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A METAPOESIA NA OBRA ESTRELA AZUL:
DA FÉ E DA POESIA

Introdução

O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo sobre a meta-
poesia na obra Estrela azul: da fé e da poesia, de Horácio Dídimo, com-
posta por 80 poemas.

O livro foi lançado no dia 27 de março de 2015, às 19h, no Espaço
O Povo de Cultura & Arte, situado à avenida Aguanambi 282, Fortale-
za/Ceará, por ocasião da comemoração aos 80 anos do poeta Horácio
Dídimo.

Tomaremos como objeto de estudo os seguintes poemas presen-
tes no livro: "Metapoética" "Poetas são assim': "A criação poética" e "De
repente Tudo pode virar Poesia"

Para o desenvolvimento deste trabalho, faremos uso das contri-
buições de estudiosos como Arrigucci [r, Roman Jakobson e Gilberto
Mendonça Teles.

Horácio Dídimo: resumo biobliográfico

Horácio Dídimo Pereira Barbosa Vieira nasceu em Fortaleza, no
dia 23 de março de 1935. É filho de Dídimo Barbosa Vieira e Emir de Ho-
rácio Vieira. Em Fortaleza, estudou no Colégio Cearense. É formado em
Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). É mestre
em Literatura Brasileira pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e
Doutor em Literatura Comparada pela Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG).

Horácio Dídimo é professor aposentado da Universidade Federal
do Ceará (UFC), onde fundou a disciplina de Literatura Infantil. Émem-
bro da Academia Cearense de Letras (Cadeira nvS. Patrono: Domingos
Olímpio).
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Vale ressaltar que Horácio Dídimo, ao lado de Roberto Pontes,
Linhares Filho e Pedro Lyra, fundou o Grupo SIN de Literatura, em 1967.

O Grupo SIN de Literatura teve como principal diretriz o síncre-
tismo literário e artístico. O movimento iniciou com a articulação de es-
tudantes, principalmente dos cursos de Direito e de Letras, interessados
por Literatura e outras artes.

Constituído inicialmente por Horácio Dídimo, Linhares Filho,
Rogério Bessa, Pedro Lyra e Roberto Pontes, aos fundadores uniram-se
Barros Pinho, Yêda Estergilda, Leão [únior, Rogério Franklin, Leda Ma-
ria, Marly Vasconcelos, Inês Figueiredo e Barroso Gomes.

O nome do Grupo deriva de sincretismo, palavra oriunda do éti-
mo grego (synkretismos), que, conforme Caldas Aulete, vem a ser "sis-
tema filosófico que consiste em combinar as opiniões e os princípios de
diversas escolas; mistura de opiniões combinadas para formar um sis-
tema misto, eclétíco" A diversidade temática e as diferentes formas de
posturas artísticas são, pois, o programa desse grupo.

A poesia do Grupo SIN de Literatura apresenta elementos do sin-
cretismo poético, isto é, assimila os processos, as técnicas e os modos
praticados pelos poetas brasileiros precedentes. Seus representantes de-
monstraram certa reação à poesia do Grupo Clã, sobretudo no tocante
ao formalismo Neo-parnasiano da Geração de 45. Como toda produ-
ção literária, os textos do SIN, apesar de inseridos na escola modernista,
apresentam resíduos provenientes de outras escolas literárias.

O contexto histórico, no qual nasceu o Grupo SIN de Literatura,
no entanto, não era propício à articulação de movimentos políticos, so-
ciais e culturais. Assim, o grupo acabou nascendo e se dissolvendo com
apenas um ano de existência.

É importante acrescentar ainda que Horácio Dídimo, assim como
os demais autores do Grupo SIN de Literatura, se insere na chamada Ge-
ração 60 da poesia brasileira do século XX, devido à importância que têm
no contexto literário nacional, conforme demonstra Pedro Lyra no livro
Sincretismo - A poesia da Geração 60 (1995).
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A metapoesia
"Uma estrela tão pequena

Que cabia num poema"

(Horácio Dídimo)

A metalinguagem, utilizada enquanto recurso da criação poética,
não é algo recente. Contudo, é na modernidade que a análise crítica de
suas técnicas, bem como a atenção dos artistas ganham maior proporção.
Arrigucci [r, afirma que a incorporação da própria crítica no interior do
projeto de construção da obra é uma das marcas da tradição moderna
(2003, p.124).

Como se sabe, o poema que problematiza a própria poesia e seu
fazer técnico é recorrente na produção de poetas como Poe, Baudelaire,
Rimbaud, Mallarmé e Paul Valéry, cujas obras se caracterizam também
como espaços de reflexão crítica. Nessa perspectiva, conforme Brandão,
a poesia incorporou em sua tessitura um "aspecto crítico e teórico" (1992,
p.98).

No Brasil, são muitos os modernistas que se voltam para a meta-
poesia, e entre estes está, por exemplo, João Cabral de Melo Neto, cujo
trabalho é continuado pelas gerações subsequentes, inclusive pela Gera-
ção 60 no Ceará. Horácio Dídimo é também um importante exemplo de
escritor que utiliza o próprio poema para discorrer criticamente sobre a
arte poética. Vale salientar que, neste trabalho, serão trabalhados os poe-
mas presentes no livro A Estrela azul: da fé e da poesia. Vejamos o poema
intitulado "Metapoética":

Toda poesia é assim
Tem a mão e a contramão
Quero sempre ser do sim
Mas às vezes sou do não
(Dídimo, 2015, p. 9)

Como se nota, o procedimento metapoético está presente desde o
título do poema. Roman Jakobson, no ensaio "Linguística e Poética', trata
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desse procedimento ao estudar as funções da linguagem. Quanto a essa
função, ressalta: "Uma distinção foi feita, na Lógica moderna, entre dois
níveis de linguagem, a 'linguagem-objeto: que fala de objetos, e a 'meta-
linguagem, que fala da linguagem" (JAKOBSON, 1970, p. 127). A função
metalinguística está, portanto, centrada no código. Assim, a mensagem
utiliza o código para se referir a um elemento do próprio código, ou seja,
utiliza a linguagem para tratar dela mesma. É exatamente esse o trabalho
elaborado por Horácio Dídimo que reflete sobre o conceito de poesia que
se permeia por ideias antitéticas: "Tem a mão e a contramão': "Quero
sempre ser do sim': "Mas às vezes sou do não':

É importante destacar que o poema "Metapóetica" desde o título,
trabalha com a concepção de metapoesia. No entanto, não é necessário
um poema ter a metapoesia como tema central de um texto para adquirir
relevância no processo de construção textual, tendo em vista que, muitas
vezes, um verso apenas já basta para demonstrar a consciência artística
do escritor. Sobre o aqui dito e tratando sobre a produção poética de Ma-
nuel Bandeira, Flávia Jardim Ferraz Goyanna afirma:

Entre as práticas literárias que ostensivamente evi-
denciam a consciência critica do autor, a metapoesia
é sem dúvida uma das mais importantes ou significa-
tivas. Mesmo diante de um poema que apenas discre-
tamente realiza a dimensão metapoética (através da
inserção de um breve comentário limitado a um só
verso, por exemplo), não podemos ficar indiferentes
à voz da consciência criadora que então se manifesta
(GOYANNA, 1994, p.53).

Gilberto Mendonça Teles, por sua vez, no ensaio "Um conceito
de metalinguagem na poesia brasileira', retoma os estudos de Jakobson
e explica:

Como se vê, a metalinguagem constitui um sistema
linguístico que se liga a outro sistema - o da lingua-
gem poética -, por sua vez ligado ao sistema da língua.
A diferença entre os três sistemas é que o da literatura
(o da poesia) se liga ao plano de expressão da língua e
o da metalinguagem se liga ao seu plano de conteúdo.
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Tanto o da linguagem como o da metalinguagem fa-
zem parte de um sistema potencial da língua, distin-
guindo-se porém perante o texto: a linguagem o cria;
a metalinguagem o examina e recria. Mas para o fim
especial desse trabalho, a metalinguagem é concebida
ambiguamente, criando e dando as coordenadas teó-
ricas do texto, de maneira a revelar as duas atitudes
possíveis do poeta em face de sua concepção literária:

a) uma exterior, exposta nos textos de crítica, nos ma-
nifestos, nos prefácios (às dos outros ou às suas pró-
prias obras), nas cartas, nos diários, entrevistas, etc.;

b) outra interior, quando a ação criadora se resolve
em si mesma e o fazer poético se entrem ostra duplo,
como tema e exemplo, como poema do poema - ou
metapoema. Observe-se que no passado a atitude
metalinguística é percebida na referência lexical a ter-
mos que dizem respeito à literatura, às artes (música,
pintura, canto, dança), à linguagem (palavras, verbo
sintaxe etc.) e às técnicas poéticas ou retóricas que o
poeta diz estar usando. É esse, aliás, um dos aspec-
tos mais característicos da moderna poesia brasilei-
ra, quando o poeta continuamente se debruça sobre
os problemas da criação poética, como é o caso de
Drummond e, mais recentemente, de João Cabral de
Melo Neto (TELES, 1989, p. 124-125).

o estudo de Teles se aplica bem às concepções de poesia e de poe-
ta trabalhadas por Horácio Dídimo. É o que se nota no poema "Poetas
são assim': no qual o autor novamente tece uma reflexão sobre o fazer
poético. Vejamos:

Acham que sabem dizer as coisas
Mas não sabem desdizê-Ias
Por isso não conseguem criar nuvens
Para depois chovê-Ias
Nem conseguem espalhar no céu azul
A lua e as estrelas.
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Os poetas só sabem cutucar palavras
Principalmente as ápteras e ásperas
Para dar-lhes as asas das alturas
E o voo das incertezas

(Dídimo, 2015, p. 14)

No poema citado, é apresentada a relação entre o poeta e a pala-
vra. Na primeira estrofe, o eu-lírico reforça o limitado poder dos poetas
que "Acham que sabem dizer as coisas/Mas não sabem desdizê-Ias': No
entanto, na estrofe seguinte, é reconhecida a força que o poeta detém,
pois ao "cutucar palavras" consegue concedê-Ias o "voo da incertezas". Tal
concepção pode ser relacionada à capacidade que o poeta tem de atribuir
novos sentidos à palavra de forma artística. Afinal "Poesia é a força que
atua de uma maneira divina e inapreendida, além e acima da consciência"
(SCHILLER apud BANDEIRA, 1958, p. 1271).

Assim como Horácio Dídimo, Manuel Bandeira, concordando
com Mallarmé, também reconhece que a poesia tem como base a palavra
e o arranjo literário-artístico que com ela se produz:

Mas ao mesmo tempo compreendi, ainda antes de co-
nhecer a lição de Mallarmé, que em literatura a poe-
sia está nas palavras, se faz com palavras e não com
ideias e sentimentos, muito embora, bem entendido,
seja pela força do sentimento ou pela tensão do es-
pírito que acodem ao poeta as combinações de pala-
vras onde há carga de poesia (BANDEIRA, 1997, p.
30-31).

É interessante lembrar que no poema "Poetas são assim" surge a
cor azul que também é apresentada no título do livro em estudo e em
vários poemas da obra do autor. Vale ressaltar que o azul se relaciona à
visão do horizonte que poderia nos trazer o alento da esperança, pois "é a
mais profunda das cores: nele, o olhar mergulha sem encontrar qualquer
obstáculo, perdendo-se até o infinito, como diante de uma perpétua fuga
da cor" (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2006, p. 107).
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Já no poema "A criação poética': o eu-lírico apresenta uma tra-
jetória do poeta em relação à escrita ao longo dos anos. Apreciemos os
versos:

Antigamente
O poeta pegava um caderno pautado
Molhava a pena no tinteiro ao lado
E escrevia curtindo a solidão
Depois secava o poema molhado
No mata-borrão

Nos tempos meninos da caneta tinteiro
O poeta contava sílabas nos dedos alexandrinos
E passava o dia inteiro
Caprichando nas rimas da poesia
E na caligrafia.

Quando chegou a vez
Da máquina de escrever
O poeta incansável batucava nas teclas
O seu palavrório
E um poema ofegante e ritmado
Saía todo datilografado
Do seu purgatório

Agora o poeta não se agita
ão fala alto nem grita

Abre o computador
E digita seja lá o que for
Sem nenhum problema

Já sabe que tudo o que ele digitar
Vira poema

(Dídimo, 2015, p. 41-42)

Na primeira estrofe, o eu-lírico descreve o labor do poeta que se
debruça sobre um caderno com sua pena em meio a uma atmosfera de
solidão. A cena descrita nos remete à concepção de poeta do Romantis-
mo, sobretudo da segunda geração, cujas características se voltam para o
isolamento e o escapismo.
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Na estrofe seguinte, já não mais usando a pena, mas sim a "caneta
tinteiro': o poeta se volta para a forma do poema, valorizando a rima e a
métrica dos versos, remetendo-nos ao modo parnasiano que se destaca
pela valorização e exaltação da forma do poema.

Na terceira estrofe, o poeta se encontra diante da "máquina de
escrever': ferramenta importante para a história da tecnologia, uma vez
que contribuiu com o desenvolvimento social e econômico mediante o
alcance de maior rapidez e de padronização da escrita necessárias aos
diversos setores públicos e privados.

Na penúltima estrofe, o poeta alcança a era do computador com
todas as suas facilidades. Contudo os versos finais carregam certo tom de
crítica ao poeta do mundo moderno que "não se agita" "não fala alto nem
grita", pois "Já sabe que tudo o que ele digitar/Vira poema"

No poema "De repente Tudo pode virar Poesia" o eu-lírico nos
mostra que a poesia pode dar existência a tudo aquilo que está oculto,
esquecido ou acabado. Apreciemos o texto:

A poeira dos velhos jornais
Pode virar poesia

A poeira dos antigos monumentos
Pode virar poesia

A poeira que viaja com os ventos
Pode virar poesia

A poeira dos cafundós da mente
Pode virar poesia

De repente tudo pode virar pó
Virar poesia

Pó de poesia

(Dídirno,201S,p.44)

Sobre essa potencialidade da poesia, Alfredo Bosi explica:
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A poesia seria hoje particularmente bem-vinda por-
que o mundo onde ela precisa substituir tornou-se
atravancado de objetos, atulhado de imagens, atur-
dido de informações, submerso em palavras, sinais e
ruídos de toda sorte. Muito se fala sobre o nada. En-
tão vem o poeta e divisa na massa amorfa que passa
pela rua uma figura humana, mulher, homem, velho,
jovem, criança; em um relance, o que era sombra er-
rante vira gente. O que era opaco transparece varado
pela luz da percepção amorosa ou perplexa, mas sem-
pre atenta. Aquele vulto que parecia vazio de sentido
começa a ter voz, até mais de uma voz, vozes. Irrompe
o fenômeno da ex-pressão. Quem tem ouvidos, ouça!
(BOSI, 2000, p. 260).

Nessa perspectiva, o poema de Horácio Dídimo reconhece que
tudo pode se tornar matéria poética ao passo que tudo também pode
virar pó. Lembremos que o vocábulo "pó" é carregado de simbologia. Na
Bíblia Sagrada, por exemplo, refere-se à ideia de origem: "Com o suor de
teu rosto comerás teu pão até que retornes ao solo, pois dele foste tirado.
Pois tu és pó e ao pó tornarás" (Gênesis 3,19). Relaciona-se, pois, à força
criadora. Noção semelhante é apresentada no texto ao atribuir a todas as
coisas a capacidade de ser tornarem poesia e pó.

A partir da leitura dos textos, verifica-se que a sintonia entre poe-
ta e poesia é uma constante nos metapoemas de Horácio Dídimo. Perro-
ne- Moisés esclarece que:

Cada vez mais livres, através do século XIX e, sobre-
tudo do XX, os escritores sentiram a necessidade de
buscar individualmente suas razões de escrever, e as
razões de fazê-lo de determinada maneira. Decidiram
estabelecer eles mesmos seus princípios e valores, e
passaram a desenvolver, paralelamente às suas obras
de criação, extensas obras de tipo teórico e crítico
(PERRONE-MOISÉS, 1998, p.1l).

Desse modo, verifica-se que, no conjunto da obra do autor, a
arte e o trabalho teórico-crítico acerca do fazer poético são igualmente
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trabalhados pelo autor, por meio de uma apurada consciência de escritor
e de estudioso das letras.

Considerações Finais

Pelo que foi aqui brevemente exposto, é possível verificar que a
metapoesia é uma constante nos versos que compõem o livro Estrela
azul: da fé e da poesia. O recurso é utilizado pelo autor como forma de
reflexão sobre o seu fazer poético. Dessa forma, ao mesmo tempo em que
a obra se destaca pela qualidade artística do verso também demonstra
grande valor enquanto estudo sobre a arte da palavra.

Conforme Chalhub "os metapoemas suscitam problemas teóricos ao
ato de poetar, suscitam tematicamente a mais essencial pergunta, aquela que
funda o ato criativo: O que é (fazer a) poesia?" (1986, p.60). Nessa perspec-
tiva, foi possível perceber que Horácio Dídimo apresenta em seus poemas
uma inquietação em torno do próprio conceito de poesia.

Sendo assim, a preocupação com o fazer nos textos aqui estu-
dados preservam uma reflexão e um questionamento por meio da bus-
ca pela compressão do mundo, que funde vida e poesia com a mesma
intensidade.

1958.
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