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INVENÇÃO POÉTICA:
um espaço de liberdade?

Especulações provocativas

Quando refl ito sobre o caminhar da literatura, seus processos, sua temática, sua tran-
sição, questões que sempre me assediaram voltam em insistentes provocações. Ao 
observar os vários olhares sobre os textos escritos ao longo da minha caminhada 
crítico-literária, as mesmas questões se impõem. Vejo que as dúvidas prosseguem, 

porque a dinâmica da literatura e da vida assim o exigem. Com o propósito de provocação, per-
gunto: Escrita literária será espaço de liberdade? Que liberdade tem um artista ao inventar a sua 
obra? Deve submeter-se a regras? Deve ousar? Seguir escolas, grupos? Que escolas, quais grupos? 
Até onde vai a sua liberdade? Há limites?

Como sabemos, uma das pretensões mais fi rmes desses tempos é a rejeição a quaisquer 
critérios canônicos de valor. Não existe texto fechado, desde quando o espaço concedido ao leitor 
dá-lhe a liberdade de ressignifi cações. Não existe última versão autoral, se cada versão consiste 
em novo momento enunciativo. Com os recursos da mídia e a velocidade dos tempos, a litera-
tura é representação, mas também se faz em apresentação, acontecendo...
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Falar sobre espaço de liberdade da escrita literária exige refl etir no que pensam os fi ccio-
nistas e poetas sobre o ato da escrita. Exige, também, que consideremos a mudança do pensar 
o fazer poético de tempos em tempos; desde a ideia do poeta como ser inacessível, que tem o 
sopro divino; ao poeta de inspiração e transpiração; àquele que não cria mas produz, dizendo 
de outra forma; ao da autorrefl exividade poética, etc, etc... Essas várias formas de ver a liber-
dade autoral exigem uma refl exão sobre a gênese literária. Cada obra cria o seu próprio gênero, 
diz Todorov (1978). 

Acreditamos que as vivências do autor são fundamentais para o seu processo de criação/
produção poética? Consideramos que o imaginário é alimentado pelo vivido e pelo vivível? Con-
sideramos que as versões de um mesmo texto, em verdade, são processos enunciativos diversos? 
Nesse caso, a última vontade autoral vale tanto quanto a primeira? Essas são algumas questões 
que levanto quanto observo o processo de alguns escritores. 

O quê é mesmo matéria fi ccional ou poética? O quê houve e o quê poderia ter havido? 
O vivido e o vivível fazem o imaginário que se concretiza, pela palavra, em literatura? Tudo isso 
implica espaço de liberdade?

Que dizer sobre o retorno do referente (Peter Brooks, 1983)? Como olhar o processo paró-
dico (intertextual e irônico) senão entendendo que não mais cabe uma postura inocente quanto 
a linguagens e tipos de discursos.  Concordamos com a ideia de que tudo já foi dito; resta-nos 
dizer de outra forma?

Que busca o leitor contemporâneo ao ler um livro fi ccional? Italo Calvino (1989) preco-
nizou, nas suas Seis Propostas, o tipo de linguagem que interessaria ao leitor deste milênio: leveza, 
rapidez, visibilidade, multiplicidade, exatidão e consistência. A liberdade do autor considerará isso?

E o que dizem esses textos para quem os lê? Como conseguem atrair o leitor? 
Quanto a isso, o português Lobo Antunes, em entrevista ao JL sobre o seu livro Exortação 

aos Crocodilos, afi rma que, ao ler, o leitor procura o seu espelho. Vê-se. Para ele, o leitor procura 
na literatura a sua identifi cação. Assim, quanto mais próxima da identifi cação mais apreciada é 
uma obra pelos seus leitores. 
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 Especulações. Todos esses questionamentos implicam refl exão sobre a liberdade de 
invenção poética, que aqui quero somente suscitar, sem respostas defi nitivas. Não caberia, claro!

Então quem é o autor? Qual a sua matéria-prima?
Até bem pouco tempo falava-se na morte do autor. Hoje, o autor recupera o seu espaço, 

em múltiplos questionamentos. 
Quando do seu doutoramento honoris causa na UFMG, José Saramago dizia da sua ideia 

sobre narrador e autor, negando o primeiro e afi rmando o segundo. No seu discurso, chega a 
afi rmar que “provavelmente o leitor não lê o romance, lê o romancista” (1999, p. 25). Retoma a 
declaração de Flaubert: “Madame Bovary sou eu”, e diz ter Flaubert esquecido de também dizer 
que ele era o marido e os amantes de Emma Bovary. Quer com isso afi rmar que um autor é os 
seus personagens. Assim ele, Saramago, é Blimunda, e é Baltasar, em Memorial do Convento. E 
em Evangelho Segundo Jesus Cristo, diz ele, “não sou apenas Jesus ou Maria Madalena, ou José 
e Maria, porque sou também Deus e o Diabo que lá estão...” (1999, p. 25). 

No discurso de posse da Academia Brasileira de Letras, Adonias Filho declara a sua 
inspiração vinda da terra, das suas memórias. Declara que, voltando no tempo vivido, é o me-
nino quem em verdade escreve: a fábula regional, as vozes, as fi guras. Testemunho. Da mesma 
forma, Jorge Amado recorre à memória da sua infância nas terras do cacau para escrever a 
sua saga. Convicto da importância da vivência nos seus processos fi ccionais, esses escritores 
das terras do cacau, no entanto, tomam o seu espaço de escrita por perspectivas de liberdade 
diversas. Enquanto o primeiro faz a escrita por artesanato da palavra, o outro é um contador 
de histórias. Ambos contam a saga do cacau por espaços de liberdades diversos. Assim tam-
bém quando Hélio Pólvora ou Cyro de Mattos (e tantos outros) narram histórias do cacau, 
certamente eles trazem as suas memórias ouvidas e vividas. Ainda, a africanidade temática da 
fi cção de Ruy Póvoas traz a memória das suas origens, vivências em “fi ngimento” da vida. Mar-
garida Fahel, em Nas Dobras do Tempo, chega mesmo a se questionar sobre como lhe chegam 
os fatos. E Ritinha Dantas que afi rma a sua “alma grapiúna”, quando conta/pede Bença, Vó! 



106

Esses são alguns exemplos deste chão grapiúna, através dos quais busco pensar a liberdade 
autoral e interpretar a apropriação discursiva dos personagens criados.

Cada personagem tem um pouco do autor, mas nenhum é ele mesmo!! Sim, é bem como 
quando Fernando Pessoa diz: “o poeta é um fi ngidor, fi nge tão completamente / que chega a fi ngir 
que é dor/ a dor que deveras sente”. Se observarmos,  veremos que não há contradição em relação 
ao que afi rma Saramago: “Do fi ngimento de verdade e de verdades de fi ngimento se fazem, pois, as 
histórias” (id: 24). Mas José Saramago acrescenta que, ao ler um livro, mais do que a história apre-
sentada, o leitor vai em busca “da pessoa invisível, mas onipresente, do autor”. Por isso, também, a 
sua identifi cação com todos os personagens que cria. São todos, ele. De resto, “a literatura (como 
toda obra de arte) é assim a “expressão mais ambiciosa de uma parcela identifi cada da humanidade, 
isto é, o seu autor”. 

Além da sua liberdade de escolha, o quê leva um escritor a escrever sobre um tema? 
Desde sempre, a pergunta se impôs para mim. Quando escrevia sobre a antologia Itabuna, 

chão de minhas raízes (1996), organizada por Cyro de Mattos, perguntei-me então: que motivos 
suscitaram, nos anos 90, a retomada do tema do cacau na literatura grapiúna? - fazer com que 
os mais jovens conhecessem a história? E o quê levou o organizador a se ocupar de uma cidade, 
no caso Itabuna? Homenagem? Relembrança de uma época? Naquele então, afi rmei (e hoje 
reafi rmo) que o cantar uma “aldeia” é sempre o contar a alma de um povo: seus anseios, seus 
sofrimentos, suas alegrias seu cotidiano, sua história; vivências retidas na memória, lembranças 
ou perspectivas de um tempo, redimensionadas pelo imaginário e tornadas literatura.

No caso dos textos reunidos na referida antologia (e pela temática, cito essa em meio a 
tantas outras), os textos vão desde o arraial de Tabocas até a sua condição de cidade. Retomam 
os tempos de conquista das terras, passando pelo apogeu do cacau, até os tempos mais difíceis. 
Tematizam paisagens, espaços, fatos e pessoas. Percorrem a história de Itabuna, da época das ve-
lhas marinetes e da estrada de ferro. Falam de um “burgo de penetração, pois que nasceu como 
centro de estradas” (Adonias Filho). Abordam tempos da prosperidade e do poderio do coronel 
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do cacau e dos empresários habitantes do bairro Goes Calmon. Chegam até aos tempos da crise. 
Assim, marcas e características da cidade e do povo (referentes do real) são identifi cados nos es-
paços revisitados, nos personagens transmudados pela fi cção.

E o questionamento persiste:

Como ocorre a liberdade autoral na escolha dessa ou daquela expressão, frase, versão? 
Podemos, nós, leitores, precisar a intenção autoral? E quando se trata de manuscritos lite-
rários: qual a intenção autoral se temos duas ou mais versões de um mesmo texto? Por que 
a reescrita de um mesmo texto? A busca da perfeição poética, a procura da melhor palavra? 

Reporto-me à concepção de escrita de Valdelice Pinheiro, poetisa itabunense, falecida 
(1993), que deixou inéditos nos quais trabalhei e resultaram na publicação do livro Expressão Po-
ética de Valdelice Pinheiro (2002). Eminentemente fi losófi ca desde o seu processo de enunciação 
até o concretude da sua formulação, muitas vezes antecede o processo de produção uma refl exão 
fi losófi ca. Nesse sentido, textos fi losófi cos são verdadeiras matrizes de poemas ou de prosas po-
éticas.

A própria poetisa diz sobre a sua poesia: “é simples, toda nascida de uma linguagem coti-
diana, sem rebuscos. Por isso o povo gosta dela, embora às vezes o sentido de alguns poemas seja 
até metafísico. Acho que se se entende a palavra, sente-se o conteúdo do poema”. Super realistas, 
para ela, artistas são aqueles que veem “a explosão de uma semente e ouvem uma fl or se abrir”. 
“O poeta, como o fi lósofo, é esse micróbio que conhece as entranhas”. “Só pode haver criação 
sobre uma existência anterior”, diz Valdelice.

O texto “Retomada” (SIMÕES, 2002, p. 136) é um exercício de autorrefl exão sobre o 
processo criador. Valdelice ocupa-se dele simultaneamente ao seu fazer poético.  Esses escritos 
de autointerpretação são explicativos do seu processo poético e podem ser tomados como uma 
proposta de teoria da poesia. Para V.P., escrever é libertar-se. O texto nasce do silêncio, diz a 
poetisa, de uma voz interior impulsionadora. Essa Voz (com maiúscula), diz ela, não “a sim-
ples voz, um som emitido pela competência do aparelho fonador, mas a Voz, a VOZ, aquilo 
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que sem dúvida não me antecipa, mas é certamente o que me diz. A Voz... Esse silêncio que 
chega afl ito, precisando do grito, tem que inventar o som...”. O processo de surgimento do 
poema passa pela fase do que chama de “mundo das ideias”, fase essa expressada através de 
desenhos. São retas, curvas, espirais que dão surgimento a inesperadas formas e em seguida ao 
poema. Nesse instante, “a Voz tira a lógica, o juízo, desregula o comportamento do vocabulá-
rio”. Assim nasce o poema: Se a carambola/ tivesse dedos/ tocaria Mozart,/ certamente. 

Poesia e desenhos (rabiscos, como ela prefere chamar) expressam a sua forma de comuni-
car, compondo um processo artístico que ultrapassa a palavra e vai até a comunicabilidade visual, 
que certamente dará mais leveza, rapidez e visibilidade ao texto.

Valdelice é um exemplo de que, nesses tempos, a liberdade da escrita não se limita à pala-
vra. A liberdade vai além, passando pelo visual, pelo estrutural; enfi m, a liberdade abrange toda 
uma concepção artística comunicadora.

Sem uma resposta defi nitiva às perguntas aqui lançadas, no entanto, os exemplos dizem 
muito. É ler e reler essa rica literatura grapiúna para outras questões se colocarem. E, chegando 
aos mais novos escritores, o leitor vai identifi car outras questões mais... que a arte não se limita 
a espaço e tempo...  

Então, qual a temática pulsante desses novos tempos? Quais caminhos de escrita?  Essa 
pergunta fi ca em aberto para próximas refl exões.




