
	

	
	

O POETA FILMADO NO ABISMO DO MUNDO: A CORPOGRAFIA DE 
HERBERTO HELDER.  

 
Derick Davidson Santos Teixeira (UFMG)1 

 
Resumo: Partindo, principalmente, do ensaio de Roland Barthes, “A morte do autor”, e da 
noção barthesiana de escritura, o presente trabalho pretende elucidar a corpografia de Herberto 
Helder como uma escrita de si, ainda que dela esteja ausente a autorreferencialidade. Proponho 
pensar que podemos considerar esta poética uma inscrição do corpo em meio à subtração da 
brutalidade biográfica. Nesse sentido, para o pensamento do retorno do autor enquanto corpo 
esgarçado pela pratica da escritura – proposta barthesiana de O prazer do texto e Sade, Fourier, 
Loyola – o que proponho chamar, com Herberto Helder, de corpografia é medular.  
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Em 1968, a França era tomada por insurgências. Nesse ano crucial, no ponto no 

qual culminavam as formulações teóricas do Formalismo Russo, do New Criticism e do 

Estruturalismo, Barthes publicava o divisor de águas “A morte do autor”. A noção de 

escritura intransitiva, autônoma e livre de referente, cara a pensadores como Barthes, 

Blanchot, Derrida e Foucault, não podia sustentar a centralidade dominante do chamado 

“autor-deus” (BARTHES, 2012, p.62). O prestigio da figura autoral chegava, assim, a 

seu fim. À morte do autor enquanto desfecho do desenvolvimento teórico acerca do 

funcionamento discursivo da literatura, Barthes acrescentou uma dimensão política e 

ideológica. Conforme escreve o crítico, o autor é uma personagem moderna, produzida 

“sem dúvida pela nossa sociedade, na medida em que, ao terminar a idade Média, com o 

empirismo inglês, o racionalismo francês e a fé pessoal da Reforma, ela descobriu o 

prestigio pessoal do indivíduo” (BARTHES, 2012, p.59). É claro, então, que “em 

matéria de literatura, tenha sido o positivismo, resumo e desfecho da ideologia 

capitalista, a conceder a maior importância á pessoa do autor” (BARTHES, 2012, p.60). 

Com esse corte epistemológico, parte da crítica literária tomava, então, caminhos 

distanciados do autor.  

Também em 1968, Herberto Helder tirava de circulação seu Apresentação do 

Rosto, livro de teor autobiográfico. Alguns trechos reapareceriam em Photomaton & 

Vox, publicado onze anos mais tarde, livro fragmentário, notadamente híbrido, incerto, 

no qual a teoria acerca da própria escrita é uníssona com poesia. Como escreve Manuel 

																																																													
1	Mestre	em	Teoria	da	Literatura	e	Literatura	Comparada	(UFMG).	Contato:	Derick.davey@gmail.com	
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Gusmão (2010), trata-se, aqui, de uma escrita que se faz a medida em que reflete sobre 

si. Esta poética segue a metáfora que Helder escreve logo nas primeiras páginas:  
 
Procurando investigar os sentidos desta saída de um primeiro episódio 
de tormento, pelo que eu imaginava ser a revelação do próprio 
significado desse tormento, supus, para uso meu, um acesso a 
revelações maiores. Era a escrita –a escrita exercida como caligrafia 
extrema do mundo, um texto apocalipticamente corporal. (HELDER, 
2015, p.10) 

 

Esse texto que se anuncia corpóreo se apoia, ainda, em uma premissa: “escrever é 

literalmente um jogo de espelhos, e no meio desse jogo representa-se a cena 

multiplicada de uma carnificina metafisicamente irrisória” (HELDER, 2015, p.12).  

Tal carnificina expõe, aqui, “a vida que se foi desenvolvendo em torno de um 

obscuro crime”, o “jogo concêntrico das palavras” (HELDER, 2015, p.25). Para Helder 

“o amor e a palavra são crimes sem perdão”, nessa via, no que concerne ao discurso 

autobiográfico, o poeta dirá: “o autobiografo é a vitima do seu crime. Mas a única graça 

concedida ao criminoso é o seu próprio crime” (HELDER, 2015, p.25). Às voltas com 

tal carnificina, não será possível falar na ilusória totalidade da autobiografia clássica, 

pois qualquer brutalidade será reduzida a vestígios, traços, isto é, pistas de um crime. 

Deportemos, portanto, as abordagens pragmatistas de Lejeune acerca da autobiografia,2 

que colocarão o leitor, como lembra Paul De Man (1984), como espécie de juiz a julgar 

supostas validades e verdades que sustentam a narrativa. A atopia do sujeito que 

escreve, seu movimento e a descentralização da escrita destituem também a noção de 

autoficção.3Embora a referencialidade e o autor não estejam de todo ausentes, é possível 

dizer, conforme elucida Silvina Rodrigues Lopes, que “o poeta escreve-se 

hermeticamente no poema” enquanto “constrói uma forma, um ‘idioma demoníaco’ em 

que se sela, dispersando-se” (LOPES, 2003, p.10). 

 O “crime que é escrever uma frase que seja uma pessoa magnificada” (HELDER, 

2015, p.8), em Herberto Helder, não se realiza sem hesitação. Se a indecisão de Proust é 

																																																													
2 No já canônico estudo de Philippe Lejeune, O pacto biográfico, o autor estabelece que  a  autobiografia 
clássica é, a priori, tudo ou nada já que nela o autor é o referencial ao qual remete, por força do pacto 
autobiográfico, a narrativa. 
3 Considerando as três grandes formulações sobre a autoficção, presents em Ensaios sobre Autoficcão: a 
de 1977 com Doubrovsky; a de 1984 de Jacques Lecarme e a de 1989 feita por Vicent Colonna, é 
possível afirmar que, apesar da falta de consenso entre os teóricos, o esforço autorreferencial e a 
estabilidade do eu que fala na escrita permanecem como traços distintivos do gênero. 
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profunda e sua obra o resultado de uma “síntese impossível”, conforme escrevem 

Barthes4 e Benjamin5, o que faz da Busca proustiana uma das escritas autobiográficas 

menos classificável, Helder é, igualmente, da ordem da indecidibilidade que dificulta as 

classificações estanques. O poeta elucida dois impulsos que duas formas procuram 

apresentar e representar: a primeira “levar a linguagem à carnificina, liquidar-lhe as 

referências à realidade, acabar com ela– e repor então o silêncio.” (HELDER, 2015, 

p.127); a segunda, “fingir escolarmente que não aconteceu nada – e escrever poemas 

cheios de honestidades [...], com piscadelas de olho ao <<real quotidiano>>” 

(HELDER, 2015, p.127). Sobre a segunda, o autor escreve: “desculpe, Sr. Dr., mas: 

merda!” (HELDER, 2015, p.127). “Eis que em 1968 o autor”, conforme escreve, o 

poeta “acaba seu poema e pergunta: [...] não estarei eu bastante maduro e ruidosamente 

pronto para o silêncio?” (HELDER, 2015, p.127). Todavia, “o autor olha a sua pequena 

paisagem” e vê que não conseguiu estabelecer-se em silêncio e andou a encher um 

espaço com tremendas apostas pessoais” (HELDER, 2015, p.127). A indecidibilidade é 

notável e, no que concerne à pessoalidade e à referencialidade, o trecho intitulado 

“(nota pessoal)” é emblemático:  

 
É um pouco assustador sentar-se para escrever uma NOTA PESSOAL  
em 1971. Estou agora em África, e torna-se mais fácil entender coisas. 
Nem por isso o susto diminui. De todas as maneira – e as maneiras 
todas criam alguma confusão – continua a ser uma NOTA PESSOAL, 
e além disso o ano não muda. (HELDER, 2015, p.113). 

 

No âmbito da teoria da literatura, na década de 1970, a referencialidade ainda era 

colocada sob suspeita, já o autor, desconvidado da teoria e crítica literária, era, por 

Barthes – em “Da obra ao texto”– reduzido a espessura de um papel, situação que 

mudaria, lenta e gradualmente, com o retorno do sujeito aos estudos literários a partir de 

1972. Trata-se, ainda assim, de uma “NOTA PESSOAL”, ainda que de pessoalidade 

mínima, garante-se alguma referencialidade: é uma nota pessoal referente ao ano de 

“1971” cujo cenário é África. 
																																																													
4 Barthes, em “Durante muito tempo fui dormir cedo”, escreve que a obra de Proust é uma “forma mista, 
incerta, hesitante, ao mesmo tempo romanesca e intelectual” o que levará o crítico a dizer que a 
Recherche é, na verdade, uma “terceira forma” (BARTHES, 2012, p.350). 
5 Como Walter Benjamin escreve em “A imagem de Proust” os treze volumes da Busca “são o resultado 
de uma síntese impossível, na qual a absorção do místico, a arte do prosador, a verve do autor satírico, o 
saber do erudito e a concentação do momaníaco se condensam numa obra autobiográfica” (BENJAMIN, 
2012, p. 35-36). 
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 Chateia o poeta, conforme ele escreve, “ser um pequeno monstro sensível” 

(HELDER, 2015, p.31). “Merda”, ele diz, como quem lamenta, e prossegue: “tenho 

uma cabeça firme. Não me vou deixar apanhar por tentações biográficas[...]. Não sou 

um símbolo da imaginação alheia” (HELDER, 2015, p.31). Helder joga e jura, pois 

mostrará, mais tarde, opondo à cabeça firme desse trecho, uma cabeça que “estremece 

com todo o esquecimento” (HELDER, 2015, p.109). 

Que “todas as grandes obras literárias ou inauguram um gênero ou o ultrapassam, 

isto é, constituem casos excepcionais” (BENJAMIN, 2012, p.37) é uma constatação de 

Walter Benjamin às voltas com Proust, cuja escrita, incerta como a poética helderiana, 

deporta também a primazia do Eu, diluindo, no mesmo movimento, o individualismo – 

comum à escrita burguesa de sua época e à autobiografia clássica. Paul de Man (1984) 

já havia formulado que a autobiografia, tendo como figura a prosopopeia, realiza uma 

des-figuração. Nesse mesmo movimento, a própria noção de gênero autobiográfico era 

solapada, pois o teórico, ao lado de Derrida (2014), dirá que autobiografia é um modo 

de leitura ou momento textual que acontece, em graus variados, em todos os textos, o 

que nos leva à conclusão de que, se todo texto é autobiográfico, nem um o pode ser em 

termos de gênero. Helder avança de forma significativa, pois, como escreve, deseja “ver 

a metáfora apocalíptica ganhar um sentido literal” (HELDER, 2015, p.26). À 

apocalíptica corporeidade da escrita Helder somará, como lembra Silvina Rodrigues 

Lopes (2003), o devir. Dotada da potencia do movimento, a partir de uma extrema 

literalização da metáfora, a escrita enquanto photomaton capturará o corpo em 

movimento, resultando, sem qualquer antropomorfismo, no corpo-poema, ou, nas 

palavras de Helder, em uma “corpografia” na qual o autor se insere de forma singular:  

 

O mundo do espirito é uma organização simbólica e o seu fundamento 
encontra-se na matéria, no corpo. O espirito deve entender-se como 
apenas o tecido de alusões simbólicas do próprio corpo. A escrita 
realiza a circulação do símbolo no plano material: é uma simbologia 
corporal e também uma corpografia simbólica. Na escrita reside o 
símbolo do corpo, mas o corpo é a última e verdadeira escrita. 
(HELDER, 2015, p.134).  
 

“O poder dos símbolos” cuja circulação a escrita realiza, segundo Helder, reside 

em que eles, “além de concentrarem maior energia que o espetáculo difuso do 

acontecimento real, possuem a força expansiva suficiente para captar o tão vasto espaço 
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da realidade” (HELDER, 2015, p.53). Assim, o poeta escreve, “a significação deles 

ganha a riqueza multiplicadora da ambiguidade” (HELDER, 2015, p.53).  O leitor é 

convocado a mover-se na indecidibilidade do símbolo, que abarca e transcende a 

realidade, e “mover-se nos terrenos dos símbolos, com a devida atenção à subtileza e a 

certo rigor [...], é o que distingue o grande interprete do pequeno movimentador de 

correntes de ar” (HELDER, 2015, p.53). Tal indecidibilidade “produz uma tensão muito 

mais fundamental do que a realidade”, pois é nessa “tensão real criada em escrita que a 

realidade se faz” (HELDER, 2015, p.53). O ofuscante poder da corpografia helderiana 

é, desse modo, “possuir uma capacidade de persuasão e violentação de que a coisa real 

se encontra subtraída” (HELDER, 2015, p.54). Mas subtraída em sua totalidade, pois, se 

a escrita helderiana possui a potência criminal de realizar uma carnificina, a devida 

atenção à subtileza permitirá ver os vestígios da “violentação”.  

Não é possível elucidar aqui todas as nuances da chamada corpografia de Helder e 

todos os sentidos explorados pelo autor no que concerne às potências da escrita em 

relação ao corpo, todavia, é nela evidente, conforme escreve Lopes, que “o poema 

cresce da memória, como que cresce do mundo, ou que cresce da imaginação 

enlouquecida” (LOPES, 2003, p.77). Em suma, é sempre “de um corpo que cresce” o 

poema cujo “fluxo de linguagem vem desterritorializar, expatriar, um sujeito que se abre 

a um impulso descodificador, ou melhor, que se desfaz nessa abertura” (LOPES, 2003, 

p.77). Conforme lembra Manuel Gusmão (2010), ao colocar seu nome nos títulos dos 

livros, Helder dá mais ensejo ao pensamento que faz ver o autor migrar  para a condição 

de obra – livre, certamente, de uma especularidade simplista que reduziria a obra a mero 

receptáculo de vivências. Nessa via, veremos em sua obra que  o incessante movimento 

de emergência e desaparecimento do sujeito no poema, conforme escreve Lopes, abre 

na superfície do texto “as brechas que anunciam a continuidade do devir” (LOPES, 

2003, p.15). Devir corpo que é a metáfora inicial de Photomaton & Vox literalizada. 

Assim, em sua obra completa, Helder trabalhará a gestação do corpoema que cresce 

inseguramente do corpo do poeta, como vemos em “Um poema cresce inseguro”, 

chegando, anos mais tarde, na autonomia do corpo adulto, como vemos em 

Antropofagias: “agora estamos a ver as palavras como possibilidades de respiração, 

digestão dilatação, movimentação, experimentamos a pequena possibilidade de uma 

inflexão quente ‘elas estão andando por si próprias!’” (HELDER, 2014, p.272). O 
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movimento desse corpo-texto dá-se, ainda, na escrita dobrando-se sobre si mesma, 

movimento presente em Photomaton & Vox e também poetizado com  metáforas 

literalizadas no poema “Minha cabeça estremece”. Nesse texto, o movimento  do poema 

de saída e retorno a si mesmo vem confundir a rigidez dos binômios dentro/ fora, 

colocando-os, também, em um campo de indecidibilidade. Tal aspecto é frequente em 

sua obra,  como escreve o poeta: “dentro fora. Sim. Corrítmicos” (HELDER, 2015, 

p.47). Pois, segundo o autor, “o fora desaparece no dentro, o dentro põe-se a 

desaparecer no centro que tem” (HELDER, 2015, p.47). Assim, lemos, em “Minha 

cabeça estremece”: “o poema subindo pela caneta,/ atravessando seu próprio impulso,/ 

poema regressando” (HELDER, 2014, p.109). A obra segue, nesta via, até o fim 

anunciado em Photomaton & Vox: “o último ponto seria devorar e ser devorado 

espacialmente” (HELDER, 2015, p.80). Considerando o trabalho com o movimento, são 

dignas de nota as frequentes edições feitas em sua obra pelo autor em vida, as quais 

deixavam aos críticos a tarefa de dissecar um corpo vivo.  

No que concerne ao material biográfico, “Minha cabeça estremece” é ainda 

exemplar. Se Proust, no dizer de Benjamin, “construiu, com os favos da rememoração, 

uma casa para o exame dos seus pensamentos” (BENJAMIN, 2012, p.39), Helder 

enlouquece “nos corredores arqueados agora nas palavras” em direção à “casinfância” 

(HELDER, 2014, p. 112). Aquilo que Walter Benjamin, considerando a memória em 

Proust, chamou de “trabalho de Penélope da reminiscência” (BENJAMIN, 2012, p.38), 

em Helder, não se pauta pelo resgate do passado biográfico, comum ao gesto 

autobiográfico tradicional, mas, sim, pela irrupção da memória residual na concretude 

presente da escrita. Assim vemos surgir: os “copos, garfos inebriados”; as “cadeiras”; as 

“irmãs” que “às vezes riam alto”; as “fruteiras”; o “gato” e, finalmente, a “mãe, 

sombriamente pura” (HELDER, 2014, p. 112). Como a memória, pensada por Benjamin 

(2014), a palavra surge, assim, como meio, e não instrumento servil de resgate. 

Retomemos Helder, em Photomaton & Vox, escrever é literalmente um jogo de 

espelhos, todavia, escreve o poeta: 

 
Os próprios espelhos, não sei de que modo apresentarão as pupilas 
luciferinas de Georg; Sá-Carneiro com as veias luzindo de estricnina; 
Sylvia e as queimaduras dos electrochoques por dentro da cabeça; os 
outros, de pulmões fechados pela água. Não apresentam nada, nada, só 
um clarão que vem centripetamente das periferias obscuras, e salta ao 
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meio: o meio é o nosso rosto urdido a expensas da ausência [...]. Essa 
mesma luz engole-nos, e um dia, olhando, não veremos o rosto. 
(HELDER, 2014, p. 168) 

 

O que nos mostra, então, o suposto traço especular da escrita? Pode ele nos 

mostrar a interioridade de um individuo ou a totalidade de um corpo? Não, em  Helder, 

trata-se, antes, do resultado de  uma carnificina ou de um clarão, que vêm das periferias 

e que – em oposição ao tradicional flash fotográfico – impede a clara visão do rosto, 

como o biografema, teorizado por Barthes, o qual faz figurar em “lampejos 

romanescos” um autor sem unidade, reduzido aos “estilhaços de lembrança” pela 

“erosão que só deixa da vida passada alguns vincos” (BARTHES, 2005, p.11).  

Como os vestígios do crime em Helder, o biografema teorizado por Barthes figura 

a presença da ausência, pois os fragmentos são “como as cinzas que se atiram ao vento 

após a morte”. Entrecortando o discurso, como “soluços”, tal traço despoja a intenção e 

faz emergir o corpo. Como o morfema para a linguística, o biografema é a mínima 

unidade da biografia. Enquanto pensa escritura enquanto corpo, Barthes (2013) trará de 

volta autor enquanto um corpo esgarçado pela pratica escritural a qual se dedica, e 

figurado, no texto, como fragmento, resultado de uma “dialética arrevesada” que se 

trava entre texto e autor. Esse retorno do autor coincide com o gradual retorno do sujeito 

aos estudos literários e com o crescente interesse dos teóricos no corpo, iniciado por 

Freud, Husserl e Merleau-Ponty e intensificado após março de 1968, quando o poder do 

corpo respondeu ao poder sobre o corpo.  

Com essa corpografia, exemplo extremo do texto enquanto corpo e que escapa a 

rigidez das fronteiras que separam os gêneros, Helder propõe, de antemão, uma outra 

lógica autoral. Aqui, o autor se inscreve, decerto, mas longe da centralidade do Eu, 

característica da autoficção e tributária dos sentidos midiáticos contemporâneos, os 

quais emergem na esteira do individualismo enraizado na interiorização burguesa dos 

séculos passados.6 Se neste texto não se elimina totalmente o autor, Helder lembra, 

“ninguém é nele mais do que suburbano” (HELDER, 2015, p. 37). Trata-se, em suma, 

																																																													
6A partir de Walter Benjamin, em Historia e Narração Em Walter Benjamin (2013), Jeanne Marie 
Gagnebin nos lembra que, para compensar a frieza e o anonimato social intensificados pela lógica 
capitalista, a burguesia busca recriar algum calor, através de um processo de interiorização que se reflete 
no âmbito psicológico, espacial e também na narrativa, sendo essa interiorização da classe burguesa um 
dos pilares do individualismo nas escritas modernas. 
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de um corpo des-figurado, em vestígios, capturado em devir, pela escrita enquanto 

photomaton. 

 À urna fechada, Barthes opõe a mobilidade do biografema, as cinzas ao vento. Já 

a corpografia de Helder figura como um duplo corpóreo aberto e fechado, uma vez que, 

nas palavras do poeta: “escreve-se para o silêncio onde, depois, o outro eu, o duplo 

pessoal, expectantemente alternativo, se apronta para a resposta à pergunta que é todo o 

escrito, toda a personagem em acto que a escrita também é” (HELDER, 2015, p. 24). 

Sobre a abertura do texto ele assim dirá: “[...]o texto é fechado, mas também aberto. 

Fechado sobre si, pois o máximo e o melhor seria experimentar, dentro do mesmo 

espaço, uma nova maneira de considerar os mesmos acontecimentos” (HELDER, 2015, 

p. 66). Aberto, pois, “as possibilidades dessa consideração se mostravam praticamente 

sem número” (HELDER, 2015, p. 66).  

 Autor e texto surgem, assim, em consonância, sem qualquer relação de soberania 

de um sobre o outro. Um autorretrato, no qual o autor é des-figurado, pois a escrita, 

enquanto abismal paisagem do mundo, lança sobre aquele que escreve um olhar de 

captura: “somos agora a paisagem para esta paisagem. A obra do nosso primeiro 

impulso olha para nós” (HELDER, 2015, p. 55). A escrita-photomaton, maquina lírica, 

propõe uma torção: não se trata mais da submissão da escrita a um logos central, 

característica, lembra Derrida (2013) do logocentrismo, atrelado à binária metafísica da 

presença; tampouco da supremacia total da escrita em relação aquele que escreve, a qual 

culminaria na noção de absoluta autonomia do texto – incontestavelmente medular em 

boa parte do discurso teórico sobre a literatura no século XX–, mas, sim, da 

indecidibilidade do traço7 que colocará o poema e o corpo que escreve em um mesmo 

plano, fora, todavia, de qualquer brutalidade biográfica ou individualista. A imprecisão 

dos vestígios que podemos chamar biografemas e a indecidibilidade do traço compõem, 

assim, a corpografia que emerge, para aquele que enlouquece nos corredores da palavra, 

como um duplo, nunca narcísico. 

 

																																																													
7 Em francês, a palavra trace possui uma miríade de sentidos, ela abarca não só o sentido de vestígio, isto 
é, marca, mas também sugere os sentidos de caminho ou  trilha. Derrida nunca definiu positivamente o 
traço e nega tal possibilidade. Tal conceito, negativado em seu sentido, é medular em livros como 
Gramatologia e A Escritura e Diferença. Dentre as verias potências do traço, ressalto aqui, o ensejo que 
ele dá à descontração, a destituição dos binarismos, como significante/ significado, dentro/fora etc...  
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