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FLANÂNCIAS EM GONÇALO M. TAVARES 
 

André Ricardo Duarte Santana (UFBA) 
 
Resumo:  

Este trabalho analisa a presença da rua e de seus cafés como locais de observação dentro da poé-
tica de Gonçalo M. Tavares, em um diálogo com a tradição de Baudelaire, que, em suas andanças 
pela cidade, em sua “botânica de asfalto” (BENJAMIN, 1989), recolhe as marcas de um tempo 
responsável por conspurcar a aura do sagrado e do sublime. Assim, tendo como corpus principal 
alguns poemas da seção “Observações”, do livro 1, veremos uma poética em que o olhar tran-
seunte sobre a cidade e seus passantes se constrói, denunciando a pressa, o pragmatismo econô-
mico nas atitudes e a rejeição à velhice e à deficiência como marcas da sociedade pós-moderna, 
na qual a literatura tenta buscar espaço. Definindo-se frequentemente em entrevistas como “um 

escritor de cafés”, Tavares comporta-se como o escritor benjaminiano que “coloca o pensamento 

sobre a mesa de mármore do café. [...] Em seguida desempacota gradualmente seu estojo: caneta-
tinteiro, lápis, cachimbo. A multidão dos fregueses, ordenada anfiteatralmente, compõe seu pú-
blico clínico” (BENJAMIN, 1987) e que, de seu esconderijo, pode analisar os fregueses daquele 
ambiente, captando seus dramas e histórias de vida.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Cafés. Baudelaire. Gonçalo M. Tavares. Flanêur. Modernidade.  
 

 

O flâneur na multidão 

 

A temática da flânerie, ainda que não seja criação originária da produção de Bau-

delaire1 — sendo já perceptível anteriormente em Poe2, de quem foi tradutor e comenta-

rista —, encontra no autor de Paraísos artificiais seu exemplo mais forte e duradouro, 

eternizado na análise minuciosa empreendida por Walter Benjamin em Charles Baude-

laire, um lírico no auge do capitalismo. Tanto nos “Quadros parisienses”, de As flores do 

                                                           
1. “Também não se pode atribuir a Baudelaire a originalidade do tema, uma vez que vários outros escritores 

também descreveram suas experiências parisienses, sobretudo a miséria nas ruas, no século XIX.” (JAC-
QUES, 2014, p. 49).  
 
2. Ainda que Benjamin discorde do paralelo — “o homem da multidão não é nenhum flâneur” (1989, p. 
121) — e oposições sejam facilmente constatáveis entre os dois estatutos, Poe já traz, em O homem da 
multidão, muitas características que mais tarde serão trabalhadas por Baudelaire, como a multidão, a leitura 
de fisionomias, a noite chuvosa etc. e que são de valia no presente trabalho.  
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mal, como em O Spleen de Paris (Pequenos poemas em prosa) é visível a vinculação do 

flâneur ao mundo urbano de uma cidade em mutação, em meio aos trabalhos de remode-

lamento urbano empreendidos pelo Barão Haussmann e responsáveis por lançar Paris 

rumo à modernidade. Baudelaire é o nome que capta as contradições dessa cidade em 

transformação e apresentará, através dos olhos do homem que a percorre, brilhos e misé-

rias da vida que ali se desenrolava: 

 

“Pois seu gênio poético e sua realização, mais que em qualquer outro 

poeta, antes e depois dele, são argamassados com a específica realidade 
material: a vida cotidiana — e a vida noturna — das ruas, dos cafés, das 
adegas e mansardas de Paris” (BERMAN, 1998, p. 137-138) 

 

 Continuando a experiência do “homem da multidão”, de Poe, Baudelaire mostra 

o “enrugado perfil das velhas capitais”, onde a modernidade incipiente convive com os 

gritos da miséria e do torpe, onde o ouro dos cafés brilha nos olhos das famílias pobres e 

onde o halo do poeta cai sobre a lama dos bulevares. É essa a pátria do flâneur, como 

descrito em O pintor da vida moderna:  

 

“A multidão é seu universo, como o ar é o dos pássaros, como a água, 
o dos peixes. Sua paixão e profissão é desposar a multidão. Para o per-
feito flâneur, para o observador apaixonado, é um imenso júbilo fixar 
residência no numeroso, no ondulante, no movimento, no fugidio e no 
infinito. [...] O observador é um príncipe que frui por toda parte do fato 
de estar incógnito.” (BAUDELAIRE, 2006c, p. 857, grifos no original) 

 

 Em suas andanças pela cidade, em sua “botânica de asfalto” (BENJAMIN, 1989, 

p. 34), ele recolhe as marcas de um tempo em que “o lodaçal de macadame virá a ser um 

dos fundamentos a partir dos quais brotará a nova literatura mundial do século XX” 

(BERMAN, 1998, p. 157).  

 

Gonçalo M. Tavares, um escritor de cafés 

 

 Dentro da já vasta produção de Gonçalo M. Tavares, perceptível é a sua estreita 

vinculação à tradição literária, seja pela apropriação do nome de autor, através de títulos 

como Investigações. Novalis; A perna esquerda de Paris, seguido de Roland Barthes e 

Robert Musil; A colher de Samuel Beckett; e os vários “senhores” da série “O bairro”: O 

senhor Brecht, O senhor Breton, O senhor Calvino etc., seja ainda pela intertextualidade 
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trabalhada em livros como Uma viagem à Índia, em que se veem claros ecos camonianos 

e joycianos, através da viagem do protagonista Bloom.   

Nossa proposta aqui é apontar traços em sua obra — em especial nos poemas que 

integram a seção “Observações”, do livro 1, de 2004 — que o aproximem da tradição do 

flâneur, consagrada pela produção de Baudelaire. Nesse sentido, uma imagem repetida 

obsessivamente em entrevistas de Tavares e que muito ajudará nessa missão é a do escri-

tor de cafés.  

Dentro da construção de sua mitologia pessoal e literária, Tavares declara, em 

inúmeras entrevistas, ser um homem tímido e disciplinado que, durante o anonimato lite-

rário, acordava cedo todos os dias, para escrever durante três ou quatro horas em cafés 

lisboetas, a encher cadernos3, depois submetidos a uma espécie de decantação pelo tempo 

— a que o autor chama de “iluminação”4. Tal mística fica clara no trecho do poema “es-

conderijo”: “Do teu esconderijo vê, e no teu esconderijo constrói, / sai dele apenas quando 

puderes dar algo aos outros. / Antes, é cedo demais, muito depois, é excessivo egoísmo.” 

(TAVARES, 2005, p. 166). Como se verá, a ideia do esconderijo onde se situa o escritor 

não será estranha aos poemas de “Observações”, nos quais essa frequentação pré-literária 

de cafés encontra materialização mais evidente. Nela, tal qual o narrador de Poe, em O 

homem da multidão, vemos um eu lírico que, da janela de um café, observa os transeuntes, 

no seu incessante movimento de ir e vir5:  

 
[...] 

Um café, outro,  
o caderno preto à minha frente, o tempo, 

nada para fazer a não ser por dentro, 
os sentimentos tranquilos. 

[...] 
Os empregados de um lado para o outro, 

a atender à sede dos outros, aos caprichos. 
Ao meu lado direito um vidro: vejo os vivos 

em passo apressado 
a cumprimentarem-se; 

as acções urgentes, obrigatórias (as que eu esqueci). 
Que fazer? 

                                                           
3. Em entrevista ao programa “Livraria ideal”, João Paulo Sacadura assim apresenta Tavares: “... durante 

12 anos escreveu todo os dias no silêncio do anonimato e, depois, em seis anos, publicou 23 livros entre 
ficção, poesia, teatro e ensaio. Alguns deles envolvendo um ou mais destes gêneros.” In: <https://www.you-

tube.com/watch?v=559CNoUcI9M>, acesso em 25 mai. 2015. 
 

4. A "iluminação" consiste em um distanciamento no tempo, que lhe permite (re)ler com outros olhos seus 
escritos e realizar neles as alterações necessárias.  
 
5. “Com um charuto na boca e um jornal nas mãos, eu tinha me divertido a maior parte da tarde, ora per-

correndo anúncios, ora observando o grupo heterogêneo do salão, ora sondando a rua através dos vidros 
enfumaçados.” (POE, internet). 
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Como aproveitar o esconderijo? 
Esconde-te, que o exterior não te descubra: só sabe dar ordens.  

E como aproveita o homem escondido a dádiva do esconderijo? 
Escreve, o idiota.  

(TAVARES, 2005, p. 36) 
 

 Como se vê, o idiota é um homem que se permite o ócio e escreve. Tranquilo e 

esquecido das ações urgentes e obrigatórias da vida moderna, está ali em total disponibi-

lidade para a poesia. Comporta-se como o autor benjaminiano que “coloca o pensamento 

sobre a mesa de mármore do café. [...] Em seguida desempacota gradualmente seu estojo: 

caneta-tinteiro, lápis, cachimbo. A multidão dos fregueses, ordenada anfiteatralmente, 

compõe seu público clínico.” (BENJAMIN, 1987, p. 54). O idiota é aquele que não se 

rende à tirania do capital, que impõe a venda do tempo livre às engrenagens do trabalho 

(encarnado na máxima onipresente “tempo é dinheiro”), e ali permanece escondido, fora 

de um mundo exterior que “só sabe dar ordens”. No café, anota em seu caderno o que vê 

e sente. Não tem “nada para fazer a não ser por dentro”, diferentemente dos que, “em 

passo apressado”, cumprimentam-se mecanicamente nas ruas. Está ali para observar e 

realizar operações interiores, em busca de si mesmo e do outro.  

Não é, portanto, sem ironia que o eu lírico assume a visão dos que se dedicam aos 

fatos urgentes e se considera “idiota”, ou seja, um indivíduo lento, que dedica tempo e 

energia à literatura — ação vista como pouco rentável e afastada dos interesses imediatos 

do mundo moderno do dinheiro. Aí mora a crítica de Tavares ao contemporâneo, à pressa 

das ações, ao achatamento do tempo livre, à pragmática financeira do mundo dos negó-

cios, ao esquecimento da contemplação e ao esvaziamento da experiência em um cotidi-

ano de ações autômatas. Estariam mesmo “vivos” os observados pela vidraça ou movem-

se hipnotizados pelo roteiro pré-determinado da circulação do capital? 

 O espaço do café aparece assim como território ambíguo, pois simultaneamente 

“um espaço privado, em público” (BERMAN, 1998, p. 147), que encarna a proteção em 

meio ao mundo das mercadorias. Configura-se como “dádiva do esconderijo”, permitindo 

que o escritor observe — em público e anonimamente — a vida em seu entorno: “O café 

pode ser o pretexto ostensivo para que alguém se sente num café de calçada, mas também 

é uma desculpa para ver a vida da cidade” (GEHL, 2015, p. 146). Mas se, em certa me-

dida, o “café torna-se [...] templo da verdade, guardião da acalmia momentânea do corpo” 

(EIRAS, 2006, p. 42, grifo nosso), não deixa de revelar também aspectos de um “não 

lugar” (AUGÉ, 2008), ou seja, local de passagem no qual não se estabelecem vínculos e 
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marcado pela pressa, pela impessoalidade, pelo efêmero. Nele, o escritor sabe que ne-

nhuma paz é duradoura, que tudo é momentâneo, como toda a modernidade que desman-

cha sólidos no ar, e que não é possível aplacar em definitivo a angústia com copos d’água:  

 
No café trazem-me um copo com água 

como se ele resolvesse todos os meus problemas. 
É ridículo — penso — não há saída. 
No entanto, depois de beber a água 

fico sem sede. 
E a sensação exclusiva do organismo 

acalma-me por momentos. 
Como eles sabem de filosofia — penso — 

e regresso, logo a seguir, à angústia. 
(TAVARES, 2005, p. 24) 

 

O café não está ali para fins existenciais. Se resolve problemas pessoais, o faz de 

maneira precária, não duradoura, pois não é a matéria física que pode aplacar definitiva-

mente a angústia metafísica do poeta. É ela apenas um paliativo para a sua dor. Também 

ali, na proteção anônima de sua mesa, de seu pequeno domínio do mundo, em meio à 

agitação da vida exterior, o poeta sabe que não pode criar vínculos duradouros. Resta-lhe 

observar a multidão de frequentadores e ver-se espelhado na figura discreta de outro es-

critor que, também desinteressado em adequar-se ao modo de vida dominante, alheia-se 

na multidão e ali apenas escreve:  

 
É um escritor ou então a mulher partiu com outro, 

e o corpo não recuperou a vontade 
de se preocupar com a roupa.  

Espontâneo, vê-se; tudo que traz vestido 
apareceu-lhe à frente como numa colisão. 

No entanto é discreto. 
Tem a idade em que já não se desejam os olhares dos outros. 

Branco, o cabelo transmite paz e 
uma pequena desistência. 

Tem cachimbo, óculos, 
na mesa revistas francesas sobre a alma e os laboratórios que a estudam; 

pega numa folha e começa a escrever.  
Tem ar sóbrio, o corpo não dança, 

vê-se que há muito venceu o medo de não ser igual aos outros. 
Escreve; passa a mão sobre a orelha. 

É um escritor, em definitivo. 
A luta não é com a solidão, vê-se que sabe usá-la, 

percebe a sua natureza.  
(idem, ibidem, p. 18) 

 

No poema, o escritor aparece como aquele que sabe usar a solidão a seu favor e 

que “há muito venceu o medo de não ser igual aos outros”. Como o poeta baudelairiano, 
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aceita a solidão, vendo nela e na multidão “termos iguais e conversíveis para o poeta 

diligente e fecundo. Quem não sabe povoar a sua solidão também não sabe estar só em 

meio a uma multidão atarefada.” (BAUDELAIRE, 2006b, p. 289). É possível também 

um paralelo entre esse escritor e o pintor da vida moderna de Baudelaire, assim definido: 

“um homem singular, originalidade tão poderosa e tão decidida que se basta a si própria 

e não busca sequer a aprovação de outrem” (BAUDELAIRE, 2006c, p. 854). É um escri-

tor “espontâneo”, que tem a idade (e maturidade) dos que não desejam atrair “os olhares 

dos outros”, mas que provavelmente deseja olhar, pois sabe ser essa a sua matéria-prima. 

E, em um jogo especular, da sua mesa, outro escritor (o dono da narrativa que lemos) 

julga poder adivinhar os desejos e a ocupação desse homem que escreve, a partir da re-

colha dos indícios vistos: “Tem cachimbo, óculos, / na mesa revistas francesas sobre a 

alma e os laboratórios que a estudam; / pega numa folha e começa a escrever”. Comporta-

se como os “fisiognomonistas” anteriores ao flâneur, para os quais “qualquer um, mesmo 

aquele não influenciado pelo conhecimento do assunto, seria capaz de adivinhar profis-

são, caráter, origem e modo de vida dos transeuntes” (BENJAMIN, 1989, p. 37). Ou como 

ainda nos diz Baudelaire: “O poeta goza do incomparável privilégio de ser, à sua vontade, 

ele mesmo e outrem. Como as almas errantes que procuram corpo, ele entra, quando lhe 

apraz, na personalidade de cada um.” (BAUDELAIRE, 2006b, p. 289).  

De seu calmo esconderijo nos cafés, tentar ler nas fisionomias que por ali surgem 

os dramas de vida que atormentam a “rapariga que tem medo” (TAVARES, 2005, p. 17) 

ou a mulher que “hesita entre o adultério e uma conversa” (idem, ibidem, p. 31). E assim 

analisa duas clientes:   

 
São duas velhas, lado a lado, no café. 
Não se olham: certezas em cada uma. 

A da direita: dedos no ar ao ritmo das queixas. 
O ar, dócil, percebe estas velhas: em poucos anos 

serão suas companheiras. 
Chama-lhes irmãs pequenas, ingênuas. 

As velhas prosseguem vivas e a falar de dinheiro. 
Deus é interrompido pelo preço do arroz, nas conversas. 

Descrevem a doença, a fraqueza e, logo a seguir, acusam 
de impiedade quem ainda não é tão doente quanto elas. 

Alguém as enganou. 
Provavelmente sacrificam a vida pelos filhos; 

esperaram pelo futuro. 
Agora ele chegou e a única novidade que traz é o cansaço; 

a dificuldade de movimentos, 
a maneira como facilmente se esquecem do que ainda ontem 

consideravam imprescindível. 
Não vão morrer, hoje, já, porque não trouxeram o coração. 
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Voltarão, mais tarde, a casa e às orações, 
depois de desejarem intimamente que os filhos se tornem ricos 

e que a amiga morra primeiro. 
(TAVARES, 2005, p. 15) 

 

Toda uma narrativa de vida aparece resumida: histórias familiares de tristeza, de 

perda, de traições. Pequenas misérias apresentadas ao leitor: o preço da comida, as quei-

xas, e a decrepitude da idade. O ensinamento é o mesmo do século XIX: “A lição, para 

Baudelaire, [...] é que a vida moderna possui uma beleza peculiar e autêntica, a qual, no 

entanto, é inseparável de sua miséria e ansiedade intrínsecas” (BERMAN, 1998, p. 138). 

É daí que Tavares retira seu universo poético: do mal-estar da vida pós-moderna. A morte 

das duas velhas é iminente e até o ar percebe que lhes resta pouco tempo de vida e que, 

em breve, não serão mais matéria. Mas elas ainda se iludem e se entretêm a falar futil-

mente sobre o preço da comida ou da indiferença das pessoas. Mas se, em “As duas ve-

lhas”, o olhar do poeta não guarda empatia em relação às duas senhoras que conversam 

sobre miudezas, em “A filha”, há uma solidariedade com a mãe que é rechaçada em sua 

invalidez para o mundo da pressa:   

 
A filha discute com a mãe. 

A mãe terá oitenta anos, a filha sessenta? 
A mãe treme da cabeça e do guarda-chuva, 

a filha ainda não. 
A que ainda não treme discute como quem ensina. 

 Mas também tu irás tremer da mão e da cabeça 
e também tu serás ensinada. 

 (TAVARES, 2005, p. 29) 
 
 O observador constata a impaciência do mundo em relação àqueles que já não 

conseguem acompanhar a pressa reinante. A filha “discute como quem ensina”, e a mãe 

de 80 anos já não é apta para competições. Não consegue sequer firmeza no guarda-chuva 

que carrega, simbolizando não só um provável inverno europeu, mas também o mundo 

cinza da pós-modernidade. Em “A filha”, o olhar do poeta-observador irmana-se com 

aqueles que são lentos e que fogem à civilização da pressa e, tal qual “o idiota”, cultivam 

outro tempo existencial, advertindo a filha impaciente que o tempo dela também chegará.  

 

A contemplação das ruas 

 

O poeta, entretanto, não se limita ao confinamento entre as paredes do café, pro-

tegido da vida exterior por vidros que o separam de intempéries e do contato mais brusco 

5240

Ana
Pencil



8 
 

com a realidade. Inevitável é lançar-se às ruas, nem que seja apenas durante o caminho 

de ida e volta aos cafés. É nesse momento que os cães lhe ladram — “De manhã, quando 

passei à frente da loja / o cão ladrou” (TAVARES, 2005, p. 23) — ou que se dão encontros 

casuais com os transeuntes. Tavares, em entrevista de 2013, assim declara:  

 
Uma coisa que para mim é essencial, e é um trabalho como se fosse ler 
um livro, é andar na rua a ver as pessoas, a observar as pessoas. Eu ando 
diariamente uma hora, uma hora e meia, e para mim é como, eu estava 
a dizer, um trabalho essencial que é tentar perceber as pessoas, por que 
é que uma pessoa pega num copo e bebe rapidamente água, por que está 
mais tensa, por que para, por que está a olhar para outra mulher, eu acho 
que isso é que é escrever. E eu tento fazer isso. [...] (TAVARES, “Sem-

pre um papo”, internet) 
 

Ainda que o espaço urbano não encontre descrições detalhadas em “Observa-

ções”, apresentando-se como uma hipotética cidade universal, Tavares, tal qual o flâneur, 

tira dessas indistintas ruas a matéria-prima para a produção de seus versos. O mesmo 

cenário de chuva e frio parece irmaná-lo à tradição de Poe e Baudelaire: “A chuva caía 

com força; o ar esfriava; e as pessoas estavam voltando para casa.” (POE, internet) e “Ó 

fins de outono, inverno, a primavera em lama, / Sombrias estações! Sou eu quem vos 

louva e ama” (BAUDELAIRE, 2006a, p. 187). E é nessa cidade chuvosa que o eu poético 

pode encontrar pessoas, como “O viúvo”, um homem agora despojado de tudo: 

 
Tem o tempo todo.  

Perdeu-o, nos dias de desejo, para o trabalho  
e para outros assuntos,  

e agora que o tem por inteiro caminha muito lento  
e quando olha em redor procura olhos  

que se lembrem dos seus antigos momentos de pressa.  
Tem tempo. Caminha lentamente.  

Antes a ambição fazia-o levantar-se,  
agora, quase se podia jurar, ser o cachimbo que o mantém em pé,   

agarrado ao ar como a nada.  
Passa perto e olha para mim; acena a cabeça. 

Servem-lhe os dias, pelo menos, para ser educado.  
É velho. Atravessa, muito lento, o tempo e a terra,  

e vai dizendo adeus às pessoas,  
como se exercesse o privilégio de se despedir dos amigos  

no seu próprio funeral. 
(TAVARES, 2005, p. 16) 

 
Vê-se que há uma identidade entre o viúvo e o “idiota”: ambos têm tempo. Mas, 

enquanto para o escritor o ócio deriva de uma escolha, de uma resistência às ordens do 

mundo pós-moderno, o viúvo encontra o domínio da temporalidade como imposição fi-

nal: ele, que “nos dias de desejo”, perdeu o tempo “para o trabalho e outros assuntos”, 
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agora o tem por inteiro como despojo, como resto irreciclável de vida. Três vezes o poema 

salienta sua lentidão: “caminha muito lento”, “Caminha lentamente” e “Atravessa, muito 

lento, o tempo”. Mas isso não pode ser visto como conquista. Se o flâneur cultivava a 

lentidão e o ócio contra a velocidade da modernização, levando, como lembra Benjamin, 

“tartarugas a passear pelas galerias”, ostentando “em certas condições sua ociosidade pro-

vocativamente” (BENJAMIN, 1989, p. 122), igualando-se, portanto, ao escritor-idiota 

que se esconde no café, o viúvo — agora já um homem velho — tem no ócio e na lentidão 

uma borra de vida. Sua lentidão é encarada como derrota e não como resistência ao mundo 

contemporâneo:  

 
O mundo de hoje parece existir sob o signo da velocidade. O triunfo da 
técnica, a onipresença da competitividade, o deslumbramento da ins-
tantaneidade na transmissão e recepção de palavras, sons e imagens e a 
própria esperança de atingir outros mundos contribuem, juntos, para 
que a ideia de velocidade esteja presente em todos os espíritos e a sua 
utilização constitua uma espécie de tentação permanente. Ser atual ou 
eficaz, dentro dos parâmetros reinantes, conduz a considerar a veloci-
dade como uma necessidade e a pressa como uma virtude. (SANTOS, 
internet) 

 

Como se vê, que pode esse homem no mundo de hoje? Não é também um viúvo 

que tenha perdido a mulher em um acidente ou outra morte imprevista e que ainda tivesse 

disposição para novas conquistas amorosas. Tem tempo, mas não para isso. Falta-lhe a 

ambição para colocar-se de pé. Diferentemente do escritor observado, que não luta com 

a solidão, pois “sabe usá-la”, o viúvo sucumbe ao seu status de homem solitário a quem 

resta apenas dizer adeus às pessoas “como se exercesse o privilégio de se despedir dos 

amigos / no seu próprio funeral”, isto é, como alguém que desempenha seu último papel 

— e o de menor importância. É também nas ruas que esse flâneur contemporâneo pode 

encontrar outra idosa, tal qual da sua mesa do café observava mãe e filha em discussão:  

 
Parou de chover. 

Uma velha treme da cabeça 
e em particular da boca. 

Quando passa por mim, sorri: 
a cabeça treme, e a boca.  

Continuo comigo, a velha caminha no outro sentido. 
Não sei porquê mas sinto-o com exactidão: 

vou mais à frente cruzar-me com ela, 
e aí ela ficará; continuaremos os dois no mesmo sentido.  

(TAVARES, 2005, p. 26) 
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A mãe de 80 anos aparece agora metamorfoseada na velha que “treme da cabeça 

e em particular da boca”, alertando ao poeta sobre a finitude de tudo e antecipando-lhe 

também sua decrepitude e, mais além, seu próprio fim. Não é à toa que ambos, em um 

momento futuro, deverão se encontrar novamente e continuar “no mesmo sentido”: o da 

morte. Também ela, como o viúvo, cumprimenta o flâneur, como resíduo de vida, como 

a coreografia que ainda lhe é permitida realizar.  

Pode-se dizer que há, em “Observações”, uma forte obsessão de Tavares quanto a 

imagens de velhinhas a tremer, como se os versos de Baudelaire — “Eu espreito, obedi-

ente a meus fluidos fatais, / Seres decrépitos, sutis e encantadores” (BAUDELAIRE, 

2006a, p. 176) e “Ah, como tenho acompanhado essas velhinhas!” (idem, ibidem, p. 177) 

— pudessem servir de epígrafe a seus textos. É o mesmo tipo de atração que leva o nar-

rador de O homem da multidão a sair do café e ir em perseguição a um estranho homem 

velho:  

 
Com a testa na vidraça, estava deste modo ocupado em perscrutar a 
massa, quando de repente apareceu um rosto (o de um velho decrépito, 
de uns sessenta e cinco, setenta anos de idade) — um rosto que imedi-
atamente chamou e absorveu toda a minha atenção, por causa da abso-
luta idiossincrasia de sua expressão. (POE, internet) 

 

Se Baudelaire observa velhinhas outrora belas e agora marcadas pelo tempo, ou 

sete velhos dobrados sobre o cajado e a própria idade, o poeta-observador de Tavares 

retoma o tema na tentativa de refletir sobre a velhice e a proximidade da morte daqueles 

que representam excessos de invalidez para as engrenagens da pós-modernidade:  

 
[...] 

A velha continua a tremer com a cabeça, 
a cabeça que não para, de um lado para o outro; 

talvez repita o Não!, para algo que ela vê e ninguém mais vê, 
mas sabemos o que é, sabemos. 

É a morte. 
(TAVARES, 2005, p. 32) 

 
O tema volta ainda em água, cão, cavalo, cabeça, na narrativa “A velha que treme 

da cabeça, no café”, que parece reunir e resumir as impressões de “Observações”:  

 
     Uma velha sentada no café treme da cabeça, não a consegue segurar, 
por vezes faz mesmo o gesto (de a tentar agarrar), mas também já não 
tem força nas mãos, e a vida é reles, é banalidade, é asco e sangue. Nos 
cafés, nas camas com os amantes, na cadeira à espera da morte do pai, 
na rua, desprevenido, morre-se em todo o lado, em todo o espaço e em 
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todo o tempo; já deve ter acontecido (às centenas) durante a missa, du-
rante um funeral já milhares devem ter morrido, caíram no chão, pensa-
se de imediato num desmaio: por quem choramos agora se há dois mor-
tos e para onde vamos se há dois cortejos a avançar em direcções opos-
tas? (TAVARES, 2006, p. 9).  
 

 Se em Baudelaire, “os velhos e as velhinhas se tornam seus protagonistas” (JAC-

QUES, 2014, p. 60), uma vez que a modernização de Paris ameaça privá-los de sua ci-

dade, em Tavares, a mesma visão pode ser aplicada, na medida em que o poeta-observa-

dor se dá conta da fragilidade deles diante de uma pós-modernidade sombria, fragmentada 

e sem esperanças, para a qual a velhice é um obstáculo a ser eliminado.  

 

Conclusão 

 

 O tema do flâneur parece ser o guia dos poemas de “Observações”. A partir da 

estada em cafés e nas ruas da cidade pós-moderna, o escritor procura fazer uma metarre-

flexão acerca do trabalho de criação, notando como o escritor se distingue da turba que 

circula pelas cidades. Revela como a literatura exige uma lentidão, uma calma, uma es-

pera que não são as marcas do cotidiano apressado dos grandes centros. De seu assento 

ou de suas caminhadas pelas ruas, pode contemplar a vida que se desenrola em seus as-

pectos degradados e irmanar-se aos sofridos. Nesse mundo sem afetos, talvez sejamos 

apenas brinquedos dos deuses, girando como autômatos em funções pré-definidas sem 

nos apercebermos de que o tempo — a única coisa de que realmente podemos dispor — 

passa, restando-nos apenas a morte:  

 
Uma velha tão curvada que parece um gato,  

atravessa o passeio, mas não ronrona; 
esqueceu o cio.  

Curvada assim morrerá como esfera, 
daqui a cinco anos ou então amanhã. 

Como depositar uma bola de carne no caixão? 
Nem morta a velha ficará direita, 

rolará dentro da caixa, debaixo da terra, 
como roda um berlinde dentro da caixa de madeira do menino. 

Porque a terra é um menino, e troça de nós 
(TAVARES, 2005, p. 39) 

 

 Mais uma vez uma velha, sem desejos, “sem cio”. Espera apenas a morte “daqui 

a cinco anos ou então amanhã”. Não há mais transcendência. E mesmo o corpo será re-

duzido a uma esfera transeunte dentro de uma caixa na lama da terra, sob o lodaçal do 
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macadame. Sem metafísica, somos essa velha: apenas pequenas bolas de gude que rolam 

dentro de um brinquedo que sequer é de Deus, mas apenas de uma terra que está a nos 

esperar.  
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