuma”: qual é a metáfora neste poema? Quando o 

eu lírico evoca “minha espuma”, sobre o que ele está dizendo, de fato? Quem sabe, 

neste caso, a espuma possa ser uma analogia ao seu sêmen. Espuma úmida, branca, 

fresca. O sorriso contempla a boca. Em seguida, o poeta inverte as ações (posições) e 

escreve:  

 

— No entanto és tu que te moverás na matéria 

da minha boca, e serás uma árvore 

dormindo e acordando onde existe o meu sangue. 

 

                                                             
6 Fonte: arqueologiaegipcia.com.br/2016/02/09/festival-da-bebedeira-no-egito-antigo-video/ 
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 O contrário: é ela que se moverá na matéria da boca dele, umedecida, com 

frescor de sua vulva. O erótico está presente justamente porque, através de figuras de 

linguagem, o poeta pode estar dizendo que é ele quem fará sexo oral (cunilingus) na 

amada. A presença dela se movendo na matéria da boca dele — a matéria é tudo o que 

compõe a boca: lábios, língua, dentes, gengivas.  A amada: “serás uma árvore/ 

dormindo e acordando onde existe o meu sangue. ” A árvore é a metáfora do corpo dela, 

dormindo e acordando na boca do eu lírico, e onde mais existir seu sangue — vida 

latejante, entrega. O dormir, além de significar descanso, repouso, pode ser a união de 

Eros e tânatos.  

 Como conclusão da relação do amor erótico, desta vez, tendo como ponto de 

partida a recriação do mito e o intertexto com o sagrado, será refletida e metáfora do 

fogo sexualizado e do fogo idealizado, de acordo com Bachelard em A psicanálise do 

fogo (São Paulo: Martins Fontes, 1994).  Percebe-se a importância de contextualizar a 

imagem poética erótica através de um símbolo sagrado a várias religiões.  

 Bachelard observa: “Se a conquista do fogo é, primitivamente uma ‘conquista 

sexual’” não é de se espantar que “o fogo tenha permanecido sexualizado, por tanto 

tempo e vigorosamente. ”  (idem, p. 65) Muitas vezes, textos que aludem “boca do 

vulcão”, “fogos subterrâneos”, “erupções dos buracos da terra”, etc, têm sentido sexual. 

Para percebê-lo o leitor precisa estar atento às elipses e, obviamente, ao contexto do 

texto. Por vezes, são imagens sexuais muito claras. A natureza, suas cores, texturas e 

sons apresentam signos ao homem; signos estes que, na escrita poetizada, podem tomar 

um sentido erótico. Os objetos também. Uma lâmina afiada pode ser o olhar brilhante e 

cortante da amada (vide o poema Lilítchika, de Vladmir Maiakovski). Sobre estas 

aproximações, Bachelard assegura que estas “formas mescladas de desejos produzem 

tanto poemas quanto filosofias. ” (idem, p. 69) O autor vai além, e declara que as 

associações do fogo com a vida são redutivas e gastas, pois, na verdade: “Perder o fogo 

seminal, perder o fogo seminal, eis o grande sacrifício.” Ele atesta que “Somente esse 

sacrifício pode engendrar a vida. ”. No mais, “Percebe-se, de resto, com que facilidade 

se funda a valorização indiscutida do fogo. ” (idem, p. 71) E mais: 

 

Autores que são certamente de segunda ordem, mas que, por isso 

mesmo, nos fornecem mais ingenuamente as intuições sexuais 

valorizadas pelo inconsciente, desenvolvem às vezes toda uma teoria 
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sexual fundada em temas especificamente caloríficos, provando assim 

a confusão original de semente e fogo. 

(BACHELARD, 1994, p. 71)  
 

 

 É curioso observar que uma das críticas fundamentais à psicanálise freudiana é a 

aparente fixação do próprio Freud ao sexo e ao falo. Por conseguinte, é valioso quando 

Bachelard propõe a leitura do que ele chama de psicanálise do fogo através da reflexão 

do fogo, buscando pensar sua simbologia primitiva, mítica, alertando, então, quão 

esquálido pode ser associá-lo constantemente ao sexo, do modo vulgar como muitos 

poetas o fazem. Por Herberto Helder ter sido um estudioso de filosofia e de religiões, 

nota-se em seus escritos que nenhum símbolo está lá ao acaso; não necessariamente o 

leitor captará a alusão imediatamente, mas só o fato de sua obra permitir tantas ilações, 

já é justo considera-lo um autor de primeira ordem (diferente dos “autores de segunda 

ordem” os quais se refere Bachelard na citação acima). Em Photomaton & Voz, 

Herberto Helder escancara muitas de suas referências, que iam além de preocupações 

estéticas e foi por este motivo que este livro foi um dos fundamentos do presente 

estudo. Inclusive, um dos desafios que a leitura reflexiva dos versos de O Amor em 

Visita traz é encontrar o ponto de equilíbrio entre o sentido sexual implícito oferecido 

pelas metáforas. Bachelard atenta para as armadilhas dos autores cujas “intuições 

sexuais valorizadas pelo inconsciente” predominam na escrita. O mesmo vale para 

leitores críticos: é preciso haver este cuidado ao pensar O Amor em Visita; e, outrossim, 

não se perder em divagações intertextuais.  

 Bachelard, assim como Löwy e Sayre o fizeram, critica o sexismo em algumas 

afirmações de teóricos que põe o fogo sendo do homem e, a água, sendo da mulher. 

Este, segundo ele, é outros dos erros quando a figura do fogo é banalmente sexualizada 

(idem, p. 72 e 73). A próxima citação de Bachelard é fundamental para outro possível 

entendimento de O Amor em Visita, de Herbert Helder:  

 

Repetir que o fogo é um elemento é, em nosso entender, despertar 

ressonâncias sexuais; é pensar a substância em sua produção, em sua 
geração; é reencontrar a inspiração alquímica que falava de uma água 

ou de uma terra elementadas pelo fogo, de uma matéria embrionada 

pelo enxofre. Mas, contanto, que não se dê um desenho preciso desse 

elemento, uma discrição detalhada das diversas fases dessa 
elementação, tem-se ao mesmo tempo o benefício do mistério e da 

força da imagem primitiva. Se, em seguida, solidarizamos o fogo que 

anima o nosso coração com o fogo que anima o mundo, parece que 
comungamos com as coisas num sentimento tão poderoso e primitivo, 

que a crítica precisa se vê desarmada. Mas o que pensar de uma 
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filosofia do elemento que pretende escapar a uma crítica precisa e 

satisfazer-se com um princípio geral que, em cada caso particular, 

revela-se carregado de taras primárias e ingênuo como um sonho de 
amante? (idem, p. 76)  

 

  

 O fogo e suas variações de calor, aquecimento, ardência, incêndio, fulgor, luz, 

crepúsculo, dentre outros, surgem em O Amor em Visita em diversos trechos. Por 

exemplo: na 2ª estrofe (idem, p. 18):  

 

Seu corpo arderá para mim 

Sobre um lençol mordido por flores com água.  

 Eis o eixo entre o corpo ardendo “sobre um lençol mordido por flores com 

água.” Aqui, água e fogo não se antagonizam, ao contrário, se complementam, 

rebulindo, fervendo o erotismo, o rito do ato sexual. Na 4ª estrofe o poeta escreve sobre 

“a curva quente dos cabelos” da amada e na 6ª estrofe (idem, p. 19): 

 

Nem sempre me incendeiam o acordar das ervas e a estrela 

despenhada de sua órbita viva.  

— Porém, tu sempre me incendeias. 

  

 Fenômenos da natureza como uma estrela cadente (despenhada: atravessando o 

céu, em queda, até um abismo) e “o acordar das ervas” (metáfora para diversos 

acontecimentos, desde o crescimento das ervas; seus ares pela manhã, etc) incendeiam 

(despertam, animam) o eu lírico. Porém, a amada sempre o incendeia: ela é o fogo do 

espírito, do avivamento; rajada que põe vida e ânimo no corpo do eu lírico: luz batismal. 

Na 9ª estrofe (idem, p. 20), procede o intertexto com o sagrado, em que a mulher amada 

é aviva o eu lírico: ele senta-se à mesa dela e explica: “Porque é de ti/ que me vem o 

fogo. ”  

 A alusão ao fogo da imagem presente na 11ª estrofe (idem, p. 21) é menos direta 

e, por isso mesmo, riquíssima:  

 

E os astros quebram-se em luz sobre 

as casas, a cidade arrebata-se, 
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os bichos erguem seus olhos dementes, 

arde a madeira — para que tudo cante 

pelo teu poder fechado. 
 

 

 O poeta criou uma cena em que os astros despencam do céu e, no momento em 

que insurgem contra as casas, eles a destroem, criando relâmpagos e raios de luz tal qual 

a de vastos relâmpagos (clarões) no momento da colisão. A cidade, então, arrebata-se e 

os bichos, que estão dementes (letárgicos; catatônicos — é da demência deixar alguns 

portadores dela inertes), erguem os olhos e “arde a madeira” (o arder, aqui, reforça a 

ideia de queimadura). Esta pequena tragédia que sucede é cingida “para que tudo cante/ 

pelo teu poder fechado. ” Poder de fogo, incisivo.  

 Na 20ª estrofe a figura do fogo surge de maneira indireta (idem, p. 24):  

 

As sombras que rodeiam 

o êxtase, os bichos que levam ao fim do instinto 
seu bárbaro fulgor, o rosto divino 

impresso no lodo, a casa morta, a montanha 

inspirada, o mar, os centauros do crepúsculo 
— aspiram longamente a nossa vida.  

 

 Acima, há o jogo entre sombras e luzes. As sombras rodeiam o êxtase, os bichos 

conduzindo ao fim do instinto e o “bárbaro fulgor” da amada, seu rosto divino 

“impresso no lodo”; crê-se que a presença dos bichos no fim do instinto indica a morte 

deles, pelo universo semântico que abrange a imagem logo a seguir, do lodo, que é um 

lugar lamacento que pode, também, ser despojo de carcaças de animais e de restos 

vegetais — sendo assim, o fim do instinto é o fim de suas vidas. A próxima imagem: “a 

casa morta”, legitima esta possível interpretação fúnebre e, quem sabe, de paisagem 

outonal. Em paradoxo, há outros elementos, mais festivos, como a “montanha 

inspirada”, há o mar e, também, “os centauros do crepúsculo”. O crepúsculo é a luz que 

emana do céu antes do alvorecer e depois, ao anoitecer. Está diretamente ligado ao 

nascer e ao pôr-do-sol. Os centauros são seres mitológicos, híbridos: do tronco para 

baixo têm corpo de cavalo e, da cintura para cima, corpo de homem. Também têm fartos 

e longos cabelos, como crinas. O centauro (bem como as diversas formas de hibridismo, 

postas aqui no início deste estudo) é frequente na obra herbertiana. E, junto de demais 

simbologias astrológicas, propiciam intertexto sequencial do próprio signo solar do 

poeta: Sagitário, signo do elemento fogo, o qual uma das representações arquetípicas é o 
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centauro.  Ainda na imagem do centauro, com seu flanco e ancas, pouco adiante, na 24ª 

estrofe (idem, p. 25) o poeta escreve: 

 

De meu recente coração a vida inteira sobe, 

o povo renasce, 
o tempo ganha a alma. Meu desejo devora 

a flor do vinho, envolve tuas ancas com uma espuma 

de crepúsculos e crateras.  

 

 

 Quando se diz que O Amor em Visita é um longo poema circular, é porque na 

sua construção textual, as imagens constantemente intercruzam-se, com signos que, 

aparentemente, não aparentam que se conjecturam, entretanto, após novos olhares eles 

pululam, íntimos. O desejo do eu lírico “devora a flor do vinho” — nenhum sommelier 

de vinhos aprovaria a flor do vinho, pois trata-se de um defeito no processo de 

fermentação: é um véu que se forma na bebida. O eu lírico, todavia, não se importa: 

busca na amada o abismo e todas as sombras que seu corpo luminoso produz ao 

atravessar na vida dele. Ora fala-se em centauro e, aqui, o desejo do eu lírico envolve as 

ancas da mulher amada com uma “espuma de crepúsculos e crateras” — nesta imagem, 

muitos signos já preditos evidenciam-se: a anca (centauro) com uma espuma (flor do 

vinho) de crepúsculos (luz; sol; fogo) e crateras (imperfeições; meteoros; astros 

abismos).  

 Conforme já dito, em Bachelard luz também é fogo. Prosseguindo na mesma 

linha de leitura, por toda a 8ª estrofe (idem, p.20) está escrita estas ligações do universo 

semântico que diz respeito ao lume: 

 

Toco o peso da tua vida: a carne que fulge, o sorriso, 

a inspiração. 
E eu sei que cercaste os pensamentos com mesa e harpa. 

Vou para ti com a beleza oculta, 

o corpo iluminado pelas luzes longas. 
Digo: eu sou a beleza, seu rosto e seu durar. Teus olhos 

transfiguram-se, tuas mãos descobrem 

a sombra da minha face. Agarro tua cabeça 
áspera e luminosa, e digo: ouves, meu amor?, eu sou 

aquilo que se espera para as coisas, para o tempo — 

eu sou a beleza. 

Inteira, tua vida o deseja. Para mim se erguem 
teus olhos de longe. Tu própria me duras em minha velada beleza.  
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 A liturgia epistolar se descerra, quando a amada, cuja carne “fulge” (brilha) 

cerca os pensamentos com “mesa e harpa. ” E, novamente no jogo de luz e sombras, do 

obscuro e do vívido, do adormecimento e do aceso, do que desfalece e do que surge, o 

eu lírico vai até a amada “com a beleza oculta” (a beleza que cintila está escondida; 

podem ser também os abismos apreciados): o corpo dele “iluminado pelas luzes 

longas”. Avante, ele diz que é a própria beleza dela, seu rosto e o seu durar. Na imagem, 

há a metamorfose do corpo da amada: os olhos dela se transfiguram e as mãos 

descobrem (desnudam, tiram a camada) da sombra da face do eu lírico. São híbridos, 

mas ela dissolve a imagem: criador e criatura desfazendo seus laços; é o composto 

químico que apaga a tinta da tela, tornando em borrão a paisagem que antes existia 

naquelas camadas; é a acetona derretendo os olhos das bonecas de plástico. Ainda na 8ª 

estrofe (idem, p.20), o eu lírico, confundido e desmanchando-se entre a própria figura e 

da amada, agarra a cabeça dela, “áspera e luminosa” e diz:  

 

(...) ouves, meu amor?, eu sou 
aquilo que se espera para as coisas, para o tempo — 

eu sou a beleza  

 

 Eis que, outra vez, ela está nele, e ambos se confundem — está ele a cria-la? 

Será ela pura idealização, criação de sua mente? De todo o modo, a amada só existe 

porque o eu lírico existe: o criador não se desvencilha de sua criatura e, nem a criatura, 

que nunca passa incólume pela vida, sem indagar-se, uma vez que seja, sobre as 

próprias origens: “como viemos parar neste mundo? ”. Isto é, o eu lírico é capaz de 

amar esta mulher porque, no lirismo de O Amor em Visita, o amor ao outro não existe 

sem o amor próprio. É este amor está visitando: as visitas são sempre temporárias, estão 

de passagem, do contrário, não seriam hóspedes e, sim, as próprias habitantes e 

proprietárias deste lugar que é o corpo-poema. O amor está visitando o eu lírico e, 

talvez, no final do poema, após esta imersão bêbeda de imagens, ele foi embora, 

deixando atrás de si a morte daquele que tanto amou. Este possível sonhar acordado do 

eu lírico, ansiando pela amada, são os vestígios do romantismo pela via do erotismo e, 

todas estas imagéticas da poesia herbertiana, são os matizes surrealistas.  

 Por fim, em trecho da 15ª estrofe (p. 22 e 23), segue-se reflexão de natureza 

similar as quais têm sido feitas até aqui, da luz e suas possibilidades:  

 
Começa o tempo na insuportável ternura 

com que te adivinho, o tempo onde 
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a vária dor envolve o barro e a estrela, onde 

o encanto liga a ave ao trevo. E em sua medida 

ingénua e cara, o que pressente o coração 
engasta seu contorno de lume ao longe. 

 

 

 Na anáfora de “Começa o tempo...”, está a “insuportável ternura” com que o eu 

lírico adivinha a amada. Insuportável porque, até então, devaneios. É este tempo em que 

“a vária dor envolve o barro e a estrela” e, também, “onde o encanto liga a ave ao 

trevo.” O barro já foi citado através da obra Os filhos do barro, de Octavio Paz, em que, 

novamente, o poema de Herberto Helder apresenta a relação de criador-criatura. E, a 

estrela (coincidentemente, foi citado o livro A Estrela da manhã, de Michael Löwy), 

este astro de luz própria, presente na belíssima abóbada celeste, a mil anos-luz da Terra. 

Há o tempo do encanto ligando a “ave ao trevo”: permite-se uma troca de palavras, em 

que há a ave ligada ao trevo, que é uma planta, mas a ave ligada a treva, posto que: 

 

(...) E em sua medida 

ingénua e cara, o que pressente o coração 
engasta seu contorno de lume ao longe. 

 

 Acima, o tempo é a medida ingênua e cara e, o coração, é um diamante: o que 

ele pressente faz cravar seu próprio contorno luminoso ao longe. O excerto acima 

contempla a potência de imagem que Herberto Helder foi capaz de criar em toda a sua 

obra.  

 Os resquícios do surrealismo são sempre as anáguas deste trabalho: estão 

cobertas (em partes) pelo tecido do vestido (todas as reflexões). É por isso que não se 

cita, arduamente e regularmente, estes resquícios: o surrealismo já foi citado e está 

frequentemente, por toda esta pesquisa — basta só ao leitor que suba gentilmente, a saia 

do vestido, para que possa enxergar não só as anáguas, como a cinta-liga e, quem sabe, 

a origem do mundo em O Amor em Visita.   

 Após prosseguir nos exemplos de como o fogo pode ser mal-empregado na 

leitura poética, Bachelard conclui que “o fogo sexualizado é, por excelência, o traço-de-

união de todos os símbolos. Une a matéria e o espírito, o vício e a virtude. Idealiza os 

conhecimentos materialistas, materializa os conhecimentos idealistas. ” (idem, p. 82) 

Para o autor, o fogo representa “o desejo de amar”, dando “ao homem que sonha a lição 

de uma profundidade que convém um devir: a chama brota do coração dos ramos.” (p. 

82 e 83) Desde a pré-história o fogo e, entre os gregos e romanos, havia a pira onde se 
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queimavam defuntos. Em vista disso, pensando no fogo através de ritos sagrados, é 

mais do entendível o ponto de vista de Bachelard, de que o fogo é bem mais do que 

mero sentimentalismo amoroso.  

 Acerca do fogo idealizado e das religiões, Bachelard sustenta que é 

compreensível que este seja associado ao pecado e ao mal, especialmente porque, em 

diversas literaturas, é assumido como fogo sexualizado e, por isso, nesta acepção 

demoníaca, toda a luta travada contra os “impulsos sexuais” é uma luta contra o fogo. 

“As descrições literárias do inferno, as gravuras e os quadros que representam o diabo 

com sua língua de fogo” (idem, p. 149) Entretanto, Bachelard avança na ideia do fogo 

como purificação, aquém à concepção religiosa cristã das fornalhas infernais. O autor se 

vale do que ele indica por informações “objetivas” para fundamentar sua ideia. (idem, p. 

150) Esclarece a função do fogo com fins de “desodorização”: “o fogo purifica tudo, 

porque suprime os odores nauseabundos.” Quando o homem aprendeu a manipular o 

fogo, descobriu-se sua utilidade no preparo de carnes, e para evitar que elas 

putrificassem. Outra razão para defender que o fogo é purificador é porque ele “separa 

as matérias e aniquila as impurezas materiais” (idem, p. 151). Pelo fogo há “a fundição 

e a forja dos materiais”. Bachelard acredita no “devaneio do homem de letras”; segundo 

já atentado, ele pensa no fogo como algo exclusivo do homem e da paixão sexual, 

ignorando “o devaneio natural que retorna sempre à imagem primitiva”. O fogo tem 

suas funções de lavra: queima as ervas daninhas e enriquece a terra. (idem, p. 152) 

 À parte das informações postas por Bachelard, rememora-se a função 

esterilizante do fogo, em tempos idos: era utilizado em instrumentos médicos, 

especialmente os afiados e perfurantes, antes das cirurgias (isto porque aqui está se 

retendo ao fogo, propriamente dito — poderia ser cabível arrolar no calor: o tratamento 

medicinal pela técnica do emplastro, por exemplo). O poeta Herberto Helder tem um 

livro chamado A Faca não corta o fogo, publicado em 2008, com a seguinte epígrafe: 

“Não se pode cortar o fogo com uma faca. — provérbio grego”. O primeiro verso diz: 

“Até que Deus é destruído pelo extremo exercício da beleza” (HELDER, 2016[2008], p. 

515) Este primeiro verso motiva o hedonismo do homem e a morte do divino; exceto, 

talvez, em algumas religiões pagãs onde não há a noção do pecado da carne, ao 

contrário, há a pungência dela e os rituais sexuais são praticados. De toda forma, não 

será esmiuçada as construções poéticas deste livro (que reúne muitos poemas outrora já 

haviam publicados pelo poeta), nem suas referências a alguns versos de Camões; a 
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reflexão se dá somente ao título: A faca não corta o fogo; a faca é um objeto de metal, 

amolado na pedra. Se exposta ao fogo, facilita na criação de cicatrizes (mutilações) na 

pele de pessoas e de bichos. De fato, a faca não corta o fogo, mas com seu auxílio, pode 

marcar profundamente carnes humanas e animais. Lâminas esquentadas são utilizadas, 

alhures, em procedimentos de circuncisão de homens e mulheres. Volta-se à ideia do 

fogo como purificador: a lâmina certamente não o corta — este, além de purificador, é 

imbatível, talvez, somente pela água.  

 Em Bachelard, há o fogo puro, vindo do enxofre e o fogo “grosseiro”, oriundo 

de raios, do combustível, etc. (idem, p. 152) Há luz vinda dele: a iluminação espiritual. 

“Seres que viveram pela chama primeira de um amor terrestre acabam na exaltação da 

pura luz. ” (idem, p. 156) O autor cita Gaston Derycke e seu Experiência Romântica, 

por aludir, nele, a autopurificação através desta chama do amor. Sem pretender podar a 

liberdade poética, pondo lógica e regras em demasia, entraves e problematizações à 

criação do poeta, Bachelard admite: “Às vezes, imagens realmente diversas, que se 

julgava serem hostis, heteróclitas, dissolventes, vêm se fundir numa imagem adorável. ” 

Confessa que “os mosaicos mais estranhos do surrealismo têm repentinamente, gestos 

contínuos” (idem, p. 160) Por fim, apesar do livro de Bachelard se chamar A Psicanálise 

do Fogo, ele mesmo alerta para o leitor crítico não “psicanalisar demais” as imagens 

poéticas, as metáforas e, “sobretudo, as metáforas de metáforas. ” E evoca a 

imaginação, o sonho, o dadá e Tristan Tzara. (idem, p. 161). Por fim,  

 

(...) se a imagem só se torna psiquicamente ativa pelas metáforas que a 

decompõem, se ela só cria psiquismo realmente novo nas 

transformações mais arrebatadas, na região da metáfora de metáfora, 
compreender-se-á a enorme produção poética das imagens do fogo. 

Procuramos mostrar, com efeito, que o fogo é, dentre os fatores de 

imagens, o mais dialetizado.  

(BACHELARD, 1994, p. 162)  

 

 O tema do amor erótico não se esgota.  Haveriam dezenas de autores e de vieses 

do ponto de vista filosófico, literário, estético, psicológico, sociológico, enfim, de 

diversos campos do conhecimento para abordá-lo. As possibilidades são várias.  
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3 O AMOR EM VISITA E SEU CANDEEIRO SURREAL 

 

 “Que me dê essa coroa, que me levante 

da sonolência, da obscura inocência  

que em mim corre também, entre os lençóis e o tremendo 
esplendor das vísceras. Das partes negras, 

da queimadura 

na boca, os intestinos onde brilha o alimento, 
o ânus que me fundamenta 

nas trevas, e 

dentre a raiz dos membros — arranca 

um planeta que dance, limpo, apenas com um anel 
saturnino à volta. E o eixo 

de mármore implacável ” — Herberto Helder  

(Flash., 1980, p. 342 e 343) 

 

 Antes de iniciar este capítulo, considera-se prestar alguns esclarecimentos: 

propositadamente absteve-se de, constantemente, aludir às construções de linguagem 

(metáfora, metonímia, hipérbato, anacoluto, etc), com o desejo de não tornar a reflexão 

de O Amor em Visita excessivamente técnica, do ponto de vista formal. De modo algum 

se desconsidera que dezenas de símbolos existentes neste longo poema de Helder 

deixaram de ser citados, contudo, não foi por relapso. Já foi dito em outros momentos 

desta dissertação que O Amor em Visita é sofisticado justamente porque oferta as 

leituras mais variadas. Escolheu-se, também, por não apontar, sequência a sequência das 

estrofes amostradas, a imagem pela via do surrealismo: considera-se que todos os 

capítulos anteriores cumpriram a função de fundamentar e defender pontos de vista que 

encaminharam a possibilidade de compreensão deste último capítulo. Associou-se 

suficientemente o poeta Herberto Helder e sua obra aos matizes surrealistas, então, 

arregimenta-se, outra vez, na mesma justificativa: a preocupação em não tornar maçante 

a discussão. O Amor em Visita foi avaliado tanto quanto se foi possível, dentro de todas 

as conjunturas que interessam a confecção de uma dissertação.  

  O Amor em Visita, foi publicado em 1958, primeiro de maneira 

independente e, depois, em 1961, ele foi incorporado no segundo livro do poeta, A 

Colher na Boca. É em virtude da importante conexão bibliográfica do poeta com o 

grupo do Café Gelo, desencadeada pela publicação de O Amor em Visita, que este livro 

foi escolhido como objeto de reflexão junto a determinados ângulos surrealistas — 

embora a opulenta poesia seja atemporal.   
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 O Amor em Visita é um livro de amor e de morte. Maria de Fátima Marinho 

(1982, p. 30) acredita que é um poema do amor da mulher e da morte do amor (pensa-se 

no cruzamento do “amor-morte” prenunciado por Bataille nos seus estudos sobre o 

erotismo). Em Photomaton & Vox Helder diz: 

 

Se alguma vez se definiu erotismo como relação entre amor e morte, 

deveu-se isso à percepção de um sentido muito profundo da 

“degradação” à maneira baudelairiana, do instinto sexual. O erotismo 

é uma metáfora da sexualidade. (HELDER, 2017[1979], p.75)  

 

  E, realmente, poemas relacionando o amor e a morte foram uma constante na 

obra do poeta. Como pode-se visualizar no excerto acima, o erotismo e a sexualidade é 

um mundo que povoava as preocupações herbertianas. Em seus escritos há este jogo em 

que o objeto amado desperta vida, alegria e, ao mesmo tempo, é causador de devastação 

silenciosa — em muitos poemas, quando há a presença do escuro, do vazio e do silêncio 

estes elementos são metáforas da morte. Marinho (1982) observa, ainda que, na obra 

herbertiana, não há dissociação entre morte e alegria e, em O Amor em Visita, a mulher 

é sempre considerada “a origem, a matéria prima universal” (p. 30 e 31) Além das 

metáforas entre os reinos mineral, vegetal, animal, “alquímico” — características da 

poesia de Herberto Helder, também apontadas por Maria Estela Guedes em A obra ao 

rubro de Herberto Helder (2010) —, neste livro de estreia, o poeta inicia associações 

entre “a cabra, a flecha, o violino e a pedra” que se “repetem obsessivamente em A 

Colher na Boca, Lugar, A Máquina Lírica.”7 Marinho (p.31) 

 Poema do amor à mulher, com prognósticos elegíacos, próximo do Cântico dos 

Cânticos, livro bíblico do Velho Testamento — mais tarde, em 1968, aos 38 anos, dez 

anos após a publicação de O Amor em Visita, no mesmo ano em que publicou o 

censurado (e já citado) Apresentação do Rosto, Herberto Helder também publicou O 

Bebedor Nocturno (ed. Portugália, 1963). Neste livro, há conteúdos intertextuais e 

traduções livres (recriações à língua portuguesa, pois o poeta não se considerava 

tradutor e, sim, alegava ser autor de novas criações-adaptações de textos estrangeiros à 

sua língua-mãe), como se pode verificar em Photomaton & Vox: 

 

Quanto a mim, não sei línguas. Trata-se da minha vantagem. Permite-

me verter poesia do Antigo Egipto, desconhecendo o idioma, para o 
português. Pego no Cântico dos Cânticos, em inglês ou francês, como 

                                                             
7 Relembrando que, posteriormente, o autor mudou o título de A Máquina Lírica para Electronicolírica.  
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se fosse um poema inglês ou francês, e, ousando, ouso não só um 

poema português como também, e sobretudo, um poema meu. Versão 

indirecta, diz alguém. Não digo nada, eu. Se dissesse, dirá: prazer. O 
meu prazer é assim: deambulatório, ao acaso, por súbito amor, 

projectivo. Não tenho o direito de garantir que esses textos são 

traduções. Diria: são explosões velozmente laboriosas. O meu labor 
consiste em fazer com que eu próprio ajuste cada vez mais ao meu 

gosto pessoal o clima geral do poema já português: a temperatura da 

imagem, a velocidade do ritmo, a saturação atmosférica do vocábulo, 

a pressão do adjectivo sobre o substantivo. (HELDER, 2017[1979], p. 
73)  

 

 

 Herberto Helder tem uma relação erótica (ao modo batailleano: erotismo e 

morte) com a literatura; também ao seu modo pessoal de tradução, ou, como ele admite: 

“não tenho o direito de garantir que estes textos são traduções” (2017[1979], p. 73) O 

que impera é seu próprio hedonismo literário e os significados e direções de criação que 

o próprio destina ao texto. Ele os adapta de outras línguas ao seu bel-prazer, às suas 

preocupações íntimas que envolvem as características que terão o poema: pensa no som, 

na imagem, no léxico — a forma das palavras, como elas soam no papel, os diversos 

modos de ser um poema (do início ao fim, do fim ao início, dividido em diversas 

lacunas, dentre outros), quando confirma: “a saturação atmosférica do vocábulo, a 

pressão do adjectivo sobre o substantivo ”. O poeta esclarece que sua relação com a 

não-tradução dos poemas nada tem a ver com infidelidade, sendo “bizarramente 

pessoal”.  Justifica: “É que procuro construir o poema português pelo sentido 

emocional, mental, linguístico que eu tinha, sub-repcticiamente, ao lê-lo em inglês, 

francês, italiano ou espanhol ” Cita Alain Bosquet para justificar preocupações 

envolvendo algumas teorias de tradução e de fidelidade ao texto original, embora no seu 

caso sejam irrelevantes, pois está constantemente na persona do poeta que desvenda um 

poema estrangeiro. E mais não diz, porque não gosta de se justificar. “A regra de ouro é: 

liberdade. ” (HELDER, 2017[1979], p. 73 e 74)  

 Há escritos aludindo às religiões egípcias, maias, árabes, e outros diversos textos 

sagrados (há, por exemplo, Oração mágica finlandesa para estancar o sangue das 

feridas). O poeta escreveu sua própria versão do que chamou: Poemas do Velho 

Testamento e, também, Cântico dos Cânticos. O intertexto com o sagrado é uma forte 

qualidade da obra herbertiana.  

 O livro O Amor em Visita não possui rimas, tendo sido, portanto, escrito em 

versos livres. Trata-se de um só poema dividido em 25 estrofes. Na edição utilizada, 

publicada pela Tinta-da-china Brasil, em 2016, ele está entre as páginas 18 e 26. Nota-
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se que, entre a 15ª e a 16ª estrofe há um pequeno intervalo de linhas, um espaço em 

branco maior, correspondente a uma polegada, sugerindo uma pausa. Esta leve 

respiração na página do livro sugere que o poema é divido em duas partes. Contudo, na 

falta de uma sinalização mais precisa do poeta — que tem, por padrão, no restante de 

sua obra, pôr asteriscos entre um poema e outro e números romanos indicando seções 

— se assumirá, aqui, que é um único poema longo, sem divisões formais. Esta pausa 

será tomada como uma pequena passagem de cenas/paisagens/retratos.   

 Embora a literatura herbertiana englobe poema, prosa e crônicas, seu enlevo tem 

se dado através da poesia, uma vez que, mesmo sua prosa ficcional, é tida por prosa 

poética. Estas preocupações de gênero o próprio poeta descartou, segundo já relatado 

anteriormente, no presente estudo. Neste sentido, por ser feita a associação de versos de 

Helder com o surrealismo, é importante notar que Breton (2001) considerou o romance 

uma arte menor, em contrapartida à poesia. Talvez, este fascínio bretoniano que 

sobrepuja a poesia diante da prosa, remonta as tradições sagradas da escrita e as 

iluminuras da poiesis, sendo o maravilhoso (quando aludido, sempre homólogo ao 

surrealismo) aquele toque especial que borrifa aroma de verbena em qualquer escrito:  

 

No âmbito da literatura, só o maravilhoso é capaz de fecundar as obras 

pertencentes a um gênero inferior, como o romance e, de modo geral, 

tudo o que participa do gênero narrativo. ” (BRETON, 2001, p. 29) 

  

 E, O Amor em Visita é um livro maravilhoso, de acordo com a citação acima, de 

Breton. Há nele poderosas metáforas entre a mulher e diversas associações, novas 

materializações. Os versos do poema constroem legítimas imagens translúcidas, 

belíssimas. António Maria Lisboa afirmou (1963, p.61): “Como se haja poemas que não 

sejam de amor! ” O Amor Louco são veias bombeando as florestas surrealistas e O 

Amor em Visita está cingido por esta amorosidade: a mulher em odes translúcidas. 

“Todo amor ao outro é um amor a si mesmo”.  No livro A Colher Na Boca, no início do 

poema Tríptico, Herberto Helder escreve:  

 

Transforma-se o amador na coisa amada com seu 

feroz sorriso, os dentes.  
 

(HELDER, 2016[1961], p. 12).  
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 “Transforma-se o amador na coisa amada” é um verso de Camões — a quem, tal 

qual Sá-Carneiro, Herberto Helder admirava.  

 Em O Amor em Visita, o poeta está amando-se ebriamente, até o desfecho da 

própria existência:  

 

Dai-me uma mulher tão nova como a resina 

e o cheiro da terra. 
Com uma flecha em meu flanco, cantarei. 

E enquanto manar de minha carne uma videira de sangue, 

cantarei seu sorriso ardendo, 
suas mamas de pura substância, 

a curva quente dos cabelos. 

Beberei sua boca, para depois cantar a morte 

e a alegria da morte. 
 

(HELDER, O Amor em Visita 2016[1958], p.19)  

 

 Na estrofe acima, pode-se interpretar que a clamada “mulher tão nova como a 

resina” (idem, p.19) não precisa ter, necessariamente, a ver com idade e, sim, com uma 

mulher que ele ainda não conhece. Uma mulher banhada nas águas: está limpa, 

batizada, como as roupas que as lavadeiras tornam imáculas à beira do rio. O “cheiro da 

terra” pode evocar tanto o cheiro característico da natureza que emana forte após a 

chuva, como a materialidade ligada ao simbolismo da terra, dando a ideia de corpo e 

suas condições telúricas e, também, a ideia de finitude, pois é da terra que germina a 

vida e, no outono, é na terra que o reino vegetal se putrifica — e o próprio homem, 

depois de morto, é enterrado. A “flecha em meu flanco” remete à mitologia grega, com 

seus arquétipos de deuses e semideuses híbridos, a textos sagrados de diversas religiões, 

como tem relação com a astrologia, uma vez que é recorrente na obra de Helder a alusão 

à Sagitário (seu signo solar) em que o mito é da criatura metade cavalo (a partir do 

flanco até às quatro patas) e metade homem (da cintura para cima): a parte homem tem 

vasta cabeleira (crina) e empunha um arco e flecha. No excerto acima os devaneios 

sentimentais do eu lírico estão à toda: ele é sensível aos sons, aos cheiros, sendo esta 

experiência quase lisérgica; o prelúdio da consumação deste amor que, ao final do 

poema, sequer se sabe se existiu ou se foi criação da mente daquele que ama, pura 

fantasia romântica, será fatalmente selado por uma hecatombe: morre-se por este amor e 

através dele.  

 Na 2ª estrofe, no último verso, há um contraponto entre ardência e a água (idem, 

p. 18): 
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Seu corpo arderá para mim 

sobre um lençol mordido por flores com água. 

 

 A imagem acima pode ser entendida de diversas maneiras. Uma delas é a mais 

direta: a do corpo da amada ardendo de prazer sobre a cama, em “um lençol mordido 

por flores com água”, no entanto, Bachelard já atentou ao cuidado que se deve ter ao 

interpretar o fogo (e suas ardiduras) em um poema. A água é frequente na poética 

herbertiana. Sobre o assunto, Eliade explica que “as águas simbolizam a soma universal 

das virtualidades”, uma vez que “precedem toda forma e sustentam toda criação. ” A 

respeito da imagem da água, Eliade aponta que é a da ilha, “que subitamente ‘se 

manifesta’ em meio às águas. ” Avançando, traça um paradoxo entre a imersão 

(mergulho) e a emersão (surgimento). “A emersão repete o gesto cosmogônico da 

manifestação forma; a imersão equivale a uma dissolução de formas. ” Estes são 

prelúdios do batismo, do dilúvio e demais simbolismos aquáticos. “É por isso que o 

simbolismo das Águas implica tanto a Morte como Renascimento. ” (1991, p.151) E 

que, não importa qual grupo religioso seja, “as Águas conservam invariavelmente sua 

função: elas desintegram, eliminam as formas, ‘lavam os pecados’, são ao mesmo 

tempo purificadoras e regeneradoras. ” Para Eliade, o destino das águas é “preceder a 

Criação e reabsorvê-la, incapazes que são de ultrapassar sua própria modalidade, ou 

seja, de manifestar-se em formas. ” (idem, p. 152)  

 Em O Amor em Visita, a água aparece de modo direto na 9ª estrofe (idem, p. 20 

e 21), na 10ª e 12ª estrofes (idem, p.21), na 20ª estrofe (idem, p. 24) e na 25ª estrofe 

(idem, p. 26).   

 

Então sento-me à tua mesa. Porque é de ti 
que me vem o fogo. 

Não há gesto ou verdade onde não dormissem 

tua noite e loucura, 
não há vindima ou água 

em que não estivesses pousando o silêncio criador. 

Digo: olha, é o mar e a ilha dos mitos 

originais. 
Tu dás-me a tua mesa, descerras na vastidão da terra 

a carne transcendente. E em ti 

principiam o mar e o mundo.  
 

(HELDER, idem, p. 20 e 21) 
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 O eu lírico sacraliza a mulher amada, como se fosse ela Cristo e à sua mesa ele 

se senta. O fogo que vem dela é o fogo sagrado, o fogo dos céus — fogo primitivo, fogo 

divino. E, no contraponto entre os antagônicos “água e fogo”, o eu lírico atenta de que 

não é “gesto ou verdade onde não dormissem” a noite e a loucura da amada (ou seria de 

Deus?); dizer que dos gestos ou verdade dormem a noite (morte) e loucura da amada 

não desmantela o amor em torno dela (será a loucura dele, posto que projeta-a?): ao 

contrário, torna ainda mais firme esta declaração, uma vez que é pautada não em 

projeções de perfeição; é profana — além de que, durante todo o poema O Amor em 

Visita o eu lírico confunde-se com a amada e, por vezes, eles são a mesma figura. Da 

mesma maneira, “não há vindima ou água/ em que não estivesses pousando o silêncio 

criador. ” Neste verso, há novamente o intertexto com o religioso presente na bíblia e no 

judaísmo-cristão, uma vez que tanto o símbolo da vindima (o sangue do cordeiro, o 

sangue sacrificial; o gesto sagrado de colher uvas para produção de vinho; quem as 

colhem são praticantes específicos do judaísmo, escolhidos para tal tarefa após crivo 

litúrgico — os menos contaminados pelos pecados do mundo) e da água (pureza, 

batismo das águas, renascimento, o feminino) representam o sagrado da mesa de Cristo, 

os rituais antes das refeições. A mesa está presente em diversas religiões: cristãs, 

politeístas, pagãs: mesa onde é erguido o altar de oferendas, de sacrifício, o alimento 

servido aos homens e, também, a Deus, ou aos deuses.  

 Em todos os atos agora descritos, estava pousado “o silêncio criador ” — verso 

que, uma vez mais reforça o intertexto sagrado entre criador e criatura. Logo adiante, o 

poeta escreve: 

 

Digo: olha, é o mar e a ilha dos mitos 
originais. 

Tu dás-me a tua mesa, descerras na vastidão da terra 

a carne transcendente. E em ti 

principiam o mar e o mundo.  
 

(idem, Ibidem) 

 

 

 Após as metáforas que o eu lírico tece entre a mulher amada e diversos signos 

(incluindo a água), ele arremata que as cenas descritas são o mar, “a ilha dos 

mitos/originais. ” Outra vez, referencia-se a questão arquetípica dos símbolos sagrados e 

míticos e das imagens como representação do mundo. Ele prossegue afirmando que a 

amada dá a ele a mesa e que ela “descerras (descobre) na vastidão (imensidão) da terra/ 
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a carne transcendente. ” Profano e espírito, unidos, a amada exaltando-se, divina, ela a 

própria terra, sendo abrigo do início do mar e do mundo. O mar que, na Bíblia, tem o 

símbolo do dilúvio; Jesus andou sobre o mar; o Mar Vermelho foi aberto; rota de fuga e 

navegações de vida de morte; o mesmo mar onde Jonas foi engolido pela baleia. A 

amada, aqui, não é mera criatura mortal, porém sacralizada: ela é o mundo.  

 Na 10ª estrofe (idem, p. 21):  

 

Minha memória perde em sua espuma 

o sinal e a vinha. 
Plantas, bichos, águas cresceram como religião 

sobre a vida — e eu nisso demorei 

meu frágil instante.  

 

 Acima, novamente a presença do sagrado erige-se, quando o poeta escreve que 

plantas, bichos, águas — elementos da criação, através das mãos de Deus-criador na 

perspectiva cristã — “cresceram como religião/ sobre a vida”. A sensibilidade dele em 

aludir ao seu “frágil instante’, que permeia a existência de todos os seres vivos (em 

especial a dos homens, que têm consciência do tempo e da finitude.) Por mais que tenha 

sua parte animalesca (anímica) o homem sabe que a morte virá sobre ele e a todos que 

ele ama: esta é uma das maiores fragilidades humanas, saber-se instante, ter uma vida 

tão frágil quanto a das esposas do joão-de-barro. Pensa-se no sexo e remonta-se, 

novamente, la petite mort, pois, após o eu lírico penetrar seu pênis, seu corpo, sua 

energia vital no corpo e na alma da amada, eles se desprendem ao fim do ato: caem as 

cortinas, encerra-se a cena. Ambos se desfazem nesta suspensão, especialmente ele, que 

a projeta: bebe dela, do seu gozo, do seu mel, a pura substância erótica (secreção da 

vulva), despeja seu leite cantante (sêmen) e morre. O Amor em Visita, após diversas 

leituras, revela que, na mesma medida do que tem de sagrado, tem também de erótico: 

através das imagens, o poeta descreve a lascívia em detalhes: o corpo do homem e da 

mulher são representados por metáforas do reino mineral, vegetal e a beleza do poema. 

É um poema erótico.  

 Na 12ª estrofe (idem, p. 21): 

 

Com minha face cheia de teu espanto e beleza, 

eu sei quanto és o íntimo pudor 

e a água inicial de outros sentidos. 
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 No trecho acima, há a mistura do eu lírico com a amada. A face dele está cheia 

do espanto e da beleza dela. Participando de seu corpo, ele soube a dimensão do íntimo 

pudor de uma mulher (seus órgãos genitais, seu púbis) e a água inicial de outros 

sentidos (urina; lubrificação). A água em recriação do sagrado proposto por Eliade, ao 

falar do assunto. Na 20ª estrofe (idem, p.24): 

 

As águas que um dia nasceram onde marcaste o peso 
jovem da carne aspiram longamente 

a nossa vida. 

 
 

 De novo, volta-se à imagem da mulher e seu corpo-espaço sediando a origem do 

mundo; é possível lembrar-se do quadro L’Origine du monde (1866), pintado por 

Gustave Coubert, no verso das “águas que um dia nasceram onde marcaste o peso/ 

jovem da carne aspiram longamente/ a nossa vida. ” É a mulher com o peso jovem 

(resina inédita) de seu corpo (carne) e, no lugar onde ela se estabeleceu, nasceram águas 

que “aspiram (respiram) longamente/ a nossa vida. ” A relação com a pintura se 

estabelece pela simbologia desta cena criada por Helder, de uma jovem mulher e águas 

nascendo após seu corpo deter-se na terra (ela para com seu peso, deixando uma marca). 

Podem ser águas vindas da criação divina, no entanto, por todo o teor de O Amor em 

Visita, em que eu-lírico e amada são, simultaneamente criador e criatura, além de 

intervenções de Deus, pela união do sagrado e do profano, pela subversão da mítica 

cristã associada com religiões pagãs em que a mulher é a figura divina, deusa, remete-se 

o verso exposto ao que propõe Eliade: da água como elemento feminino, também pela 

relação com o (re-) nascimento (placenta; líquido amniótico). É deste modo que o 

quadro de Coubert pode ser associado: A origem do mundo é o corpo (dos seios para 

baixo) de uma mulher quase nua (a camisola branca está erguida), deitada, com a vagina 

proeminentemente destacada, tal qual era à época, ou seja, coberta de espessos pelos 

negros — o mesmo teor erótico que envolve este quadro, o imbui também de pureza, 

pois envolve a mítica da mulher como mãe, criadora da vida, para além da função 

erótica de sua vulva. É a origem do mundo, o sexo como ato sagrado e divino. Na 

pintura, apenas um dos seios está visível, o mamilo enrijecido, indicando, também e, 

novamente, a maternidade, a função do corpo que se transforma para parir e amamentar 

o filho que vem; em geral, ao alimentar o filho, a mulher descobre apenas um dos seios. 

Além do próprio desejo sexual que faz entumecer os mamilos dos seios. É uma pintura 

realista e sua beleza vai além do obsceno que possa aparentar a olhos desavisados, pois 



119 

 

 
 

demonstra as várias funções do corpo feminino; funções estas que foram a gênesis de 

religiões e mitos onde a mulher é a força a ser apreciada e devotada, ao contrário do 

protagonismo que determinada interpretação do cristianismo atribui ao homem. O Amor 

em Visita detém aura semelhante da pintura L’Origine du monde, pois, em uma primeira 

leitura, pode soar como uma declaração de amor repleta de metáforas e um erotismo 

latente e, de fato, o poema carrega este sentido, mas há muito mais: na medida em que 

se repete a leitura, vai se desfolhando as camadas das imagens e dá-se conta, conforme 

salientado, de que se trata de um livro com algumas passagens-paisagens de teor sexual 

quase explícito, basta apenas que o leitor esteja atento para receber o poema, desprovido 

de qualquer amarra. Então, no momento do prazer, a vagina da mulher lubrifica-se com 

a água e, depois, com o líquido do orgasmo e, caso haja a concepção de uma vida no 

ato, em seu útero se formarão, outrossim, novas águas: as águas da origem do mundo 

(vida), o retorno ao útero e os signos que isto carrega nos batismos aquáticos e mesmo 

nos dilúvios.  São várias as interpretações, em suma.  

  

 

Figura 1: L’Origine du monde, de Gustave Coubert 
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 Na 25ª estrofe (idem, p.16), a última do poema, os versos finais que encerram o 

poema:  

 

(...) Tua voz canta 

o horto e a água — e eu caminho pelas ruas frias com 

o lento desejo do teu corpo. 
Beijarei em ti a vida enorme, e em cada espasmo 

eu morrerei contigo. 

 

 

 A voz da amada canta o horto e a água; aqui, novamente a voz eleva-se com 

dons de profecia: faz-se o verbo e, através dele, o mundo é criado. Então, a amada 

cantando o horto e a água é a criadora de paisagens. Porém, o eu lírico está só, após 

diversas transições entre água e fogo, quente e gelado, sagrado e profano, noite e dia, 

fome e saciedade e, também, as relações complexas que fogem destes antônimos, destas 

margens bem acentuadas (as outras construções poéticas que interagem no centro da 

ideia ou nos pontos fora da curva). Ele volta às ilações de amor e erotismo com a 

mulher amada, no paradoxo mais pungente do poema O Amor em Visita: Eros e tânatos; 

“Beijarei em ti a vida enorme e, em cada espasmo/ eu morrerei contigo. ” O espasmo 

pode ser o da vida, da respiração, os espasmos involuntários do corpo, mas também os 

espasmos elétricos que tomam conta dos amantes durante o orgasmo. Sendo assim, eis 

que surge novamente la petit mort que até aqui, vem acompanhando as epifanias 

referentes a estes versos.  

 O autor inicia a trajetória das águas através do Tempo na história do 

cristianismo. Cita passagens da bíblia: as águas santificadas, curativas, águas de 

salvação. “O ‘velho homem’ morre pela imersão nelas e dá origem a um novo ser, 

regenerado. ” O antigo homem é sepultado e, após imersão, ele emerge, novo em 

espírito. (idem, p. 154) Avante, Eliade pondera que “a liturgia e o simbolismo cristãos 

referem-se diretamente ao judaísmo. O cristianismo é uma religião histórica, que tem 

raízes profundas em outra religião histórica, a dos judeus. ”  Todavia, ele critica 

determinados estudos bíblicos que rejeitam o Novo Testamento e a hipótese de avaliar 

“o cristianismo através dos mistérios e das gnoses sincretistas”. Independente destes 

detalhes, ele declara que “o judeu-cristianismo esforça-se por não perder o contato com 

a história santa que, diferentemente da ‘história’ de todas as outras nações, é a única 

real e a única que tem uma significação: pois foi o próprio Deus quem a fez. ” Pode ser 
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um chiste, todavia, visto que Eliade observa: “os Padres da Igreja foram obrigados a 

isolar-se nesta posição polêmica: a negação de todo ‘paganismo’ era indispensável ao 

triunfo da mensagem do Cristo. ” (idem, p. 157)  

 “O simbolismo judeu-cristão do batismo não contradiz em nada o simbolismo 

aquático universalmente disseminado”, a de que a água pode matar todas as formas.  

(idem, p. 158) 

 É importante rememorar que, em uma passagem de Photomaton & Vox, 

Herberto Helder explica a importância dos mitos (e das obsessões) em sua obra — na 

realidade, as alusões a estas referências são encontradas em diversos fragmentos de seus 

escritos: 

 

4.O modo de praticar as obsessões é o seguinte: fazê-las alcançar a 

unidade de uma obsessão mostra, constituí-las em mito básico. Porque 
é necessário considerar o mito como uma forma concreta e orgânica, 

uma forma da vida, nunca uma formulação mental ou ideológica. O 

mito corresponde a experiências íntimas e simultaneamente 
objectivas. O poder de tornar as obsessões, que são as experiências 

enérgicas do mundo exterior e interior, em formas tendentes a dispor-

se numa forma fundamental, isso é o acto por excelência poético. Dele 

deriva uma imagem pessoal do mundo, uma imagem radical, intuitiva 
(...) (HELDER, 2017[1979], p. 134)  

 

 

 No capítulo Imagem e Surrealismo, é demonstrada a contemplação de Eliade na 

relação arquetípica dos mitos e sua interligação com o sagrado, a representação do 

mundo e a imagem.  Embasando-se na citação de Herberto Helder é possível estabelecer 

a certeza de que o poeta jamais esteve ao sabor do vento em todas as vezes que pontuou 

sobre a imagem, os mitos — tal afirmação caminha com a escolha em avaliar sua obra 

de um ponto de vista intertextual de textos sagrados, de diversas religiões.  Quando 

Helder diz que “o mito corresponde a experiências íntimas” e, as obsessões do mundo 

interior e exterior, tem a ver com as formas (Eliade fala, também, da forma da água e 

Bachelard da forma do fogo), e que, desta imagem pessoal do mundo, deriva “o acto por 

excelência poético”, ele fala da imagem, da relação primitiva do homem com os mitos, 

do sagrado, enfim, demonstra um entendimento imenso da poesia como um lugar-

memória e, também, da poesia como destino e relação com o corpo: poiesis.  

 Apesar da flecha no flanco, o eu lírico imagina-se cantando: terá ele ferido a si 

mesmo por causa do amor e, por isso mesmo, seguirá, obstinado, em sua trova 

apaixonada? Pois, quem persegue o objeto amado, persegue, sobretudo a si e, em uma 
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perspectiva hedonista, quem ama, ama o Amor. No verso “E enquanto manar de minha 

carne uma videira de sangue”, está explícito o diálogo com textos bíblicos: o maná é 

uma videira de sangue e fala-se da carne, tão combatida em seus desejos no 

cristianismo, num contraponto ao espírito.  

 Na bíblia, o sangue derramado do cordeiro é tema principal de expiação dos que 

se arrependem dos pecados da carne. No velho testamento, antes de Jesus (videira) vir à 

terra, os fiéis adoradores realizavam rituais de oferta nos altares, com mirra e sacrifícios 

de animais; aos seguidores de Deus existe a promessa da terra que emana “leite e mel” 

— há diferentes traduções, porém, o leite e o mel são simbologias sagradas e, em 

algumas versões, destaca-se literalmente a “terra que mana leite e mel”.  

 O mel é o das abelhas e o leite é o das cabras e ambos os ingredientes são 

garantias de abastança de vida, trabalho, saciedade, prosperidade, fertilidade, enfim, 

bênçãos e riquezas de toda a ordem. No Novo Testamento, o mel, metáfora presente no 

Cântico dos Cânticos, se refere ao amor de Salomão por sua amada (pois a mulher, 

costela de Adão, deve ser amada e respeitada por seu esposo) e, também, é uma 

analogia da noiva (igreja) com o amado (Jesus), sendo ele o mel e o leite de quem 

busca, através do espírito santo, levar uma vida em santidade.  

 Já o maná é o alimento que Deus forneceu ao seu fidedigno povo de Israel, 

quando este passou fome no deserto, fugindo do Egito, até chegar em Canaã — pela 

obra de Helder a figura do deserto também é recorrente. Todas as manhãs, acontecia um 

milagre aos israelitas, e o maná aparecia: “O povo de Israel chamou maná àquele pão. 

Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. ” (Êxodo 16:31). Os 

versos do poema seguem e o eu lírico cantará o “sorriso ardendo” da amada, “suas 

mamas de pura substância”, /a curva quente dos cabelos”. Entende-se que a “pura 

substância” das mamas é o leite e o mel, a nutrição que a amada proporciona ao regaço 

daquele que a ama. A ideia do alimento que surge através do amor erótico, Amor 

Louco, perdura no verso: 

Beberei sua boca, para depois cantar a morte 
e a alegria da morte. 

 

(HELDER, 2016[1958], p. 19)  

 

 O amor tal qual uma celebração e, simultaneamente, elegia. Na meditação feita 

nos versos anteriores estão vívidos o amor, a imagem, o sonho. A imagem bíblica, 

então, a partir do poema, remete também ao mito de Eros e da tanatologia. Numa lógica 
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pautada na experiência surrealista, poderíamos pensar que todos esses tempos, o 

histórico, o mítico e o experienciado eu lírico se tornam simultâneos através do poema 

enquanto manifestação. Ele não finda.  

 O Amor em Visita é um poema circular, ou melhor, forma uma espiral infinita de 

imagens que se movimentam como ondas e se espraiam em uma lógica linear, não 

apenas do intertexto, mas de determinado romantismo. No Photomaton & Vox 

(2017[1979], p. 70), Herberto Helder incorre sobre o que ele chama de “escrita 

circular” no processo de escrita: 

 

Naquele âmbito em que se concebe a volta ao ponto de partida. E 

também porque nenhuma solução é possível, por nunca se poder 

provar a hipótese de verdade da coisa escrita. O texto é fechado. Mas 

também aberto. Fechado sobre si, pois o máximo e o melhor seria 
experimentar, dentro do mesmo espaço, uma nova maneira de 

considerar os mesmos acontecimentos. Aberto, porque as 

possibilidades dessa consideração se mostravam praticamente sem 
número.  (idem, Ibidem)  

 

  Além das reflexões acima, que se relacionam com o que Umberto Eco também 

denomina como obra aberta, outro elemento a ser observado é que, na obra supracitada, 

as anáforas perpassam todo o poema. No início, as duas primeiras linhas da primeira 

estrofe iniciam-se: 

 

Dai-me uma jovem mulher com sua harpa de sombra 

e seu arbusto de sangue. (...)  

 

(idem, p. 18) 

 

 E, no início das duas primeiras linhas da quarta estrofe:  

 

Dai-me uma mulher tão nova como a resina 
e o cheiro da terra.  

 
(idem, Ibidem) 

 

 E, as três primeiras linhas iniciais da quinta estrofe são:  

 

Dai-me um torso dobrado pela música, um ligeiro  

pescoço de planta, 
onde uma chama comece a florir o espírito. 

 



124 

 

 
 

(idem, Ibidem) 

 

 A anáfora do verbo “dar”, no imperativo, continua na 9ª estrofe, porém, deste 

modo: 

 

Tu dás-me a tua mesa, descerras na vastidão da terra 

a carne transcendente.  

 
(HELDER, idem, p. 21)  

 

 Neste caso a anáfora é indicativa de um clamor a deus, aos deuses, à mulher, a si 

mesmo e, no último caso, demonstra que as simultâneas recepções, e a palavra faz-se 

aqui um receptáculo do divino, possibilita ao eu lírico uma compreensão de seu papel 

intermediário, tal qual ocorre na obra de Mário de Sá-Carneiro. 

Nas três primeiras linhas da 13ª estrofe há uma nova sequência de anáforas:  

 
Começa o tempo onde a mulher começa,  

é sua carne que do minuto obscuro e morto 

se devolve à luz. 

 
(idem, Ibidem) 

 

Nas quatro primeiras linhas da 14ª estrofe prossegue-se:  

 

Começa o tempo onde a boca se desfaz na lua, 
onde a beleza que transportas como um peso árduo 

se quebra em glória junto ao meu flanco 

martirizado e vivo. 

 
(idem, Ibidem) 

 

E, por fim, as anáforas do verbo “começar” finda-se na 15ª estrofe:  

 

Começa o tempo na insuportável ternura 

com que te adivinho, o tempo onde 

a vária dor envolve o barro e a estrela, onde 
o encanto liga a ave ao trevo. E em sua medida 

ingénua e cara, o que pressente o coração 

engasta seu contorno de lume ao longe. 
Bom será o tempo, bom será o espírito, 

boa será nossa carne presa e morosa 

— Começa o tempo onde se une a vida 
à nossa vida breve. 

 

(idem, Ibidem)  
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 Conforme pode-se observar, o verbo, invertido com o sujeito “tempo” dá a ideia 

de que a palavra se faz primeiro que o tempo, ou os tempos, remetendo também ao texto 

bíblico, ou ainda, o que neste contexto interpretativo é preferível, o tempo, a palavra e 

as sensações são simultâneas.  

 O poema encerra suas anáforas na 22ª e 25ª estrofes, respectivamente: “Beijar 

teus olhos será morrer pela esperança. ” (idem, p. 24): 

 

Beijo o degrau e o espaço. O meu desejo traz 

o perfume da tua noite.  

 
(HELDER, idem, p. 25).  

  

 Não se pretende — e nem é possível — esgotar as possíveis reflexões da poesia 

herbertiana. Esta é uma tarefa infindável, de toda uma vida, e mais. Entende-se a 

experiência de absorção (recepção) de O Amor em Visita como um mergulho no 

abismo: para tal, é necessário que se crie a exata atmosfera no momento da leitura. É no 

completo abandono de si e das lógicas do mundo material que este poema irrompe 

como uma rajada. Gramaticalmente, diz-se que em O Amor em Visita (p. 19) há 

metáforas (“dentro da sua face estará a pedra da noite. ”):  

 

— Oh cabra no vento e na urze 

mulher nua sob 

as mãos hipérboles  
(...) 

Ó meu amor/ em cada espasmo eu morrerei contigo 

 
(HELDER, idem, p.25) 

 

 E hipérbato (p. 23): 

 

E estás em mim como a flor na ideia 

e o livro no espaço triste.  

 

 E anacoluto (p.23): 

 

Se te aprendessem minhas mãos, forma do vento 

na cevada pura, de ti viriam cheias 
minhas mãos sem nada.  
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(idem, Ibidem) 

 

 O Amor em Visita apresenta alguns elementos constantes, que são o pão, o sal, o 

leite, a cabra, as uvas, o vinho, a taça, a pedra, o fogo. Embora eles não sejam 

exclusividade da tradição judaica, uma vez que todas as culturas do Leste Europeu 

carregam estes símbolos: desde o cristianismo, o cristianismo ortodoxo, o 

protestantismo até o islamismo, será realizada uma sucinta leitura destes símbolos sob o 

viés da cultura judaica — entendendo esta reflexão como o intertexto com o sagrado e, 

também, a recriação dos mitos nos versos deste livro de Helder. O poema apresenta 

fortes conexões com esta tradição que, acredita-se, além de não serem meras 

coincidências, há o fato de que a família de Herberto Helder é de origem judaica. Dentre 

tantas coadunações reflexivas, o motivo de se ter elegido esta ótica é que, conforme já 

salientado, o surrealismo se (rea)firma, também, no reencontro com o sagrado. Mas não 

apenas as alegorias com a tradição judaica reforçam o cenário da construção desta 

narrativa poética cerzida na imagem, no amor e no sonho: ela pode ser lida com o 

sagrado que há nas religiões e fora delas. Já foi levantada a hipótese do paralelo de O 

Amor em Visita com o livro bíblico Cântico dos Cânticos judaico-cristão e 

intertextualidades com a mítica da água e do fogo, por exemplo.  

Em entrevista feita em novembro de 2011 

(http://www.ihu.unisinos.br/noticias/502411-o-cantico-dos-canticos-lido-pelas-tres-

grandes-religioes), Moshe Idel, respeitado estudioso e filósofo do judaísmo, professor 

na Universidade Hebraica, sanou algumas dúvidas a respeito dos cânticos na cultura 

judaica. Ao ser perguntado acerca de sua autoria ser do rei Salomão, Idel diz que 

provavelmente estes textos foram escritos ulteriormente ao reino de Salomão, mas que 

esta atribuição ao rei foi vital para que eles fossem incorporados pelo cânone bíblico. 

Sobre o livro ser sagrado, profano ou ambos, Idel elucida que, originalmente, trata-se de 

um canto secular erótico que, posteriormente, foi alegorizado na tradição judaica e 

cristã, adaptando-se, assim, aos valores religiosos que apareceram a partir do primeiro 

século depois de Cristo. Em O Amor em Visita, além do embrenhamento que haverá de 

alguns símbolos entre a tradição judaica, também será feita esta leitura erótica, da 

perspectiva do poeta (rei Salomão) idealizando a mulher amada (sua rainha).   

 Em seu último livro, A Morte Sem Mestre (2016[2014], p. 728), no poema que 

fecha a obra, o poeta reflete: “a última bilha de gás durou dois meses e três dias/ com o 

gás dos últimos dias podia ter-me suicidado. ” Mais adiante, prossegue (com anacoluto):  

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/502411-o-cantico-dos-canticos-lido-pelas-tres-grandes-religioes
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/502411-o-cantico-dos-canticos-lido-pelas-tres-grandes-religioes
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tão cara, Deus meu, que está a morte,  

porque já não me fiam nada onde comprava tudo, (...) 
se eu fosse judeu e se com um pouco de jeito isto por 

aqui acabasse nazi,  

já seria mais fácil 

 

 E, na última estrofe, os seguintes excertos (com hipérbatos):  

 

e a pagar um dia a conta toda por junto:  
corpo e alma e bilhas de gás na eternidade  

— e dizem-me que há tanto gás por esse mundo fora,  

países inteiros cheios de gás por baixo!  

 

 Este poema tem explícitas referências ao nazismo, com as imagens do gás letal 

que o eu lírico aventa no início, tanto para suicidar-se, como para a óbvia relação com 

as câmaras de gás e a queixa “do preço das bilhas de gás”, um problema comum de 

milhares de povos expatriados de seus próprios lares (Idem, Ibidem), que estão 

presentes no subsolo de “países inteiros”, sendo o gás uma metáfora e metonímia do 

nazismo: tal qual uma energia prestes a vazar. Na sequência, quando for explicada a 

simbologia da pedra na tradição judaica, será dito sobre seu símbolo de eternidade e 

permanência. Neste mesmo poema (Idem, Ibidem), Helder poetiza:  

 

a minha vida quotidiana e a eternidade que já ouvi dizer que 
a habita e move,  

 

 Estes versos, em conjunto com a referência aos judeus e o clamor a Deus, 

mesmo que ironicamente, constituem possíveis intertextos com o judaísmo.  

 O sal marca todo o tipo de celebração: o sabá (shabes), cerimônias de 

casamento, bar-mitzvá, demais festas, ritos de boas-vindas. Na celebração do shabes 

(sábado), no momento das bênçãos do pão, os praticantes mergulham-no ao sal, para 

rememorar os tempos de Jerusalém, onde as oferendas (corbanot) eram preparadas com 

sal antes de serem imoladas e, também, conforme consta em texto do Gênesis (3:19), do 

alimento ser conseguido com o suor do próprio trabalho. O sal simboliza este suor: “Tu 

comerás o teu pão (alimento) com o suor do teu rosto, até que te tornes na terra, de que 

fostes formado”.  

Na 6ª estrofe de O Amor em Visita (idem, ibidem), Helder escreveu: “— Porém, 

não te esquece meus corações de sal e de brandura. ” (p. 19). Na relação do sagrado 

presente no judaísmo, a mesa onde se faz as refeições é uma analogia do Altar do 
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Templo Sagrado. E, como dito, pela tradição antiga, antes de serem feitas as oferendas o 

sal era posto no Altar e, a razão disso, é que no segundo dia da criação, Deus dividiu as 

águas que estavam na terra e levou metade para os céus. As águas que aqui ficaram 

também quiseram subir. Deus então fez um pacto que estas águas subiriam quando, no 

Altar do Tempo Sagrado, fosse usado o sal, já que ele pode ser extraído das águas (do 

mar, de rios doces e mesmo de rochas e desertos). Deste modo, o sal representa este 

laço eterno que há entre os homens (terra) com o céu (divino). Há também um pacto de 

Deus com o sal, porque este nunca estraga, nunca vence e é usado para fins 

conservação. Nas cerimônias judaicas de casamento, costuma-se dá-lo aos noivos 

porque ele é símbolo de uma união indestrutível, bem como remonta a um velho ditado 

dos antigos que diz: “é preciso comer um saco de sal com a pessoa para conhece-la”. No 

Altar há águas que jorram na festa de Sucot (Festa das Tendas, Festa dos Tabernáculos, 

Festa das Cabanas, Festa das Colheitas). Há no ritual de comer o pão o símbolo de 

purificação, pois, após a lavagem das mãos com água e enquanto se espera todos 

sentarem à mesa, antes da benção, há o momento de silêncio que antecede a transição 

do rito e, neste intervalo, Satan (satã) está à espreita, tentando provocar culpa nos 

judeus, alertando-os para suas falhas. Quando o pão é mergulhado no sal e as bênçãos 

são feitas, firma-se o pacto feito entre Deus e o povo judeu, de que apesar de suas 

falhas, nunca serão abandonados por Ele.  

  Sobre o sal, no início de A Morte Sem Mestre (2016[2014], p. 691) Helder 

atenta:  

 

— peço por isso que um qualquer erro de ortografia ou sentido 
seja um grão de sal aberto na boca do bom leitor impuro.  

 

 Conforme explicado acima, na tradição judaica (e em outras crenças), o sal tem 

o papel de purificar o pão e alma no momento da benção à mesa de refeição. O poeta 

pede ao leitor que se purifique do pecado que ele pode cometer em algum erro de 

ortografia ou de sentido: neste caso, estes erros podem ser remetidos ao Satan rondando 

a mesa; aonde quem erra é o leitor impuro, é ele quem precisa purificar-se com sal e não 

o poeta que, mesmo em seus erros, não falhou. Antes, neste mesmo verso, há a luxúria e 

a sacralização do pornográfico, o “Anjo Príapo”, a “Nossa Senhora Côna! ”. E, também, 

o anacoluto neste outro verso:  “O putedo sai que entra pelos quartos à volta” (p. 691), 

pois há uma quebra da ideia e até de determinado sentido, na ação do putedo 
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(prostitutas, “mulheres da vida”), saindo que entrando: aqui, a função sintáxica dá uma 

nova estrutura à frase. Mesmo assim, diante deste jogo maniqueísta entre profano e o 

sagrado, o leitor é quem é impuro e deve redimir-se com sal na boca: “eu sou o Deus 

destes versos”, parece proclamar o poeta. Helder (2016[2014], idem, Ibidem)  

 Na segunda parte da 3ª estrofe de O Amor em Visita, Herberto Helder escreve 

(p.19):  

 

(...) mulher de ventre escarlate onde o sal põe o espírito,  

mulher de pés no branco, transportadora 
da morte e da alegria.  

 

 Nestes versos, a mulher de ventre escarlate (vermelho vivo; vermelha como 

sangue, vermelha como vinho), há o hipérbato e a metonímia no verso “onde o sal põe o 

espírito”. O hipérbato ocorre porque há a inversão da figura na construção da frase, 

onde o sujeito (espírito) está subordinado à ação do objeto (sal) e a metonímia pela 

relação de pureza entre o sal e o espírito, onde o sal tem importância crepuscular e 

ritualística, pondo o espírito — e não o contrário. A mulher de pés no branco, ou seja, 

com os pés no sal, transportando a morte (pedra) e a alegria. No ventre desta mulher 

idealizada pelo eu lírico o sal purifica o espírito, tornando sagrado seu ventre e, por 

conseguinte, o amor celebrado. Na 5ª estrofe, há a seguinte imagem:  

 

Dai-me um torso dobrado pela música, um ligeiro 

pescoço de planta, 

onde uma chama comece a florir o espírito. 
À tona da sua face se moverão as águas, 

dentro da sua face estará a pedra da noite. 

— Então cantarei a exaltante alegria da morte.  
 

HELDER (idem, p. 19)  

 
 

 O torso é uma estátua da forma humana sem a cabeça e com a ausência quase 

completa dos membros superiores e inferiores (há somente os ombros e os quadris), 

sendo esculpida com as espáduas, o tórax e parte superior do abdômen. O eu lírico, que 

clama por uma mulher a quem visitar, pede “um torso dobrado pela música”, criando 

uma belíssima imagem de um torso que está dobrando-se como se a música tivesse 

mãos ou estivesse voltando-se à sua melodia. Neste torso, no lugar do pescoço, erige-se 

“um ligeiro pescoço de planta”. Na ponta das plantas que substituem o pescoço, ao 

invés de nascer brotos e flores, surge uma chama e, assim, a criação do espírito: o torso 
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começa a transmutar-se de objeto inanimado à figura da mulher amada. Um torso com 

pescoço de plantas em chamas. Como é característica na representação do torso a 

ausência de cabeça, o poeta imagina uma face vazia e, nela, águas se movendo: eis uma 

imagem surreal, cingida de movimento, um rosto feito de águas.  

Conforme consta na bíblia judaica, em Gênesis (1:2), este pasuk (verso): “E o 

espírito de Deus se movia sobre a face das águas. ” Nota-se, portanto, a correlação da 

estruturação desta linguagem com as escrituras judaicas. Ainda na face, além das águas 

que se moverão, dentro “estará a pedra da noite. ” E o eu lírico cantará, hiperbólico, “a 

exaltante alegria da morte. ” Devido à forte referência anterior ao sal e, também, 

conforme consta na primeira parte da 3ª estrofe (p. 18):  

 

Em cada mulher existe uma morte silenciosa. 

E enquanto o dorso imagina, sob os dedos, 
os bordões da melodia, 

 

Acima, remete-se o dorso ao torso, em que o poeta está antevendo a criação 

desta estátua de mulher: estátua salina, branca que, nem existe e, em breve, irá dissipar-

se, tão fugidia que é, com o projeto do corpo incompleto e seu rosto imaginado tal qual 

águas e uma pedra noturna. Salvador Dalí, que também pertenceu ao surrealismo, em 

1939, durante uma feira em Nova Iorque, expôs um pavilhão por ele criado e batizado 

como Sonho de Vênus. É uma arte erótica, onde há diversas representações da mulher: a 

reprodução em tamanho gigante da musa de Botticelli, na pintura O nascimento de 

Vênus, esculturas de pernas e de torsos nus de mulheres.  
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Figura 2: Sonho de Vênus, de Salvador Dalí 

 

 

 

Figura 3: O nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli 
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 No mural que Salvador Dalí criou, a Vênus que sonha — vinda da pintura de 

Botticelli — não tem uma mulher, cheia de pudores, correndo para cobri-la (e anjos 

andrógenos e seminus soprando flores nela), mas esculturas de outras mulheres nuas, 

outros torsos e o que parece ser a cabeça de uma caveira e pedaços de ossos espetados. 

Ela está sobre o toldo de uma tenda. É um cenário, de certo modo, macabro, com 

esculturas cilíndricas que lembram vermes ou as cobras-corais. Em uma das “janelas” 

parece espreitar Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, porém, ao contrário da tela original, 

nesta montagem ela está nua.  

 

 

Figura 4: Mona Lisa, de Leonardo da Vinci 
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 Na 13ª estrofe (p. 22):  

 

Espero o tempo com a face espantada junto ao teu peito 

de sal e de silêncio 
concebo para minha serenidade/uma ideia de pedra e de brancura.  

 

 Aqui, há o coração do eu lírico embebido como pão no sal e na brandura 

(bênçãos). A única face existente, com forma real é do amante, que se recosta no torso 

de sal e de silêncio da mulher idealizada, concebendo para si a ideia da morte (pedra). 

Na 15ª estrofe: “Estás profundamente na pedra e a pedra em mim, ó urna/ salina, 

imagem fechada de força e pungência. ” (p. 23). A mulher criada (ou, “quase incriada”, 

como está na 1ª estrofe, na p. 16) torna-se uma urna feita de sal, fechando-se à morte, 

forte e pungentemente. A 17ª estrofe contempla a dissipação deste torso: “desfeita a 

pedra” (de sal) (p. 23) e, adiante, na 18ª estrofe, lutuoso, o poeta lamenta esta dissolução 

da estátua de sal na água, no vento (idem, Ibidem):  

 

Se te aprendessem minhas mãos, forma do vento 
na cevada pura, de ti viriam cheias 

minhas mãos sem nada. 

 
 

 Sobre a ideia da face imaginada da mulher ideal, na 19ª estrofe o poeta escreve 

(p.24) 

 
— Eu devo rasgar minha face para que a tua face 

se encha de um minuto sobrenatural,  

 

 Nesta hipérbole e metáfora, ele deve desfazer-se de sua própria face, dilacerara-

la, para que a face dela sobre o torno de sal, torne-se real, por um minuto. A hipérbole 

está na conta do sentimentalismo, onde o eu lírico diz que deve rasgar sua face para que 

seja possível visualizar a face da mulher idealizada, havendo, portanto, um exagero, um 

destempero. A metáfora está na imagem da face da amada enchida de um minuto 

sobrenatural. Como é possível encher (preencher) uma face humana de um minuto 

(medida de tempo) sobrenatural (miraculoso), senão na poesia?  Um minuto comparado 

ao sobrenatural. Esta esplendorosa cena, do eu lírico rasgando a própria face e, no lugar 

dela, insurgindo-se a face da amada, lembra, de alguma maneira, o videoclipe8 da 

canção Black Pearl, da cantora sul-coreana Jihae Kim (conhecida como Jihae). A 

                                                             
8 https://www.youtube.com/watch?v=KM0hOWRkVuw 
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música, na tradução Pérola Negra, fala de amor e de morte (silêncio) e, assim como em 

O Amor em Visita, tanto a letra como a direção do videoclipe, feita por Kevin Thomas, 

tratam da idealização do amor: no clipe, a cantora Jihae interpreta o homem e a mulher 

que se amam. Através dos recursos da produção gráfica é possível que o casal se beije, 

se abrace, se toque de forma íntima, quando, na verdade, tal qual dito, ela e ele são a 

mesma pessoa: Jihae, caracterizada conforme as duas personagens; ela é a mulher, ela é 

o homem. Esta música, ambientada nesta ideia brilhante do clipe, constam no mesmo 

uni-verso criado por Herberto Helder, nesta belíssima passagem onde eu lírico e amada 

são da mesma carne e, simultaneamente, da mesma ilusão. Na estrofe acima, a loucura 

(abismo) e o devaneio (poesia) habitam o mesmo corpo do poema, o mesmo corpo da 

imagem erótica.  

 Na 22ª estrofe (p.25):  

 

Murmuro os teus cabelos e o teu ventre, ó mais nua 

e branca das mulheres.  

 

 Nesta última estrofe, há a metonímia entre a mulher o sal e a brancura da 

mulher, em um sentido figurado, não em referência à cor de sua pele, que pode até ser 

de ébano, mas ao branco associada à pureza, à clarificação. E também a metáfora do eu 

lírico murmurando os cabelos da amada: o murmúrio comparado, implicitamente, com 

os dedos acariciando cabelos e ventre; ou a voz do poeta (criador) murmura o verso e se 

cria, então, os cabelos e o ventre da mulher: ele conjectura e o objeto toma forma. Há 

trechos em que o poeta realiza digressões sobre o branco, com a figura da lua e do leite 

— no contexto dos versos, pode-se assumir, também, uma metáfora erótica entre as 

uvas e os testículos (bagos-bagas) masculinos, como se verá a seguir:  

 
Começa o tempo onde a boca se desfaz na lua, 
onde a beleza que transportas como um peso árduo 

se quebra em glória junto ao meu flanco 

martirizado e vivo. 

— Para consagração da noite erguerei um violino, 
beijarei tuas mãos fecundas, e à madrugada 

darei minha voz confundida com a tua.  

Oh teoria de instintos, dom de inocência, 
taça para beber junto à perturbada intimidade 

em que me acolhes.  
 
Helder (idem, p. 22)  
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 A boca do eu lírico se desfaz na lua-mulher (branca, salina). Por vezes, ele é a 

lua e a boca é dela. A lua é redonda tal qual um testículo a boca dele na lua, a boca dela 

no bago (baga). A “beleza que transportas como um peso árduo” pode se referir ao 

material com que é feito o torso da amada: escultura de pedra, pesada, que “se quebra 

em glória” junto ao “flanco martirizado e vivo” daquele que ama. O poeta escreve 

dorso, torso e mesmo arbusto (podendo ser aludido num trocadilho com o busto) e 

persiste a figura do flanco que, conforme o contexto, pode ser tomado como uma área 

erótica do corpo, pois fica no quadril, na região lateral do umbigo, abarcando cintura, 

culotes, abdômen — um pouco abaixo há a delta de vênus na mulher, os membros 

sexuais do homem. A consagração da noite é a hipérbole do luto e do romantismo: o 

amor que não foi concretizado e nem será, mas mesmo assim, é vivenciado como uma 

imagem real, cálida: a mais-realidade surrealista. De todo o modo, o corpo feminino é, 

neste poema, um símbolo erótico. Em qualquer circunstância, como, por exemplo, no 

caso de Picasso, ao pintar prostitutas decadentes.  

 

 

Figura 5:Les demoiselles d'Avignon, por Pablo Picasso 
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O violino é um instrumento musical ligado às belíssimas músicas de amor e, 

talvez, seja ao som de uma música de violino que o torso da mulher se dobre. As mãos 

fecundas fazem brotar a alegria sob a pele do amado e são, também, as próprias mãos 

dele. As vozes de ambos também se confundem: estão uno, são um só: boca na boca, 

voz na voz, mãos nas mãos, flanco no flanco. A boca dele na lua dela, a boca dela na lua 

dele. E nesta “teoria de instintos” — carne e espírito —, ambivalentemente com o “dom 

de inocência”, juntos usufruem da taça (confiança e entrega, beber do líquido que um 

outro oferta) “junto à perturbada intimidade” em que ela a acolhe. E ele a colhe.  

Até então, tem se dito sobre o vinho, as vinhas, a vindima, a espuma do vinho, 

então, crê-se que da taça que ambos bebem há o vinho, que simboliza a doçura e o 

erótico. E as uvas, como a lua, conforme o ponto de partida da análise, podem ser vistas 

tanto como símbolos femininos, redondos, férteis, no entanto, em se tratando da 

perspectiva herbertiana de inverter e interpenetrar os sentidos, pode significar também, 

conforme refletido anteriormente, os bagos de uva (membro sexual masculino), que ela 

com a boca no flanco sorve na perturbada intimidade, bem como a lua, que tem a 

mesma associação ao órgão do homem e ao seio da mulher (ou a aréola do seio, onde 

fica o mamilo). A boca é um elemento altamente erótico do corpo humano, com os 

lábios que se abrem para receber e para doar e, a língua, é um dos órgãos do prazer de 

homens e mulheres. Em O Amor em Visita, a boca tem conjunção com a palavra, a 

poesia e, também, o sexo.  

 Para dar continuidade à reflexão dos versos, é importante retornar um pouco ao 

elemento do sagrado do judaísmo, que é uma religião de memória. Nele, não se coloca 

flores nos túmulos, mas pedras — elas simbolizam a permanência: já se sabe que a 

existência do homem é fugaz, (“frágil instante, conforme escrito por Helder) mas na 

tradição judaica isto é secundário: o que permanece é a memória de quem se foi, pois 

está presente nos que ficaram, nos que podem — e devem — lembrar. Portanto, nos 

casos fúnebres, esta relação das pedras está diretamente associada com a simbologia de 

manter viva a presença do que se foi: ao levar pedras ao túmulo, se está dizendo: “você 

é eterno para mim. ” Embora o costume de pôr pedras e flores nos túmulos tenha vindo 

através de costumes pagãos, a tradição judaica adotou as pedras. Conforme há a 

explicação no site My Jewish learning 

(https://www.myjewishlearning.com/article/putting-stones-on-jewish-graves/):  

 

 

https://www.myjewishlearning.com/article/putting-stones-on-jewish-graves/
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É por isso que hoje é raríssimo ver flores nos túmulos dos tradicionais 

cemitérios judaicos. Em vez disso, há pedras de todos os tamanhos: 

pequenas, grandes, sem padrão algum empilhadas sobre o túmulo, 
como se a comunidade estivesse sendo construída a esmo. Ao 

caminhar pelo cemitério militar de Jerusalém, por exemplo, qualquer 

um vê pilhas de pedras nas sepulturas dos soldados mortos, como 
pequenas fortalezas.   

Para muitos de nós, as pedras transmitem uma imagem de dureza. Elas 

não aparentam ser a forma de memória mais apropriada para alguém 

que morreu. Mas as pedras têm um significado especial no judaísmo. 
Na Bíblia, um altar nada mais é do que uma pilha de pedras, porém, é 

um altar porque ali são feitas ofertas a Deus. A pedra sobre a qual 

Abraham levou seu filho para ser sacrificado é chamada hashityah, a 
pedra fundamental do mundo. Afinal, o mais sagrado santuário no 

judaísmo é uma pilha de pedras — o Muro das Lamentações. 

(Tradução Nossa) 9 

 

 

 Na tradição judaica acredita-se que as pedras garantem que a alma de quem 

partiu permaneça onde ela tem que estar, ligada ao túmulo, refletindo suas atitudes em 

vida. O túmulo (beit olam) significa um lar permanente: novamente a ideia de as pedras 

tal qual memórias. Em muitas sepulturas está inscrita a abreviação hebraica taf, nun, 

tsadi, net, hey, que vem de teheye nishmato tsrurah b’tsor há-chayyim, cuja tradução é 

mais ou menos: “Que sua alma seja amarrada aos laços da vida eterna. ” Os pastores 

também carregavam uma quantidade de pedrinhas iguais ao número de ovelhas que 

pastoreavam, de modo a não se perder nas contas, já que a lembrança (diferente de 

memória) pode se dissipar fortuitamente da mente. “Nos momentos em que estamos 

face a face com a fragilidade da vida, o judaísmo nos lembra que existe a permanência 

em meio à dor. Enquanto outras coisas desaparecem, pedras e almas duram. ” (Tradução 

nossa). 10  

No cristianismo as pedras estão diretamente ligadas a Deus, ao valor sagrado de 

sua permanência e ritos de sacrifício e adoração. Com elas, altares, templos e locais 

sagrados são construídos, como é o caso no Sul do Brasil onde, por exemplo, os 

                                                             
9 That is why today one rarely sees flowers on the graves in traditional Jewish cemeteries. Instead there 

are stones, small and large, piled without pattern on the grave, as though a community were being 

haphazardly built. Walking in the military cemetery of Jerusalem, for example, one can see heaps of 

stones on the graves of fallen soldiers, like small fortresses. 
For most of us, stones conjure a harsh image. They does not seem the appropriate memorial for one who 

has died. But stones have a special character in Judaism. In the Bible, an altar is no more than a pile of 

stones, but it is on an altar that one offers to God. The stone upon which Abraham takes his son to be 

sacrificed is called even hashityah, the foundation stone of the world. The most sacred shrine in Judaism, 

after all, is a pile of stones — the Western Wall.  
10 In moments when we are faced with the fragility of life, Judaism reminds us that there is permanence 

amidst the pain. While other things fade, stones and souls endure. 
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santuários de freiras têm capelas que são, quase sempre, construídas com pedras brutas. 

No ocultismo as pedras são utilizadas em toda espécie de feitiços, quebrantos, 

maldições, sendo consagradas como talismãs de proteção ou como formas de presentes 

a alguém que se queira encantar — quanto mais bruta, ou seja, quanto menos trabalhada 

pelas mãos do homem, mais pura.  

Na astrologia ocidental é possível fazer amuletos astrológicos onde pode se 

consagrar pedras de acordo com as características de cada planeta e os pedidos que se 

deseja realizados. Em altares pagãos existe a presença dos elementares; água, mar, céu e 

terra, onde esta última pode ser representada por uma pedra. Há a crença de que os 

antigos alquimistas intentavam criar a pedra filosofal: ela seria uma condutora, podendo 

ser transformada em ouro e no elixir de vida longa (eterna). A pedra é entendida desde o 

início da humanidade como morada do homem desde os primórdios: e é uma das 

matérias-primas mais resistentes e utilizadas; por vezes, nem mesmo o fogo e nem 

desastres podem destruí-la — vide as cidades submersas, as cidades em ruínas após as 

guerras; século a século, se foram construídas com pedras sólidas, resistem a quase 

tudo.  

Para afastar os maus espíritos, pedras instaladas em pontos estratégicos da casa, 

do ambiente de trabalho, acoplada em pertences pessoais como bolsas, carteiras, bolsas. 

Metaforicamente, quando se quer expressar que determinada pessoa é um obstáculo no 

caminho de outra, diz-se “ela é uma pedra no meu sapato. ” Outra significação é “atire a 

primeira pedra quem não erra” ou “estão me atirando pedras”, em referência à história 

de Maria Madalena que, na bíblia, seria apedrejada, como bode expiatório, sob o 

pretexto de que seu modo de vida feria os valores da comunidade onde vivia; Jesus se 

interpôs, exortando os fariseus: “Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro 

a atirar pedra nela. ” João (8:11). Na estrofe abaixo, do poema de Helder, crê-se que o 

valor das pedras está na virtude projetada a elas, ou seja, nos signos que elas transmitem 

ao terem na cadência dos versos, nos significados emocionais e imagéticos que vão lhes 

sendo atribuindo entre metáforas à mulher amada. Em O Amor em Visita, a figura da 

pedra aparece sete vezes no livro. Por exemplo, na primeira estrofe:  

 

Seus ombros beijarei, a pedra pequena  

do sorriso de um momento.  

Mulher quase incriada, mas com a gravidade 

de dois seios, com o peso lúbrico e triste  
da boca. 
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(HELDER, idem, p. 18) 

 

 

 

A pedra também aparece na 5ª estrofe (idem, p. 19), na 11ª estrofe (idem, p. 21), 

na 13ª estrofe (idem, p. 22), na 16ª estrofe e na 17ª estrofe (idem, p. 23).  

Adiante, a 17ª estrofe: 

 

Quando o fruto empolga um instante a eternidade 

inteira, eu estou no fruto como sol 
e desfeita pedra, e tu és o silêncio, a cerrada 

matriz de sumo e vivo gosto. 

— E as aves morrem para nós, os luminosos cálices 

das nuvens florescem, a resina tinge 
a estrela, o aroma distancia o barro vermelho da manhã. 

E estás em mim como a flor na ideia 

e o livro no espaço triste.  
 

(idem, Ibidem)  

 

 

 A imagem da pedra que se desfaz, tornando a amada o silêncio, mas além disso, 

ela é o sumo, o fruto que “empolga um instante a eternidade/inteira”. O eu lírico está 

“no fruto como sol”. Em autossacrifício, as aves morrem para os dois amantes: animais 

que entregam a própria vida. Mantendo a ideia de céu, os cálices são luminosos e, das 

nuvens, eles florescem. O cálice é um objeto que dispõe o líquido sagrado da libação; 

em lugar de cálice pode haver a taça, que representa o feminino (a água, a fecundidade) 

que recebe (o sêmen, o masculino, o divino) e, ademais, simboliza a confiança que os 

reis depositavam em alguém, que era imbuído de provar suas bebidas. O cálice contém a 

ambrosia, bebida dos deuses; e a poção que enfeitiçou Tristão e Isolda. Do cálice surge 

o sagrado e a morte — embriaguez, toxicidade, venenos. Os brindes representando 

encontros importantes, o brinde à vida, à saúde, à alegria de viver; o brinde à memória 

de alguém que morreu. Cleópatra tinha servos que não só provavam sua taça, como 

comiam um pedaço de seu sabonete antes de ela tomar banho de banheira: ironicamente, 

ela, que era tão prevenida contra possíveis tentativas de assassinato por envenenamento, 

suicidou-se bebendo do veneno de uma cobra. O cálice está ligado ao vinho, ao sangue: 

experiência dionisíaca ou redenção através do sangue do cordeiro. Em rituais pagãos, 

bebe-se o sangue de animais, absorvendo sua força; o mesmo “vampirismo” se dá 

quando em determinados rituais bárbaros, bebia-se o sangue do inimigo. Há a oferta do 

próprio sangue em sinal de pactos com divindades politeístas ou entre pessoas. As 



140 

 

 
 

bruxas que ofertam seus mênstruos aos deuses pagãos, os bruxos que desejam sorver 

deste sangue direto da vagina das mulheres (sexo oral no período menstrual). Os noivos 

ou amantes, em cerimônias pagãs e cristãs, dividiam a taça, representando a união de 

corpo (sangue; vinho) e do espírito (água) — na tradição judaico-cristã os noivos 

pisoteiam as taças brindadas, como símbolo de que a união e o compromisso firmado na 

cerimônia de casamento não podem ser desfeitos.  

Adiante, na 17ª estrofe: (idem, p.23): 

 

a resina tinge 

a estrela, o aroma distancia o barro vermelho da manhã. 

E estás em mim como a flor na ideia 
e o livro no espaço triste.  

 

 

A resina é uma figura usual neste poema (e em outros) de Helder. A palavra é 

um substantivo feminino. Trata-se de uma secreção encorpada, geralmente com cor e 

textura de mel, de cheiro caracteristicamente adocicado, que escorre através de fissuras 

dos troncos das árvores — comum nas coníferas; possuem a copa em formato de cone 

(palavra que remete a outra, que é utilizada de modo obsceno no dia-a-dia: a cona, ou 

seja, outra designação à vagina da mulher, em virtude do formato triangular que ela 

possui, junto com o Monte de Vênus). Após o contato com o ar, a resina seca e, em 

seguida, endurece. Como pode-se perceber apenas pela descrição, a resina é uma 

substância facilmente associada ao erótico, especialmente das secreções que a vulva da 

mulher produz durante o orgasmo. Não se pretende, entretanto, a desarticulação da 

simbologia da resina com o sêmen do homem: tal associação é possível, pela 

viscosidade e pela própria secreção que esvai do pênis antes da ejaculação: líquido 

viscoso e transparente que auxilia na lubrificação para a penetração. Uma reflexão 

apropriada é que a resina é produzida pela árvore após um talho (machucado) no tronco. 

Vulgarmente falando, ela é uma proteção que a árvore cria — desprendendo-se um 

pouco do erótico, cabe dizer que a resina é o pus da árvore (do erótico referenciado até, 

então, já que não foi abordado o viés escatológico do erótico). Então, a resina é análoga 

tanto ao erótico, como à dor, ao sadismo dos cortes, das feridas, das suturas — há 

aqueles que se regozijam sexualmente com este tipo de prática. Pode ser utilizada para 

criação de esculturas e na fabricação de incensos: esta segunda função está diretamente 

associada aos ritos sagrados; quando nasceu Jesus, os três Reis Magos levaram de 
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presente ouro, mirra e incenso de resina. Na cultura persa ela é associada à imortalidade. 

No verso acima, a resina tinge a estrela, e o aroma afasta “o barro vermelho da manhã”. 

A representação sagrada mais comum do barro é que Deus fez o homem a partir dele — 

Octavio Paz, no livro chamado Os filhos do barro, discute, dentro outros assuntos, a 

relação do homem moderno com o sagrado. As metáforas e ideias de toda a 17ª estrofe 

podem remontar, ainda, o afastamento da concepção divina cristã, e um regresso às 

tradições sagradas mais antigas.  

O pão é outra figura de linguagem que recorrentemente surge em poemas de 

Herberto Helder. Em O Amor em Visita, ele surge na 2ª estrofe (idem, p. 18): 

 

Cantar? Longamente cantar. 

Uma mulher com quem beber e morrer. 

Quando fora se abrir o instinto da noite e uma ave  
o atravessar trespassada por um grito marítimo  

e o pão for invadido pelas ondas,  

seu corpo arderá mansamente sob os meus olhos palpitantes  
Ele — imagem vertiginosa e alta de um certo pensamento  

de alegria e de impudor. 

Seu corpo arderá para mim 
sobre um lençol mordido por flores com água. 

 

 

 O vinho é outro símbolo do qual a obra herbertiana está repleta. No poema O 

Amor em Visita, ele aparece três vezes. Na 13ª estrofe (idem, p. 22), na 19ª estrofe 

(idem, (p. 24) e, finalmente, na 24ª estrofe (idem, p. 25).  

 Na sequência, fragmento da 13ª estrofe: 

 

Começa o tempo onde a mulher começa, 

é sua carne que do minuto obscuro e morto 
se devolve à luz. 

Na morte referve o vinho, e a promessa tinge as pálpebras 

com uma imagem. 
 

(idem, Ibidem)  

 

 Acima, entende-se que o eu lírico se refere à mulher como eterna: ela é sempre 

renovável, através do vinho que se referve em sua morte, da sua carne que ressuscita 

diante da luz. Nas passagens da bíblia do Velho e do Novo Testamento o vinho está 

presente como significador do sangue de Jesus e da ressurreição. Em uma subversão dos 

provérbios dos Cânticos, William Blake criou os Provérbios do Inferno e, sobre o 
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vinho, diz 11: “O melhor vinho é o mais velho; a melhor água, a mais nova.” O vinho 

aqui é tido como a sabedoria, pois é através do tempo que o homem adquire a 

experiência da vida. E, os apreciadores da bebida sabem que, quanto mais antiga a safra, 

melhor o vinho. Diferente da água que, quanto mais fresca, melhor: aqui, Blake pode 

estar se referindo às mulheres jovens, as ninfas de Dionísio (ou Baco); inclusive 

traçando este paralelo entre o Deus do Vinho, cujo culto consistia em, através de uma 

substância posta na bebida, induzir aqueles que cultuavam Dionísio a um transe: todos 

se desinibiam, deixando qualquer puder de lado (na linguagem cristã, “soltavam os 

demônios”). As mulheres, em especial, exploravam sua sensualidade e sacrificavam 

cabras, cordeiros ou bovinos para, em seguida, comer carnes cruas as carnes destes 

animais. 12  

 Haveria muito a se discorrer sobre Dionísio e, certamente, tais pesquisas teriam 

de ter um subcapítulo nesta dissertação, se fossem investigadas a fundo. Mesmo assim, 

esta breve observação será feita: o estilo de vida dionisíaco, ao contrário do apolíneo, 

sugere uma vida de excessos, tal como está no em outro provérbio de Blake: “A estrada 

do excesso leva ao palácio da sabedoria. ” 

Na tradição judaico-cristã, o vinho denota doçura e que as aparências enganam. 

Logo após o dilúvio, Noé plantou uma videira. A celebração do casamento judaico 

carrega muitas simbologias: é um casal padrinhos que oferta o vinho.13 Ele representa a 

regeneração, o amor e o perdão de Deus. Os estudantes da Torá são comparados ao 

vinho: com a idade, mais sabem. O vinho é um dos alimentos permitidos (Kosher) ao 

consumo entre os praticantes da lei judaica. 14 Ele figura em todas as comemorações dos 

judeus. O vinho é tão indissociável do judaísmo, que a folha da videira é um dos 

símbolos dos hebreus. Contudo, não é qualquer vinho que pode ser ingerido; existe uma 

série de regras para tal, desde atenção à idade da videira, as qualidades do terreno onde 

está o vinhedo, à manipulação: só pode ser feita por judeus ortodoxos para evitar a 

contaminação. De modo que os judaico-cristãos consomem somente marcas de vinhos 

específicas, que levam em consideração estes cuidados impostos pelos rabinos. Em O 

Amor em Visita, a figura do vinho surge em três estrofes (idem. p. 21, p. 24, p. 25). 

Avante, excerto da 19ª estrofe:  

 

                                                             
11 Fonte: http://www.screamyell.com.br/pms_cnts/blake.html 
12 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Dioniso 
13 Fonte: https://semearemvidas.webnode.com.br/products/cultura-judaica/ 
14 https://revistaadega.uol.com.br/artigo/bebida-que-valoriza-a-vida_7759.html 
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Beijar teus olhos será morrer pela esperança. 

Ver no aro de fogo de uma entrega 

tua carne de vinho roçada pelo espírito de Deus 
será criar-te para luz dos meus pulsos e instante 

do meu perpétuo instante. 

 
(HELDER, idem, p. 25)  

 

O fragmento acima apresenta intertextos com o sagrado por todo o momento: o 

símbolo do aro de fogo, a entrega, a “carne de vinho roçada pelo espírito de Deus”, a 

criação da luz e mesmo a perpetuidade (o que é eterno) de um instante: há por todos os 

versos a referência ao sacrifício. A amada é tida como possuidora de uma “carne de 

vinho” e “roçada pelo espírito de Deus”. Neste caso, a similaridade com as religiões 

cristãs baseadas na bíblia permite esta leitura. A imagem da amada e sua carne de vinho, 

na mesma sentença em que o eu lírico a contempla roçada pelo espírito divino pode ser 

uma direta associação entre ela (a amada) e o corpo de Cristo, sendo avalizada (roçada) 

por Deus (pai de Cristo). Sua carne é o pão e o vinho é o sangue do cordeiro. Em 

seguida ao fragmento amostrado, na mesma estrofe (idem, Ibidem):  

 

— Eu devo rasgar minha face para que a tua face 

se encha de um minuto sobrenatural, 
devo murmurar cada coisa do mundo 

até que sejas o incêndio da minha voz.  

 

 

  

O eu lírico evidencia como é sagrada sua amada para si, neste intertexto bíblico 

da face de Deus, em que a face divina é, na verdade, dela; ela é uma projeção do eu 

lírico, então, para que possa existir, mesmo que por um minuto, mas “um minuto 

sobrenatural”, ele intenta o rasgar da própria face: a máscara de seu rosto é retirada e, 

então, surge o rosto da amada — criador e criatura. Neste momento íntimo e sagrado, 

ele irá “murmurar cada coisa do mundo” (na bíblia, no começo de Gênesis, após ser 

criado por Deus, o homem deu nome a tudo o que havia na terra, mas sentiu-se só, então 

Deus decidiu dar a ele uma companheira). Logo que sua face é rasgada e, no lugar dela, 

enche-se a face da amada, ele está embebido do sagrado; e roga que para que a amada 

seja o incêndio de sua própria voz: amador e amada (criador e criatura), ambos um só. A 

voz de incêndio está repleta do poder batismal do fogo, é uma voz sagrada, que lança 

profecias. No livro de Marcos 10, versículos 7 e 8 Jesus diz à multidão da Judeia: “Por 
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esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão 

uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. ”  

 Foi citado há pouco o sacrifício de cabras, feito por mulheres, nos cultos a 

Dionísio. Em O Amor em Visita, na 3ª estrofe (idem, p. 18 e 19) alude-se à cabra, em 

uma metáfora à figura da mulher. 

 

Em cada mulher existe uma morte silenciosa. 
E enquanto o dorso imagina, sob os dedos,  

os bordões da melodia,  

a morte sobe pelos dedos, navega o sangue,  
desfaz-se em embriaguez dentro do coração faminto.  

— Ó cabra no vento e na urze, mulher nua sob  

as mãos, mulher de ventre escarlate onde o sal põe o espírito,  

mulher de pés no branco, transportadora  
da morte e da alegria. 

 

 

 Por fim, outro elemento presente nos poemas de Helder é o leite. Em O Amor em 

Visita ele surge na 10ª estrofe (idem, p.21):  

 

Minha memória perde em sua espuma 

o sinal e a vinha. 

Plantas, bichos, águas cresceram como religião 
sobre a vida — e eu nisso demorei 

meu frágil instante. Porém 

teu silêncio de fogo e leite repõe a força  
maternal, e tudo circula entre teu sopro 

e teu amor. As coisas nascem de ti 

como as luas nascem dos campos fecundos, 

os instantes começam da tua oferenda 
como as guitarras tiram seu início da música nocturna.  

 

 

 Imagens do fragmento acima já foram observadas neste estudo. No verso “teu 

silêncio de fogo e leite repõe a força/maternal”, o poeta aponta o fogo — cuja possível 

significação foi discutida no capítulo O amor no feixe surrealista, por Bachelard — e 

um silêncio de leite que repõe a força maternal. A mulher associada ao nascimento, em 

virtude das luas nascendo em campos fecundos, das águas que “cresceram como 

religião/ sobre a vida”: as leituras arquetípicas dos mitos e intertextos ao sagrado, 

portanto. O leite sempre é associado à figura materna, tal qual consta no poema, no 

entanto, existem outras significações para ele. Na Grécia e na Roma ele estava 
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associado aos rituais de sacrifício e era utilizado, também, nos rituais de libação.15 E, 

simboliza o renascimento (assim como a água, perpassada por Eliade no capítulo 

Imagem e Surrealismo). Consta que nas orgias dionisíacas o leite e o maná eram usados, 

neste caso, como símbolo do sêmen, da recusa da mulher em ter apenas função maternal 

e, o maná, subvertendo o significado bíblico de ser o alimento de Deus: nos rituais 

dionisíacos não existiam apenas um Deus, mas o próprio homem era Deus de si, 

cultuando a si mesmo, sendo ele próprio o sangue e o maná; a carne é exaltada, os 

pudores cristãos são abandonados; o lado selvagem e animalesco do homem é 

enaltecido. É válido atentar também que, na estrofe acima (HELDER, 2016[1958], p. 

21), da mesma forma aparece a “vinha”, que são as videiras, citadas há pouco nas 

reflexões de alguns possíveis significados do vinho.  

 Enfim, como dito por todo o estudo, as possibilidades intertextuais com o 

sagrado e a recriação dos mitos e iluminações pelos matizes surrealistas, em Herberto 

Helder, é reflexão por toda uma vida, não se restringindo, somente em O Amor em 

Visita — e mais; abrir-se à sua poiesis é lançar-se em oportunidades de reflexão da 

própria existência de quem o lê.  

   

 

 

 

   

                                                             
15 Fonte: https://www.dicionariodesimbolos.com.br/leite/ 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“silêncio de sonho sono do tempo: tudo amarelo: noite do pimenteiro 

do sono na cal folhas do gato sonho das sombras do verdíssimo 
vermelho: secura da noite: noite do gato na noite da cal com a noite 

das folhas dentro do verdíssimo debaixo...” — Herberto Helder 

(Comunicação Académica, 1963, p. 18)  

 

 

 Este estudo formula sua discussão de modo circular e sempre teve por intuito 

aproximar a poesia de Herberto Helder aos matizes do surrealismo: jamais se pretendeu 

ir nas gêneses surrealistas, primeiro por entender que é equivocado crer que isto seja 

possível e, segundo, porque ao estudar os fundamentos básicos do movimento, notou-se 

que ele próprio concede esta liberdade: a de apalpar tantos significados. Após esta 

jornada, descobriu-se que o surrealismo vai muito além do que comumente apregoa-se. 

Houve a redenção de muitos equívocos contemporâneos, em especial os estilísticos.   

 O Amor em Visita foi onde tudo começou para Herberto Helder. Ler este 

primeiro livro foi uma espécie de “batalha quixotesca” e, por isso, escolheu-se a via 

intuitiva, subjetiva. Felizmente, não existe um guia prático de leitura da poesia 

herbertiana, então, uma leitura não profissional permitiu maior intimidade com os 

versos deste longo poema feito em camadas: é preciso desfolha-lo, pacientemente, sem 

ter a inocência de crer que é possível deixa-lo completamente nu, decifrado. 

Estabeleceu-se uma relação física e espiritual com o livro e, lentamente, os versos foram 

se revelando: talvez isto explique o motivo de ter sido nos intertextos sagrados que 

ocorreu a leitura primordial. 

 A participação de Helder na primeira fase do surrealismo português, no grupo do 

Café Gelo, e sua imersão na técnica do cadáver esquisito, trouxe o entendimento de uma 

nova perspectiva acerca do hibridismo em sua linguagem: sua poética carrega figuras 

híbridas do reino animal, vegetal e mineral (conforme atenta Maria Estela Guedes, no 

livro A obra ao rubro de Herberto Helder). Isto permitiu elaborar a ideia de que o texto 

de cada poeta é uma entidade (ser) que, quando mesclada a outras entidades (seres), 

culmina em uma nova criatura, um híbrido: o cadáver esquisito — afora esta técnica 

surrealista, é conveniente pensar que, durante o processo de escrita e reescrita de seus 

poemas, o poeta foi criando novos híbridos: na linguagem inventada por ele, todos os 

elementos fazem parte da mesma massa.  
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 Na tentativa de intitular sua experiência com a tecnologia criou-se o termo 

tecnolírica. Este neologismo, conforme explicado na Introdução e no primeiro capítulo, 

é oriundo do título do livro Electronicolírica. Acredita-se que, além da conexão entre 

literatura e intermídia, presente na escrita herbertiana, compensa apresentar novas 

discussões sobre como o poeta estrutura a linguagem, sendo ela a própria tecnologia em 

si: A tecnolírica de Herberto Helder, o próprio Deus ex machina.  

  A criação de novos conceitos só foi possível graças à própria luz criativa 

emanada por Helder, que fez de sua vida poiesis. Poucos poetas permitiram tamanha 

liberdade aos leitores-pesquisadores.  

  Por fim, os trajetos da pesquisa ensinaram que, solitariamente, ela não teria sido 

possível: a interlocução com estudiosos do surrealismo e de poesia portuguesa e, 

também, com alguns artistas surrealistas ainda vivos, foi indispensável ao 

enriquecimento do discurso e da formação de ideias e, também, o acesso a alguns 

materiais bens raros, sem que fosse preciso apanhar um avião até Portugal. Fica, em 

tudo, um enorme sentimento de gratidão a todos, sem exceção, que participaram desta 

viagem interior. 
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