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NA CAPA DESENHO DE AMILCAR DE CASTRO (DETALHE]

Eu \ i v e  uma c o n v iv e n c ia  
d o m estica  com o A m ilca r. 
E le  e r a  um p e n sa d o r e um 
h u m a n is ta .  Como homem. 
Amilcar transcendeu o a r t i s t a .
(M arcos C o e lh o  B enjam im )

A
A m ilca r e r a  b ra v o  mas 
g e n e ro s o . Dava f o r ç a  para 
tudo que e ra  verdadeiro . 
Ajudou-me p r a  c a ra m b a .E o i 
um dos amigos mais f o r te s  
que eu t i v e .

COLABORAM NESTE NÚMERO ANDITYAS SOARES DE 
MOURA POETA E TRADUTOR, AUTOR DE LENTUS IN 
UMBRA (EDIÇÃO DO AUTOR, 2001) EDUARDO GUERREIRO 
ENSAÍSTA AMIR BRITO CADÔR POETA E TRADUTOR, 
AUTOR DE O HOMEM E AS COISAS (EDIÇÃO DO AUTOR, 
2000) WILBERTH CLAYTHON SALGUEIRO POETA E 
ENSAÍSTA, PROFESSOR DE TEORIA LITERÁRIA NA 
FACULDADE DE LETRAS DA UFES ANA ALVARENGA 
FOTÓGRAFA WILMAR SILVA POETA, CO-AUTOR DE 
LÁGRIMAS & ORGASMOS (ΑΝΟΜΕ, 2002)

(M onica S a r t o r i )

A

In tp rcsto  t u t  O im w i  
d* Im prenta O ficial «Jo 
K\i.d>* J e  M i .-v ji G c u .v

Fui amigo do Amilcar durante 
10 apos. D e p o is ,  p a ssa m o s  
os u l t im o s  10 anos lorge 
um do ou tro .«M antenho  p ro 
funda adm iraçao pelo seu 
trabalho .
(F e rn a n d o  L u c c h e s i )
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Poeta de rara sensibilidade, Annando Freitas Filho 
perverte a bem comportada literatura brasileira 
contemporânea ao aproximar elementos díspares 
no tempo e no espaço, estabelecendo conexões 
entre o modernismo, o pós-moderno e a infância

eduardoguerre iro

Para termos uma visão aproximada da autenticidade de um poeta como 
Armando Freitas Filho, há diversos empecilhos a confrontar, muito parecidos 
com aqueles que o próprio autor enfrentou para encontrar sua trilha; o crítico 
sente, inclusive, as mesmas scasações que o leitor: a dificuldade de trazer à 
luz qualquer sugestão de legibilidade é vivida com a mesma dramaticidadc 
que o “parto” dos poemas. Como diz José Miguel Wisnik no prefácio do 
livro De cor. “Para o leitor sincero este livro é quase insuportável, de tal 
modo ele mergulha. Tenho dificuldade em nomear de uma vez o no quê 
desse mergulho”.

Mas o trágico, em Armando, não é uma mera encenação de poeta 
atormentado. A dramaticidadc que ele dá acesso é de uma força que, 
realmente, nos leva a indagar não só o porquê dela existir, mas o como ele 
conseguiu extraí-la numa época tão alheia a dramas ontológicos da arte. 
Cumo Armando consegue ser tão denso e tão intenso num momento tão 
aparentemente distenso? Para responder essa questão, precisaremos 
traduzi-la com a terminologia dos estilos de época, com todos os riscos 
que ela implica; como Armando consegue atualizar o vigor de um texto 
modernista sem deixar de se valer de grande parte das características ditas 
pós-modemas?

A dicotomía entre a ênfase no formalismo ou na expressão imperou e 
impera até hoje no quadro da poesia moderna. Vejamos alguns diagnósticos, 
talvez um pouco caricaturais e desconfiávcis, feitos em tentativas de 
historização da poesia, ora no contexto europeu, ora no brasileiro, que 
influíram diretamente no caso de Armando:
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A crença ingênua na representação dramaticamente fiel da própria vida no 
romantismo versus aumento do rigor acadêmico nos moldes classicizantes 
do parnasianismo, onde o artesanato privilegia o modo de vida ascético 
para alcançar a jóia artística mais primorosa, apagando a figura do poeta 
sob a neblina da impessoalidade monástica;

Há quem. inspirado nesse modelo, reconheça uma versão menos contrastante 
entre o cuidado formal de Baudelaire, encontrado até a concepção do livro 
As Flores do mal, e a revolução da escritura de Rimbaud, que liberou a 
poesia da obrigatoriedade das formas tradicionais. Por isso que tenta-se 
também multiplicar tais contrastes entre Rimbaud ou Lautréamont versus 
Mallarmé, que repõe a ascese e a impessoalidade parnasiana em um contexto 
mais inventivo, inaugurando a pura reflexividade dos significantes no espaço 
vazio da linguagem mediante um estranho idealismo da mesma que a destaca 
da subordinação ã qualquer idéia;

No Brasil. Drummond extravasou a expressividade moderna através de 
uma livre variedade da própria forma, abarcando todas as manifestações 
possíveis da mundanidade que nos rodeia. Em contraponto, Cabral é o 
engenheiro calculista, que cuida das arquiteturas imagéticas mais luminosas 
c sutis, introdutor do artesanato da linguagem via Mallarmé direcionado 
às exigências da modernidade no Brasil;

Os concretos radicalizam as rupturas formais de Cabral, Mallarmé e outros 
para invadir o campo visual c acentuar o sonoro com um pensamento 
estruturalista. A praxis, da qual Annando inicialmente participou, propõe 
outra pesquisa formal, menos abstrata, no plano das obsessivas aliterações 
c similaridades de conteúdo. Contra esse levante das últimas vanguardas 
formalistas, a geração marginal se descuida voluntariamente de qualquer 
im posição formal c reinventa a união pretendida pelas prim eiras 
vanguardas entre poesia e vida sem o desespero e as prescrições 
paradoxalmcntc legislativas dos manifestos, mas com um abandono ao 
cotidiano, à fala circunstancial, a ironia e uma reintrodução da subjetividade 
que. por mis do hedonismo corrente, vivencia a desagregação de sua própria 
constituição diante do terror ditatorial.

Com esses dados, atuantes nas entrelinhas dos questionamentos do poeta, 
é interessante analisar como Armando saiu dos extremos viciados da tensão 
da preponderância entre forma c expressão propondo um complexo arranjo 
de ingredientes modernos e pós-modemos.

Vejamos um trecho erótico: “Levo o corpo a pulso para a caça/ pé embaixo, 
para sua boca de carne/ e como anônimo, /barato, duro/ com a fome 
cscalavrando/ seus restos de beleza — pele e osso” (“Rock”, De cor).

Essa antropofagia do objeto de desejo sugere que Armando é um pós- 
modemo que cultiva perversões modernistas. Ao contrário do inevitável 
distanciamento dos dramas da subjetividade, representado seja no hedonismo 
marginal (como afirma ítalo Moriconi), secretamente constrangido pelo

“ Armando 3x4" ( l ‘>X5). aquarela dc Rubens Gcrchman

medo, seja nos formalismos pós-modemos. que apuram a escrita na via 
cabralina de uma maneira em que “o eu se converte em ponto dc vista" dc 
uma geografia mental, como analisa Luiz Costa Lima a propósito de Carlito 
Azevedo, Armando retoma o eu como uma criança perversa, enquanto poeta 
“maldito” nascido e criado no seio da poesia brasileira mas que, no entanto, 
mais se assemelha à modernidade francesa (não por relações dc influência) 
do que de um Alvares de Azevedo, que tanto lamenta a tradicional falta dc 
acesso à virgem desejada, nos poemas mais comportados, como antecipa 
épicamente sua morte. O m ai cm Armando, como fonte dc sua densidade 
poética, provocando a suspensão dos sentidos no limiar da inteligibilidade, 
não se faz mais no contexto das transgressões da forma.

A força do m odernism o europeu se cristaliza nesta poética enquanto 
perversidade romântica pós-moderna, lá onde ela remexe “os traumas dc 
infância” da modernidade recontando o romantismo. Há a revolta existencial 
incrementada de um erotismo perverso assumido mas sem traços libertinos 
e fantasias orgiásticas anti-cristãs à maneira de Sade, Joyce etc. Logo, tal 
erotismo seria ainda “romântico”, intimista inserido numa relação fechada 
dual, onde, nesse espaço a dois, o poeta sublima sem idealizar, numa espécie 
de reatualização das potencias criativas do romantismo sob o preço de trair 
suas teleologías. Assim como o foi um surrealismo, por exemplo, por 
desnudar as perversões encobertas, contudo, Armando é mais radical, por 
anular totalmente as idealizações (ou, pensando no caso de Alvares de 
Azevedo, dc contrapor a suas fantasias um mergulho no inominável abjeto 
real). Se a traição se faz por um desnudamento do desejo, termina por se 
tomar a mais fidedigna das traições, uma espécie de tradução historiográfica
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que revela a própria verdade desejante da versão originária.

E por conservar essa infancia nada ingênua, por fazer da infância romântica 
comportada uma infância desobediente anti-idealista, que Armando 
consegue — no auge da dicotomía que estamos tratando, vigente na pós- 
modernidade como peso da forma versus leveza informal — apresentar 
um texto vigoroso, intrínsecamente ligado a uma experiência arrebatadora 
e angustiada, assim como se observa nos modernistas mais trágicos: o 
Álvaro de Campos de Pessoa. Artaud, Clarice, Bataille, Rimbaud. 
Lautréamont... Fora Clarice, na prosa, os casos poéticos brasileiros que 
mais se aproximam dessa tendencia é o Drummond mais “filosófico” ou 
existencial, que engendra a potencialização recíproca do pensamento 
com o sentimento, e o Gui lar de A Luía corporal.

O pensamento poético de Annando, inegavelmente existente nas reflexões 
de sua subjetividade dramatizada — como nesse momento prometéico de 
Números anônimos: “Vou no vácuo, no intervalo/ harmônico/ entre dor c 
nada/ acuado em corpo único/ vivendo do próprio fígado" — segue a 
trilha aberta do caminho traçado por seu poeta predileto. Drummond, c 
pelo explosivo livro de Gullar, que elabora a reflexão da poesia sobre sua 
própria modernidade, de sua própria historicidade.

Se há também traço de controle concentrado que o aproxima de Cabral, 
este é todavia submetido dc tal maneira ao grito dc liberdade revoltada 
que o próprio rigor se torna sádico. investido libidinalmcntc para dar voz 
aos caprichos dc seu próprio superego. Pressionado por tais instâncias, o 
poeta arrisca um caminho já  traçado procurando sempre outro ponto de 
partida ou de chegada: “Depois, ir aparando, aos poucos/ o <jue precisa de 
apuro, o risco/ fino que se corre ao afiar/ a ponta do desejo de dizer/ até o 
ponto mais próximo/ do perigo dc partir c parar” (“Procedimentos”, Fio 
Terra). Logo. é o rigor do risco do d ito  m ais perigoso , e não do 
asseguramento dc uma fórmula estável.

Essa “infancia” que estamos tentando explicitar, que liga a “adolescência” 
modernista e a “infância” romântica da história da poesia às experiências 
desejantes da própria história de vida do poeta (que se generaliza como 
expressão da vida psíquica de todo leitor) não é, portanto, mera regressão, 
é um aprofundamento sublimado dos germes da subjetividade, que passa em 
revista toda a modernidade da subjetividade literária.

Se a infância da modernidade literária é o romantismo, Armando é o 
“analista” desta modernidade, mas não só: é também e principalmente o 
“analisando”, encarna e encena a dor masoquista de uma vida poética que 
atua a própria vida da poesia moderna.

As primeiras vanguardas modernistas queriam viver uma arte que não 
se diferenciasse da vida justamente porque as sociedades ocidentais 
deportaram a arte (e a própria “religiosidade” não dogmática que a 
acompanha) das relações sociais, afastando o trabalho do prazer e

impondo a fetichização moralista do trabalho e hedonista do dinheiro 
com o únicas vivências perm itidas ao homem m oderno. A poesia 
contemporânea, assim como as vanguardas, não pode resolver esse 
problema, mas Armando revitaliza a revolta a esse estado de coisas no 
interior de sua densidade textual diferentemente da ironia c paródia pós- 
modernas. O meio ambiente metropolitano pós-moderno, encontrado 
na obra, como nesse trecho de Números anônimos “o mar está à margem/ 
tem pressa, mas não sai do lugar/ engarrafado, c ainda que felino/ enferruja 
em frente à praia' enquanto rodo o Rio todo e tomo /  sucessivos ônibus, 
táxis, metrô/ e cada dia é irreparável/ o corpo não tem férias/ vai no arrastão, 
com a roupa da hora” é um cenário da dor encenada que alimenta o texto 
de gozo da leitura, para dizer com Barthes. Se Armando possui o tom 
heróico de um indivíduo tomado do mal batailleano. tom do qual Barthes 
se queixa em O Prazer do texto, Armando prova sua legitimidade fazendo 
o "arrastão” dc toda a modernidade cm sua poética e vestindo a “roupa da 
hora” sem perder a concentração textual do corpo insubmisso e da 
consciência indignada, diferente do afrouxamento verbal c da alusão 
indireta aos poderes repressivos na estratégia da geração marginal. Essas 
imagens fortes, construindo uma certa épica contemporânea da vertigem 
c da revolta, tifastam-sc da cspetacularização midiática da violência 
metropolitana e a atacam dc frente, porque, se o espetáculo esvazia a 
experiência traumática, a tragicidade poética a preenche dc sentidos 
(indeterminados) com uma encenação reflexiva, especulativa, da dor do 
outro: daí a insistente rememoração do suicídio de Ana Cristina, feita cm 
boa parte dos livros dos anos 80 e 90.

Controle que se descontrola, encenação que sc desmascara, narcisismo 
que se perde nas carnes anônimas do outro, infância que sc macula sublime 
que sc rebaixa, sadismo de rigor que alimenta o masoquismo do risco, 
doença que põe à prova a saúde da poesia: esses são os paradoxos, tão 
modernos, com os quais Armando atua na atualidade.
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