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A CONSCIÊNCIA DO ZERO COMO 

A LÓGICA DA RAZÃO ANTROPOFÁGICA 
DA POESIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA

Susanna Busato*

Como trilhar os caminhos que hoje a poesia brasileira constrói em 
termos de uma consciência crítica da linguagem? Seguir o roteiro das 
dimensões de espaço e tempo, por meio das quais a poesia de hoje 
organiza o seu espaço de linguagem, é uma trilha possível e necessária 
para compreender um tempo de traçados vários, que vão alinhavando 
e indicando os roteiros que pretendem seguir, de modos diferentes, 
uma trajetória de recusa para o mesmo. 

A experiência da recusa ou do deslocamento implica sempre um 
gesto crítico. A consciência de um tempo presente revela-se hoje 
como flagrante do “vazio” e como imagem do “obstáculo”. Cons-
ciência que emerge, por exemplo, como aquela que, para o sujeito 
do poema de Manuel Bandeira (1982, p.93): 

Momento num café, tomara o sentido do espaço, ocupado num 
primeiro momento enquanto imagem denotada da existência, para 
perceber-se como margem para um espaço metafísico, transcendente 
e conotado, considerado como desvio no paradoxo flagrado: “a vida 
é traição”, [diante da matéria] que passava/Liberta para sempre da 
alma extinta. 

 * Doutora em Letras pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) e professo-
ra-as sistente da mesma instituição, campus de São José do Rio Preto.
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O vazio se descobre um “boi morto”, imenso, espantoso, “Morto, 
sem forma ou sentido/ou significado” (ibidem, p.145). Ao olhar a 
matéria “liberta para sempre da alma extinta”, o sujeito do poema, 
deslocado da esfera da vida-confiança, da vida-absorção, da vida-
certeza, descobre-se “num gesto largo e demorado”, numa perspec-
tiva de tempo perceptivo que se expressa em revelação (muito mais 
do que em sinal de respeito, em termos do protocolo social). Seu 
gesto é descoberta e recusa na compreensão não da morte terrena, 
do corpo inerte às pulsões de vida já extintas de suas células, mas da 
morte como libertação dos atavismos, do corpo como cárcere, como 
casca simbólica dos automatismos que imprimem aos gestos uma 
ideia de vida como estado de permanente sensação de passagem pelas 
estações do tempo linear e mecânico, marcado pelo relógio contro-
lador dos desejos e das voracidades: “Este sabia que a vida é uma 
agitação feroz e sem finalidade./ Que a vida é traição” (ibidem, p.93).

Um dos grandes paradoxos da vida é afirmar que a vida é um 
beco sem saída. Essa ideia de beco, de espaço emoldurado pelas ações 
coercitivas do cotidiano, transforma-se na arte como o lugar a ser de-
vorado pela consciência do “nada” que anima hoje a poesia brasileira: 

negar o nada
para instalar o reverso:

talvez do negado
brote um mutante
avesso afirmativo

um ser que se inaugure
no limbo
ainda que sendo só
um símbolo (Tápia, 2009)

Assinalar o vazio da existência, a não utopia, a não saída, torna-
se para a poesia hoje um roteiro dela própria. Propõe o poema “O 
nada negado”, de Marcelo Tápia (2009), um jogo: “negar o nada” 
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para inaugurar um “avesso afirmativo”, ou seja, para inaugurar um 
dizer, uma voz que signifique, que extraia do agora, desta atmosfera 
em que “tudo está dito” (alusão ao poema de Augusto de Campos, 
que também devora esse nada que se abre nas dimensões da mo-
dernidade), a poesia como desafio, como uma nova experiência 
de linguagem, como uma nova experiência de dizer a tal pedra de 
Drummond, que invade o poema como um ruído que não silencia e 
inaugura, para a poesia brasileira de vanguarda, no início do século 
XX, o tom de desolação ante um mundo que descobre o homem 
como caco, resíduo de tempo, verme que nasce daquilo que sobra 
de si próprio quando suas certezas de existência veem-se abaladas 
por um mundo centralizador de poderes totalitários, dominadores 
das ações sociais e de um poder capitalista liberal que deixa livres as 
ações castradoras da liberdade humana. Edgar Morin (1999) assinala 
que houve, na passagem do século XX ao XXI, “a destruição, ou me-
lhor, a autodestruição da idéia de salvação terrestre”, o que implica 
compreender que “não existem leis históricas, que o progresso não 
é automático e nem se encontra garantido”, ou seja, que aquilo em 
que se acreditava como evolução “certa e reta” no desenvolvimento 
da humanidade ligado ao desenvolvimento da ciência, como algo 
progressivo e assegurador do “reino de felicidade”, traz justamente o 
oposto, o desabamento das utopias e das crenças no futuro. A socie-
dade de consumo e informatizada apenas acredita no aqui e agora de 
seu estado de comunicação. O imediatismo e a falta de verticalidade 
nas relações humanas destroem a crença no futuro.

O poema de Marcelo Tápia solicita, pois, como poesia, a saída 
do labirinto: necessário se faz apontar o vazio e fazer dele matéria 
de poesia, cuja tarefa, por sua vez, emerge do cotidiano do homem 
e como um verme vai devorando tudo o que encontra, até mesmo o 
próprio homem.

Uma questão importante para a compreensão do espaço e tempo 
estéticos que a poesia hoje configura é perceber a relação complexa 
entre “linguagem e realidade”. Em outras palavras, seria verificar 
como o período estético que habitamos se posiciona pela “recusa ou 
redefinição de um código anterior” e como se organiza “pela invenção 
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de elementos formalizadores para o futuro” (Barbosa, 1974, p.93). 
O gesto que constrói o espaço poético do agora é um gesto que se 
posiciona num espaço pós-utópico, segundo a proposição feita por 
Haroldo de Campos (1984, p.5). O espaço da poesia do presente 
seria o espaço de “uma poesia de pós-vanguarda, não porque seja 
pós-moderna ou anti-moderna, mas porque é pós-utópica”. A pós-
utopia poderia ser explicada por meio da assertiva de que ao “projeto 
totalizador da vanguarda [...] sucede a pluralização das poéticas 
possíveis. Ao princípio-esperança, voltado para o futuro, sucede 
o princípio-realidade, fundamentalmente ancorado no presente” 
(ibidem). Octavio Paz, em Os filhos do barro, dirá que “a poesia de 
hoje é uma poesia do ‘agora’” (apud Campos, 1984, p.5). Um “ago-
ra” como marca temporal daquilo que não é mais, pois o presente é 
transitório: nossa época “não conhece senão sínteses provisórias e o 
único resíduo utópico que nele pode e deve permanecer é a dimensão 
crítica e dialógica que inere à utopia”, afirmará Haroldo de Campos 
(1984, p.5). Na releitura do passado e na ação de “recombinar critica-
mente a pluralidade dos passados possíveis”, presentificando como 
diferença essa poesia no poema pós-utópico (ibidem), é que a poesia 
do presente assumiria seu caráter antropofágico. 

É assim a poesia que constrói um espaço crítico onde os “destro-
ços do presente” provocam no sujeito a sensação de estar “a meio 
submergido”, “dividido, subdividido” (Bandeira, 1982, p.145).  É 
assim a poesia cujo olhar crítico emerge da linguagem e do discurso 
crítico como matéria anímica com que Drummond (1983, p.201) já 
flagrara em “Cerâmica” o revés da existência:

Os cacos da vida, colados, formam uma estranha xícara.
Sem uso,
Ela nos espia do aparador.

A vida como ruptura, como caos, como desfuncionalizada de seu 
percurso linear, a “vida como traição”, promove para o sujeito uma 
nova ordem. Na imagem da “xícara”, a desfuncionalização impressa 
nos cacos colados, nos resíduos agrupados numa ordem que lembra 
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de longe um dado de realidade. É assim que a imagem da vida des-
construída por via da palavra “nos espia do aparador”, sinal de ironia 
desse vazio que marca o estranho de nós mesmos.

A expressão da morte enquanto imagem da libertação das moldu-
ras pacificadoras da linguagem emerge no poema de Bandeira e no de 
Drummond como um dado metalinguístico da consciência do poético 
e do mundo presente. Emerge como a imagem da consciência do não 
lugar, motor de uma razão antropofágica, de um gesto de devoração 
e de recusa ao já visto, ao já acostumado e já confortavelmente insta-
lado. Talvez seja o gesto de recusa na poesia de hoje uma expressão 
roteirizadora de uma saída, por isso a força de uma metalinguagem 
devoradora do caos presente, analítica, raciocinante, centrada nas 
sensações de um sujeito que se percebe imerso, “submergido/entre 
os destroços do presente” ou submetido à repetição simuladora do 
caos, como se preso estivesse a um “labirinto dificultoso”, cuja saída 
parece submergir a inércia do movimento.

A imagem da “diferença” que emerge do pensamento acerca 
da poesia do presente pós-vanguarda vai encontrar-se como ponto 
nodal no gesto de “recusa” da poética de Frederico Barbosa,1 a qual 
estaria num movimento de recuo para um ponto original, um hiato, 
abismo ou intervalo, que emerge necessário numa voz que se marca 
por uma “metaironia”, ou seja, por uma crítica que se torna criação e 
que se afirma, portanto, num processo de revisão crítica da linguagem 
poética, ao assinalar o imenso “nada” em que se situa. Mais do que 
uma negação, a consciência do tempo presente como a “consciência 
do zero” é o ponto de partida ou de chegada desse “nada” ou “quase 
nada” do momento presente, que representa esta pós-modernidade 

 1 Em 1990, Frederico Barbosa estreia com o livro Rarefato e segue adiante em sua 
trajetória poética com os livros Nada feito nada (1993), Contracorrente (2000), 
Louco no oco sem beiras – Anatomia da depressão (2001), Cantar de amor entre 
os escombros (2003), Brasibraseiro (com Antônio Risério) (2004) e A consciência 
do zero (2004). Barbosa recebeu dois prêmios Jabuti pelos livros Nada feito 
nada, Brasibraseiro e SigniCidade (2009). Em meio à produção pessoal, publi-
cou coletâneas de poemas, com destaque para Na virada do século – Poesia de 
invenção no Brasil (com Cláudio Daniel) (2002).
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à beira da entropia pelo excesso de repetição a que está fadada qual 
narciso, eternamente se mirando em seu reflexo tardio. A “consciên-
cia do zero” é uma imagem da qual me aproprio aqui numa referência 
ao conjunto de poemas com que o poeta Frederico Barbosa inicia 
sua trajetória poética com o livro Rarefato, de 1990. Sua “trilogia do 
tédio”, escrita em 1984, inicia esse percurso da negação do sujeito 
no espaço, que se rarefaz em silêncio: 

Nenhuma voz humana    aqui   se pronuncia
chove um fantasma anárquico,    demolidor

amplo nada no vazio deste deserto     
  anuncia-se como ausência,    carne em unha 

           odor silencioso no vento            escarpa
  corte de um espectro     pousando     na água
  tudo que escoa em silêncio  em tempo  ecoa (Barbosa, 1990, p.3)

A estrutura do poema traz esse “nada” nos espaços intervalares 
ao longo dos versos, construindo um ritmo pausado que se autorre-
ferencia no trajeto dos sintagmas como sendo a própria consciência 
da ausência, no “aqui” do poema (“nenhuma voz humana aqui se 
pronuncia”), que se presentifica por metáforas ao longo dos versos: 
imagens espectrais (“chove um fantasma anárquico”; “espectro pou-
sando na água”), imagens amplificadoras da ausência (“amplo nada 
no vazio deste  deserto”), sinestésicas (“odor silencioso no vento”), 
numa construção rítmico-sonora que encontra a fluidez já anunciada 
do espectro do silêncio no último verso: “tudo que escoa em silêncio 
em tempo ecoa”. Eis a consciência de um tempo que é flagrado nos 
espaços lacunares construídos entre as palavras. Eis a consciência de 
um tempo (denotado) que é flagrado como silêncio projetado para o 
tempo (conotado) do poema, que o ecoa na plasticidade dos versos, 
ou seja, nos espaços gráficos que mimetizam o vazio (“que escoa em 
silêncio”); nas imagens semânticas do vazio, no ritmo desacelerado; 
nas aliterações das sibilantes e chiantes, assim como das nasais, como 
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espectros de “silêncio” que ecoam como imagem do “nada” espacial 
que assombra o poema; e nas assonâncias das vogais abertas que vão 
dando plasticidade ao “nada” como uma figura “aberta”, “vazia”, 
“esvazada”. Essa “consciência do zero” instaura, na voz que emana 
do poema, o início de uma trajetória crítica que irá buscar no aspecto 
do transitório, ou seja, daquilo que flui e escapa, que chega e parte, o 
elemento da presença do poético nesse contexto “pós-tudo”, imagem 
que o poema de Augusto de Campos (2010) ousara criar em meados 
dos anos 1980 para provocar esse momento pós-vanguarda, pós-
utópico, imerso no flagrante da consciência do “quis mudar tudo/
mudei tudo/agorapóstudo/extudo/mudo”. 

Aquilo que é rarefação de sentidos, esvaziamento e redundância 
gera grau zero de informação, fora das molduras da arte. “Rarefato” 
é sinônimo de rarefeito; de rarefactum, diminuído na densidade, de 
onde “rarefazer” é tornar menos numeroso ou menos frequente. Em 
que medida essa ação de “rarefazer” estaria encenada como voz nos 
poemas? O “nada” em que se traduz o verbo é um agente demolidor 
que escoa em silêncio e ecoa no tempo, está presente no poema e na 
realidade que atinge o poeta. Ao assegurar sua presença, o poeta cons-
trói-lhe um espaço de representação. Os espaços em branco no poema 
incomodam, pois sua presença é como um “corte do espectro” (o vazio 
mimetiza o espectro, o corte na sintaxe do verso mimetiza a presença 
intrusa desse outro que assombra o poeta). Uma das saídas para o va-
zio é deslocar-se no espaço e no tempo, é buscar no elemento do transi-
tório a presença de um espaço de referências que irão trazer informação 
nova ao verso: a diferenciação de formas e funções para a poesia é o 
resultado do gesto de recusa que tem na “consciência do zero” o lugar 
da trajetória, seu ponto de partida e seu ponto de chegada, pois fadado 
está o poeta a se deparar com a dor da náusea, com a depressão, como 
uma estratégia, enfim, para chegar mais próximo ao ponto máximo 
dessa trajetória, o ponto zero, intervalar entre dois polos, o positivo 
e o negativo, lugares da hesitação e do risco. Irá procurar o poeta 
encontrar-se com o verso na sua essência crítica de verso, ou seja, na 
sua crise perpétua, buscando na célula do ritmo o alcance para transitar 
por composições que irão remeter aos jogos labirínticos do barroco, 
aos jogos com palavras da poesia concreta, aos versos cadenciados de 
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uma educação pela pedra, bem ao gosto das lições de João Cabral, 
ou à viagem pela memória do passado como em Manuel Bandeira, 
muitas vezes regado pelo pessimismo de Drummond, mas sem deixar 
para trás a ironia necessária e mordaz de um Oswald de Andrade.

A “consciência do zero” é a consciência do início, de um tempo que 
escoa em silêncio para ressurgir nesse gesto que se anuncia no poema 
como uma reflexão/ação da recusa ao já feito: “Sentia o término nas 
veias.” afirma a segunda parte do poema. Em meio ao filme ruim 
num cinema lotado, diz o poema, enfim, em meio a uma atmosfera 
terminal, negativa, representada por um contexto que não mais pro-
duz significâncias, o sujeito pressente o pânico que se anuncia e, logo, 
vem-lhe o estalo: “a consciência do zero rondando”, a consciência de 
um vácuo, como uma bolha frágil. Os versos caminham na descrição 
da cena/percepção do instante que rui no sujeito a realidade em redor, 
para transformá-la em linguagem, presença de uma ausência mimeti-
zada em reação: “Estado, condição, estado. / Abre:”. Os dois versos 
finais trazem esse sujeito inserido num espaço emoldurado por uma 
consciência de “estado” que o traduz em “condição”, mera repetição 
que anuncia o caos, a explosão da bolha: “Abre:”. Esse verso final 
aponta para a terceira parte da “trilogia do tédio”, que revela, já, o 
espaço a que o sujeito é reportado durante o “estalo” de consciência 
desse ponto intervalar que é o zero (fronteira entre o nada e o tudo, en-
tre o acaso e a necessidade, entre a palavra e o silêncio): a poesia inicia 
o seu trajeto no mergulho dessa consciência no espaço mesmo da lin-
guagem. A construção do poema enuncia, no decassílabo dos versos, o 
eco de um tempo que plasma o espaço de um “crime” que se anuncia: 

Dominado pela pedra, insone,
descolorido, o crime principia
nas altas horas da noite vazia
ganha corpo no decorrer do dia.

Ganha corpo no decorrer do dia,
dor de náusea delicada e infame
descolorido, o crime principia
alia-se ao tédio impune e some. (Barbosa, 1990, p.5)
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De onde o poeta deflagraria seu gesto de recusa? É no eco da 
composição do verso clássico de Camões que a poesia que se insurge 
no agora desse “pós-tudo” deflagrará o gesto de recusa, ou seja, o 
gesto que nega camuflar-se à sombra da vanguarda, repetindo-a. 
O poema traz a dicção de uma estrutura poética que remonta a um 
processo barroco de construção, por meio da repetição dos sintagmas 
ao longo das estrofes em combinações várias, sempre remetendo ao 
início do processo, sem achar saída. A imagem da pedra, já presente 
na tradição poética como metáfora do tempo e da palavra, principia 
nesse poema a dicção da poesia para o poeta e revela, pelo jogo dos 
versos que se dobram e redobram nesse dizer/mostrar, o que a pedra 
insone entranha na alma do poeta: conhecimento da efemeridade da 
própria poesia e da própria vida.

Dor de náusea delicada, infame,
nas altas horas na noite vazia
ganha corpo no decorrer, no dia
dominada pela pedra, insone.

Ganha corpo no decorrer do dia,
dor de náusea delicada e infame
descolorido, o crime principia
alia-se ao tédio impune e some. (ibidem)

Articula o sujeito do poema, como um “crime” que vai ganhando 
corpo no poema e “no decorrer do dia” e “nas altas horas da noite 
vazia”, essa “dor de náusea” ante o “vazio provável” da própria 
poesia aliada “ao tédio impune”. Percebe-se o poema como um gesto 
anunciador daquilo que a poesia de Frederico Barbosa irá perseguir 
ao longo de sua obra: a negação do mesmo por um processo que 
mimetiza esse “mesmo” como agente do tédio e do incômodo do 
sujeito, que já não se avizinha do gesto revolucionário da vanguarda, 
na qual parece não crer, procurando na tradição poética a dicção 
necessária para religar o poeta às coisas, sentimentos e memórias de 
seu próprio tempo, por meio de uma operação tradutora dessa mesma 
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tradição (caso contrário, seria um retorno nostálgico e, de fato, não é 
isso que representaria o gesto de recusa com que roteiriza sua dicção 
poética). Assim, o gesto que o aproxima daquilo que se lhe afigura 
como parte de sua experiência (a cidade, as pessoas flagradas na sua 
passagem, os amores pessoais, a memória da infância e da leitura 
de ritmos e gêneros literários, musicais e cinematográficos) aponta, 
nesse trajeto, um processo necessário de deslocamento, que traz, na 
sua natureza, o desejo de abarcar a pluralidade de um tempo, o seu e o 
da cultura.  

Ganha corpo o poema num entrelaçar de enunciados que se 
referem à “dor de náusea”, esse incômodo que retoma o seu lugar 
num processo de não avançar, pois o sujeito é “dominado pela pe-
dra insone”, pelo poema que o enreda nesse labirinto locutório de 
uma “consciência do zero rondando”, em círculos que se abrem 
em espirais, para, no final do poema, essa dor insone de náusea 
delicada e infame aliar-se ao tédio impune e sumir, como a outra 
ponta da espiral. Na verdade, o poema já revela, na sua estrutu-
ra, o processo da rarefação como o gesto de uma procura de sua 
própria poética. 

No livro Nada feito nada, de 1993, Frederico Barbosa retoma a 
temática do vazio num projeto de enfrentamento e de devoração que 
lhe vale o gosto pela experimentação sempre nova, como a rasgar, 
na linguagem, o crivo crítico daquele que se integra como corpo na 
poesia de seu tempo. A epígrafe de abertura da obra traz os dois 
primeiros versos do poema, do qual transcrevo a seguir somente a 
primeira estrofe, do trovador provençal Guilhem de Peitieu, cuja 
atualidade em muito surpreende: 

Farai um vers de dreit nien:
Non er de mi ni d’autra gen
Non er d’amor ni de joven,
Ni de ren au,
Qu’enans fo trobatz em durmen
Sus um chivau.
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A tradução literal2 seria: “Farei um verso sobre nada, / nem sobre 
mim nem sobre alguém”. A que viriam os versos de Nada sobre nada? 
Esvaziar logo de início a expectativa do canto como um canto sobre 
nada é trazer à tona a margem da palavra que se busca como negação 
de tudo e como rarefação das certezas. Novamente, a crítica sob os 
poros do canto, inserindo-se como linguagem, desenhando o “nada” 
como forma de um dizer que busca uma saída para si próprio e para 
a poesia de seu tempo. 

LABYRINTHO DIFFICULTOSO

cada dia  de novo  cada dia
 mais  insone  mais
mas não  vem  mas não
 é nada  a noite     é nada
mais  insone  mais
 é nada  a noite     é nada
é dia    é dia
    mas não  vem    mas não
é nada  a noite  é nada
    mais  insone  mais
cada dia  de novo  cada dia
     mais  insone  mais
é nada  é nada  é nada

(ibidem, p.13)

“Labyrintho difficultoso” está inserido na primeira parte do 
livro que se intitula “Ocasionais”. O nome sugere espaços e tempos 
de “ocasos”, crepusculares, finais, epigonais, mergulhados numa 
atmosfera de um ultimatum escrito em versos, deflagrando no poema 
sua impotência, o seu nada:

 2 Faço a tradução com base na tradução para o inglês de James J. Wilhelm (1990, 
p.54).
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o poema
   nada
faz-
   ou quase
se
   pouco

O poema citado é de Haroldo de Campos e abre a primeira parte, 
dedicada a Sebastião Uchoa Leite, um poeta também de veia irônica 
e crítica, que sabia que a “vida é traição” e “uma agitação feroz e sem 
finalidade”. 

A forma arcaica do título remete o poema à tradição barroca dos 
labirintos poéticos, cuja forma ludicamente propõe uma construção 
dinâmica e movediça, cujas partes se intercalam e se interpolam 
numa exaltação dos sentidos, num jogo frenético de sobreposição. 
Um labirinto no qual o leitor também se imprime, ao qual também 
é seduzido na diagonalidade da construção. Nesse “Labyrintho 
difficultoso”, Frederico Barbosa constrói a arquitextura do espaço 
espacializante de um estado de suspensão: como leitmotiv o nada, a 
rarefação dos dias e das noites e do tempo que insiste e não parece 
alterar nada. A fragmentação dos versos promove a figura de um 
mosaico cujas peças, móveis, se entreolham como pestanas semi-
cerradas. A semântica dos versos é mimetizada por essa estrutura 
em fragmento, cujos sintagmas vão se repetindo e se expandindo a 
partir do sentido da própria repetição presente em: “cada dia    de 
novo    cada dia”; ou em “de novo / insone / vem / a noite / 
insone”; ou ainda em “mais     insone     mais / cada dia    de novo     
cada dia”. Recortes de leitura flagram o processo de repetição em 
qualquer direção. Todo processo de repetição gera informação zero, 
o caos, em termos da teoria da informação, ou ainda gera a entropia. 
O poema sabe disso e com isso se nutre: “cada dia / mais    insone    
mais/ mas não     vem     mas não / é nada     a noite    é nada”; ou 
“cada dia     de novo    cada dia / é nada      é nada     é nada”. É a 
mimetização desse caos, desse nada, pelo processo de repetição do 
mesmo, do cotidiano, da não passagem do tempo, ou da passagem 
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que não gera movimento, que não se resolve, que a espiral do tempo 
é construída no espaço labiríntico do poema, desenhando a saída, 
paradoxalmente. Reler o barroco nesse poema, a partir da imagem 
do vazio em que o poeta percebe o seu tempo, é promover a saída do 
labirinto contemporâneo. Saída que se mimetiza em labirinto, que 
se nutre da racionalidade da construção para enredar o outro: reler a 
tradição é o gesto antropofágico a que se lança essa poesia que recusa 
as formas fáceis. Nestas, o poeta vislumbra o nada que assombra a 
poesia de seu tempo. 

Em suas entrevistas e artigos, Frederico Barbosa mantém uma 
posição bem marcada com referência à recusa à “poesia fácil”, sem 
rigor formal, sem a observância do elemento crítico na sua compo-
sição. Afirma o poeta, em uma de suas entrevistas, que o exercício 
poético deve ser constante no sentido de “sempre procurar reinventar 
a linguagem, procurando novas saídas para os dilemas da linguagem 
e da vida” (Barbosa, 2003 apud Ribeiro, 2010). Em outro momento 
de suas declarações à imprensa, afirma que tem “horror à poesia ‘de 
expressão’, confessional, verborrágica: banal” e “enorme admiração 
pela poesia ‘de invenção’: genial” (Barbosa, 2003 apud Machado, 
2010). 

O olhar do poeta, coerente com suas colocações, promove, em 
sua obra, uma releitura dos elementos que ainda vigoram na poesia 
da tradição, que remontam, por exemplo, aos poemas gregos, a Pe-
trarca e Dante, aos labirintos barrocos, à espacialização da palavra 
no espaço, promovendo uma reversão no verso tradicional (como a 
vanguarda da poesia concreta evidenciara em suas experimentações 
formais), e, por fim, ao rigor cabralino do ritmo e da extração da 
pedra/palavra, a essência que a anima ou que lhe deflagra a crise. É 
do poeta, tradutor e crítico literário Sebastião Uchoa Leite a decla-
ração que faz na contracapa do livro de estreia de Frederico Barbosa, 
Rarefato (1990): 

[...] referências cultas [que] se cruzam com outras mais acessíveis à 
formação média: Camus e jazz, Beckett e filmes noir, João Cabral e 
os faróis de automóveis. Nem tão intelectual, porém, que o poeta se 
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negue à narração de sensações mais concretas, mesmo filtradas por 
referências a Dante e Petrarca. 

Em prefácio ao livro A consciência do zero – antologia de infernos 
diversos, Fabiano Calixto (2004, p.9) aponta o elemento erudito no 
fazer poético de Frederico Barbosa, que, longe de situá-lo na esfera de 
uma “poesia intelectual”, que teria um halo de eruditismo hermético 
e bem-comportado,3 situa-o num diálogo profícuo com o seu tempo 
e o seu leitor, na trilha que traça entre “a experimentação e o lirismo, 
a experiência do sujeito e a conjugação do coletivo, entre a cruz da 
invenção e a luz da tradição [...] promovendo aquilo que Ezra Pound 
tanto prezava: conversation between intelligent men”.

O poeta aqui retira, pois, da tradição o elemento vivo que ainda 
faz reverberar no presente uma procura por uma poesia que se situa 
como recusa ao já feito, ao já estabelecido. A ideia de reciclagem 
ligada à recusa do óbvio percorre essa trajetória que se deseja sin-
gular na sua ausculta interna, ou seja, na sua imersão no universo 
da linguagem que se autoquestiona no espaço que aos poucos vai 
adquirindo contornos movediços. O sujeito e sua consciência de que 
não há movimento, mas uma “pausa”, 

acabei aqui. parece certo
final de viagem,    resto
deserto.
        represa
água, luz, corrente em si
silêncio largo    sol calor (Barbosa, 1990, p.25)

encontram-se em meio ao vazio de um tempo sem espaços possíveis: 

 3 Esfera a que o poeta declara sua ojeriza em prol do fazer inventivo: “Poetas advo-
gam hoje o retorno ao verso parnasiano ou romântico, por se sentirem incapazes 
de carregar o fardo da busca de formas novas... Eu aposto na continuidade do 
projeto modernista, na manutenção do espírito revolucionário permanente. Só 
isso fará com que a arte siga em frente de maneira significativa” (Barbosa, 2002 
apud Abyahi, 2010).
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Nada. Apalavra é nada.
O corpo sempre vazio. Nada.

Nem um som, nenhum som, nem o som.
Aberta, feroz, certa:

A palavra é nada.
Porque tudo é miragem.
Porque não há solução.

Há o que há: nada.
Há nuncas e nádegas.

   Nada. (ibidem, p.41)

A poesia de Frederico Barbosa vai iniciar, a partir dos poemas 
de Rarefato, uma trajetória de leitura da linguagem que está imersa 
numa atitude singular de rasurar a paisagem do já construído, para 
aí instar um roteiro de leitura que vai se fazendo enquanto se busca; 
que vai se fazendo enquanto nega a superfície das coisas, o aparente 
de tudo para contrapor a ele o nada sonoro da existência, como está 
no poema “Rarefato – uma trilogia do tédio”, já mencionado aqui.

Nenhuma voz humana  aqui  se pronuncia
Chove um fantasma anárquico,      demolidor
[...]
Tudo   que   escoa   em   silêncio  em   tempo   ecoa (ibidem, p.3)

O que chamo de “o nada sonoro da existência” ecoa em muitos 
poemas ao longo de sua obra e me leva novamente ao encontro do 
poema “Pós-tudo”, de Augusto de Campos (2010), poema que já 
anunciava a obliteração de uma época entregue após o júbilo de 
uma modernidade aurificada. A poesia do pós-tudo é rarefeita, ou 
seja, carrega em si a falta, o nada que a toma de assombro. A poesia 
para existir deve deixar sentir a linguagem percorrer as possibilida-
des imagéticas do signo. Num mundo pós-utópico, desprovido do 
“princípio-esperança” das vanguardas, como assinala Haroldo de 
Campos (1985), tempo em que, parece, tudo já está dito e não há 
nada a inventar, o caminho a percorrer é fazer desse “nada” matéria 
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de poesia, fazer desse “nada” formal a busca da forma poética no 
verso novamente, auscultando aquilo que a época do presente do 
poeta lhe oferece como eco de tantas experimentações no campo 
do poético. As possibilidades de trabalho com o verso são várias, e 
Frederico Barbosa (1990, p.31) irá colher nesses espaços sua “flor 
de farol”, sua metáfora da poesia entrelaçada aos resíduos do agora.
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