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R u m o  a o  f a r o l

D
esde a infância eu desejava ser um poeta e escritor. A prosa das primeiras lei-
turas me levava a viver aventuras nos mares do Sul – aos navios-piratas que 
desfraldavam uma bandeira negra, com uma caveira branca no centro, à 
busca de tesouros escondidos em ilhas desertas, a tempestades e naufrágios. 
Mas essa prosa em que os homens lutavam contra os elementos primordiais 
do universo e com os outros homens se cercava de misteriosa aura poética. 

E era como se eu estivesse no escaler de um navio que naufragasse ou me encontras-
se a subir o penhasco insular atrás do qual estava enterrado um tesouro. As páginas 
desses livros bem-amados de Emilio Salgari, Mayne Reid, R. M. Ballantine, Robert 
Louis Stevenson, Daniel Defoe e tantos outros correspondiam a velas de navios.

Nasci em Maceió, uma pequena cidade marítima e lagunar do nordeste brasilei-
ro, e a paisagem nativa se casava plenamente à paisagem dos romances afortunados. 
Diante de mim estava sempre o mar, com as suas vagas sucessivas, os navios que 
convidavam à partida e à evasão, e um branco farol vigilante no alto de uma colina. 
A realidade e a imaginação se fundiam no instante milagroso. Assim, desde cedo 
aprendi que a única verdade do homem é a verdade de sua imaginação, esteja ela 
guiando a mão de um escritor ou a ambição de um menino.

Aluno de um colégio religioso que privilegiava, além do idioma pátrio, o 
ensino do francês e do latim, sucedeu-me aos 15 anos um choque de leitura que 
decerto teve uma importância seminal em minha vida. Veio às minhas mãos um 
jornal com uma notícia sobre a vida e a poesia de Jean-Arthur Rimbaud, e que 
reproduzia o poema Les effarés. Esse poema foi para mim uma epifania, uma es-
tonteante descoberta de mim mesmo, daquilo que jazia dentro de mim à espera 
da expressão e possível comunicação – à espera da linguagem.

Noirs dans la niege et dans la brume,
Au grand soupirail qui s’allume,
  Leurs culs en rond
A genoux, cinq petits, – misère:  
Regardent le boulanger faire
  Le lourd pain blond…
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Naquele momento, aprendi que a poesia é filha da realidade e da materiali-
dade e impureza do mundo visível, e só através da criação poética o mundo pode 
ser desvelado. Aos poetas, como aos demais criadores, cabe a tarefa ou a missão 
de proceder à visibilidade do universo. A poesia é uma arte de ver – de ver e 
saber ver o que, mesmo sob os nossos olhos, só pode ser distinguido pelo uso 
e iluminação da linguagem. O silêncio dos meninos maltrapilhos contemplan-
do o nascimento do pão em uma padaria guardava ao mesmo tempo o horror 
e o deslumbramento da vida. Era o silêncio dos seres sem linguagem, que só 
podem exprimir-se através dos poetas, daqueles que sabem ver tanto o mar “in-
fusé d’astres, et lactescent,/ Devorant les azurs verts” como a Clara Venus “Belle 
hideusement d’un ulcère à l’anus”. A estética da beleza e a estética da fealdade – o 
belo e o horrendo, o harmonioso e o disforme – devem formar a totalidade de 
uma visão empenhada em celebrar o universo.

Um ano após essa descoberta incomparável, fui estudar na cidade do Recife, 
que desde o Romantismo ostentava uma atraente tradição cultural. Os meus 
primeiros passos me levaram à Biblioteca Pública, onde um pequeno volume 
de Rimbaud me esperava com a sua capa amarela. Outros passos me conduzi-
ram a um café onde se reunia um grupo de jovens poetas e prosadores. O novo 
convívio abriu para mim o mundo pressentido: através das leituras e diálogos 
encontrei e elegi os poetas que haveriam de influir em minha desejada afirmação 
pessoal – ou em meu destino. Além de Rimbaud, eram Baudelaire, Mallarmé, 
Verlaine, seguidos por Rilke e T.S. Eliot, numa longa jornada que me levou, com 
o fluir dos anos e de uma incessante aprendizagem, a descobertas e admirações 
inumeráveis, desde Camões e Quevedo a Góngora e Antonio Machado; desde 
Victor Hugo a Yeats, desde Dante e Ungaretti a Valéry e Blaise Cendrars ou 
Apollinaire.

Aquele que, desde a meninice, desejava ser poeta se rendeu à evidência de que a 
criação poética corresponde à conquista e à utilização de uma magia verbal – a um 
uso supremo da linguagem. O estudo da retórica poética lhe transmitiu a convicção 
de que o poeta, essa criatura tão ciosa de sua identidade, ao produzir a sua obra, tem a 
liberdade de um jogador de futebol ou de xadrez. Ela, a poesia, é construção e arqui-
tetura. Ordem e desordem, razão e desrazão, contenção e transbordamento, rigor e 
desrigor, a Poesia é a arte de fazer versos, ou de saber fazer versos – é o exercício de 
uma competência e obedece a leis secretas (ou a uma única Lei) como o mundo em 
que vivemos, com as suas estações, a noite e o dia, a vida e a morte, o amor e o ódio. 
E também aprendeu que, através dos anos e dos séculos, a poesia não progride. 
As rupturas e mudanças, as revoluções estéticas mais desabridas e desnorteantes, 
as experimentações mais desvairadas não têm o poder de proceder a metamor-
foses; são apenas acréscimos, o incessante fluir de um processo, as novas etapas 
de uma tradição. Ou instantes ambiciosos ou frenéticos que o tempo, ou o vento, 
haverá de apagar. 
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A verificação de que não há progresso em arte, segundo a lição de Pound, talvez 
já estivesse presente em meu espírito na hora de minha aparição, na década de 1940. 
Era, no Brasil periférico como nos grandes centros de criação artística, um tempo de 
mudança, com o fim da Segunda Grande Guerra e a emergência de novos sonhos e 
pesadelos. Uma nova geração poética – a geração de 45 – surgia, contrapondo-se ao 
Modernismo então vigente, e se caracterizava pelo seu formalismo e cerebralismo. 
Privilegiando um verso curto ou homeopático, e concentrando-se numa prática po-
ética em que imperava a metapoesia, os jovens poetas produziam poemas sobre a 
arte ou maneira de fazer poemas.

Nesse cenário, posso vangloriar-me de ter sido a ovelha negra do rebanho 
obediente e indistinto: de ter sido o mauvais sujet entre tantos temperamentos 
sisudos e bem-comportados que procuravam fugir da prosa da vida. Guiava-me 
a convicção de que a criação poética é uma aventura individual e intransferível, 
a elevação de uma voz inconfundível e quase sempre efêmera na escuridão do 
mundo. As tribos literárias nunca me seduziram.

Ao longo de minha trajetória literária, tenho-me manifestado talvez exaustiva-
mente sobre a criação poética e a poesia. E decerto essas manifestações haverão de 
ser sempre fragmentárias e incompletas. Para mim, a poesia é uma manifestação 
da criatividade humana; uma arte – a arte de fazer versos; o uso excelso da lingua-
gem, já que ela é uma magia verbal, um “idioma” específico dentro da linguagem, 
não só a comum como também a linguagem literária da prosa; um testemunho da 
condição humana; uma celebração do Universo pelo homem. Dentro desse quadro 
imemorial, que proclama a necessidade humana de exprimir-se (inventando e do-
cumentando a passagem do tempo e a sua experiência pessoal), cumpre sublinhar, 
com a necessária ênfase, que a Poesia resulta de uma vocação individual e intransfe-
rível, que se realiza e se aprimora através do trabalho, da pesquisa, da capacidade de 
renovação diante da tradição. O poeta nasce poeta e se faz e é feito pela cultura que 
consegue incorporar ao seu ofício. E ele é apenas um elo no grande sistema poé tico 
do mundo, um grão de poeira numa tradição que vem do início do universo e have-
rá de continuar enquanto este nosso planeta existir. Isto porque há algo, no mundo e 
sobre o mundo, que só a linguagem poética tem condições de exprimir. Há algo, no 
homem, do homem e para o homem, que só o poeta tem condições de dizer, através 
de e com a sua linguagem. 

Quando comecei a escrever na adolescência, nada sabia de mim, a não ser 
que desejava ser um poeta e escritor, e colocar a minha poesia e a minha prosa a 
serviço dos homens, o que significa colocá-la a serviço da vida e até da mudança 
do mundo, já que a mim me doíam e me doem a miséria e a injustiça, a deses-
perança e a morte.

O importante é que o escritor ou poeta projete em sua obra a sua experiência, 
aquilo que Rubén Darío chama de “o tesouro pessoal”. E converta essa experiên-
cia numa linguagem inconfundível. Numa linguagem encantatória.
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Embora praticasse o verso medido e tivesse publicado um Acontecimento do 
Soneto (a primeira edição em Barcelona, feita, em 1948, na prensa manual do 
poeta João Cabral de Melo Neto), o meu interesse fundamental era uma expres-
são poética fundada no verso longo ou respiratório e na impureza do mundo. 
O uso e cultivo desse tipo de verso, cujo modelo mais preclaro é Walt Whitman, 
fizeram com que a tribo literária me considerasse um poeta derramado.

Despojamento! Era o tempo em que o protocolo estético exigia dos iniciantes 
que fossem concisos e despojados, e assegurava que o ato de escrever consistia 
em cortar palavras. De mim, o poder literário reclamou que me despojasse de mim 
mesmo. Só assim poderia eu transpor o portal da aceitação e do aplauso. O meu 
trabalho poético e literário haverá de dizer que me insurgi contra essa cláusula ni-
veladora e padronizadora. Para mim, escrever não é cortar palavras, é acrescentar. 
É exumar as palavras olvidadas ou condenadas que jazem no dicionário à espera 
de uma ressurreição que só os poetas têm condições de promover.

Poeta derramado! Era, decerto, uma leitura equívoca. A concisão e a precisão de 
um verso não residem no seu número de letras ou sílabas, mas em sua densidade 
ou intensidade. Um hai-ku pode ser mais prolixo do que uma ode; um poema em 
redondilha menor ou maior pode ter mais excesso verbal do que um alexandrino. 
Enfim: a minha exatidão era a exatidão do oceano e não a de uma caixa de fósforos.

Um verso elíptico ou lacônico não significa a prática de uma desejável con-
centração ou condensação. Estas podem residir num verso longo e respiratório e 
que, em seu ritmo, e sustentado em sua musicalidade e sonoridade, se desdobre 
como uma onda; e possa até alcançar ou invadir o território da prosa: um verso 
que, sendo ao mesmo tempo verso e prosa, aspire a abranger a totalidade da 
linguagem – e seja proesia. 

Sobe à minha lembrança o poema de Rimbaud. Vejo as crianças acocoradas, 
assistindo ao padeiro fabricar o lourd pain blond. Guardei esta imagem como 
uma dádiva incomparável.

O poeta pensa por imagens. Assim, em meu trabalho poético, a materialidade 
e a concretude reclamam ser plenamente identificadas e reconhecidas. A poesia 
é a arte de conferir visibilidade – a visibilidade da imagem estacionada e tornada 
presente e imóvel – às coisas, seres, paisagens, sentimentos e emoções. Cria para 
o leitor um tempo intemporal: o fugidio tempo perpétuo em que transcorre a 
leitura ou a audição do poema e que contém o ontem, o hoje e o amanhã. Poesia: 
arte de ver, galáxia de imagens e visões; sortilégio da linguagem.

Seja dito ainda que pertenço à linhagem dos poetas e escritores para os quais 
a criação não é um suplício, uma busca febril da forma de exprimir-se, mas um 
prazer e uma felicidade. E sempre desejo que esse prazer de escrever se converta, 
no leitor, no prazer de ler. A angústia da expressão não me atormenta.

Para mim, o ofício poético sempre foi o ato de ser visitado por mim mesmo; a 
busca de uma voz discernível: a minha voz, a voz de uma experiência acumulada 
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e sempre acrescida no silêncio e no rumor dos dias. Uma voz empenhada na 
celebração do mundo e na reflexão sobre a condição humana.

Diz Valéry: “Je me moque des courants, j’admire seulement les navires”. Para 
mim, a função das correntes, teorias e movimentos estéticos e literários é produ-
zir nomes – figuras nítidas e isoladas que ao estatuto grupal ou escolar acrescen-
tam o selo ou o timbre próprio. Creio na diferença e a reclamo. Acredito naquela 
formiguinha de Antonio Machado que vai sozinha pelo campo.

Embora eu tenha percorrido tantas terras e haja contemplado as nuvens de 
céus diversos – conduzido por aquela brisa marinha que o progresso tecno-
lógico transmudou em brisa aérea – considero-me um poeta profundamente 
vinculado à terra natal. Respiro o sentimento do berço, da raiz, da origem, do 
sangue ancestral. Minha poesia guarda o meu lugar de nascimento: Maceió, com 
o farol e os navios, e o mar, e o vento do mar, e os goiamuns e caranguejos que 
transitam na lama negra dos mangues, os currais de peixe, as lacraias que emer-
gem dos madeirames apodrecidos, as estacas dos trapiches palafíticos, os cães 
sarnentos e entediados que vagam pelas ruas tortas, os cemitérios marinhos, o 
cheiro conjugado de açúcar e cebola dos armazéns portuários, o grasnido das 
gaivotas, os mendigos que exibem ao sol as pernas deformadas pela elefantíase, 
os morcegos suspensos no forro carcomido das igrejas, as casas corcundas, as 
janelas fechadas que escondem segredos inconfessáveis, os loucos que cantavam 
e bailavam no hospício junto ao mar, os estaleiros abandonados, as dunas e as 
tanajuras. Estas lembranças e viagens correspondem à criação de uma mitologia 
pessoal. E guardam a luz e a sombra e o mormaço.

Regido pelo barulho do mar, que ainda hoje me segue até nos sonhos, o pequeno 
e fechado universo da infância e da adolescência me envolve sempre. A poesia é a 
filha dileta da memória – de uma memória talvez fiel ao tempo esvaído, talvez trans-
figurada pela imaginação criadora e triunfante que a torna infiel.

As minhas viagens a outras terras me ensinaram e ainda me ensinam, talvez 
obsessivamente, a minha origem; e mesmo o conhecimento de outras línguas 
me remete, imperiosamente, à minha raiz verbal, que é a portuguesa língua ce-
lebrada por Antonio Ferreira. E a ininterrupta viagem em torno de mim mesmo 
converte a minha noite num amanhecer. Torna verdade e realidade um desejo 
de infância.

Em meu longo caminhar, estou sempre caminhando em direção ao farol que 
me espera no alto da colina.




