
 

 
 

POESIA E CINEMA: MODOS ESFEROGRÁFICOS DE FAZER E CELEBRAR 

 

Constance von Krüger de Alcântara e Silva (UFMG)1 

 

Resumo: A presente comunicação se destina a analisar, por meio da leitura de alguns poemas, 

como o cinema aparece como uma espécie de método na criação poética do português Herberto 

Helder. A pressuposição é um ensaio intitulado “Cinemas”, escrito pelo próprio poeta, e 

publicado na Revista Relâmpago (volume 3, de 1998). Neste ensaio, Helder escreve: “O poema, 

o cinema, são inspirados porque se fundam na minúcia e rigor das técnicas da atenção ardente” 

– trecho que serviu de mote para a pesquisa aqui apresentada. 
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Publicado na Revista Relâmpago (volume 3, de 1998), em um arguto ensaio 

intitulado Cinemas, o poeta português Herberto Helder (1930 – 2015) propõe alguns 

pontos de tangência ou de similitude entre os ofícios poéticos e cinematográficos. Essa 

argumentação parte do pressuposto de que tanto a poesia quanto o cinema são artifícios 

que fazem uso da atenção e da produção de imagens – o que apresenta um discurso 

contemporâneo que aponta para a associação interartística, seja na produção, na 

recepção ou na concepção da sua própria arte: o poema. Em determinado trecho, Helder 

afirma: 

O arroubo é uma atenção votada às miúdas cumplicidades com o 

mundo, o mundo em frases, em linhas fosforescentes, em texto 

revelado, como se diz que se revela uma fotografia ou se revela um 

segredo. O poema, o cinema, são inspirados porque se fundam na 

minúcia e rigor das técnicas da atenção ardente. (HELDER, 1998, p. 

7-8) 

 

A própria produção poética helderiana confirma a referida tese, pois, como 

destaca a crítica Rosa Maria Martelo (2012), a poesia de Herberto Helder parece estar 

fundada em mecanismos de cinema – ou, mais especificamente, usa métodos análogos 

aos cinematográficos para se compor, tais como: montagem, sobreposição, iluminação e 

contraste. Em termos de representação – ou de “cumplicidades com o mundo” –, a 

forma de escrita de Helder pressupõe uma reinvenção de uma realidade, o que, em 

outros termos, pode-se compreender como a criação de um mundo próprio, ou a 

reinvenção do universo por meio da palavra e das imagens. Essa capacidade adâmica de 

(re) nomear o mundo em uma nova forma de linguagem é, talvez, a pedra filosofal da 

sétima arte. 

                                                           
1 Graduada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mestranda em Literatura pela mesma 

universidade. Contato: tance_k@hotmail.com. 
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Esses mecanismos se verificam, sobretudo, quando se analisam poemas em que 

são dados a ver objetos que contêm em si a potência da imagem. 

 

Um espelho, uma trama de diamante onde a cabeça 

friamente brilhasse. 

– O fulgor molecular de uma imagem. 

Arde alto como as torres de calcário. 

Como arde um animal, a sua coroa, a rosa 

entranhada na carne. 

A rosa. 

Esse terrífico volume, esse 

cometa fundo 

à cara. Que luzisse como um braço no espectáculo 

do corpo. O corpo minado pelo 

sistema do sono. E nesta luz, a fronte com o corno 

soldada ao rosto. Os tremendos domínios do sangue, massa 

fechada com uma áscua no centro. 

A cabeça que emerge de um esplendor 

tumultuoso, um 

estrangulamento. E em baixo o coração bombeia 

a água 

estancada no escuro. O pavor do mundo. 

«La beauté s’ouvre les veines 

et en meurt.» Uma estrela enorme, um sorvo. 

O inferno é branco, tem um espelho dentro. 

* 

Lenha – e a extracção de pequenos astros, 

áscuas. De poro a poro, 

os electrões das corolas. Somente no mais escuro 

não há nada. No escuro, a carne é um buraco 

invisual, e o que arde é o pão 

no estômago, e nos brônquios cortadamente 

o ar. E o carbono devora sono a sono a inocência 

das imagens. O que toca o órgão mais profundo 

do sopro não é música 

nem chama: apenas um dedo de mármore entre 

as têmporas como 

uma bala. E enquanto pontas de fogo marcam 

a boca, morremos afogados, 

no espelho, no rosto. E se a loucura um instante 

levanta as pálpebras. 

A grande válvula do corpo. 

A escuridão, a terra. (HELDER, 2014, p.366-367) 

 

No poema acima transcrito, pertencente a Flash (1980)2, a presença do espelho 

anuncia uma noção de distopia, em que as imagens refletidas não são da ordem da 

                                                           
2 Flash é um dos livros que compõem a obra Poemas Completos (2014). 
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representação, mas dão a ver possibilidades de um universo em que coexistem 

paradoxos (um “esplendor tumultuoso”, por exemplo), e onde habitam aproximações 

não usuais. “O inferno é branco”, afirma, e “tem um espelho dentro”. O inferno produz 

imagens virtuais, portanto. O que se vê é da ordem da deformação. No trecho em 

francês, escreve, em livre tradução, que a beleza abre as veias e então morre. Nesse 

sentido, estão expostas as antíteses que constituem o imaginário do poema, que não 

pretende descrever o real posto diante do espelho, mas explora a deformação, a 

invenção, a mácula das projeções que o espelho projeta. De forma a emaranhar o que se 

conhece como objetos do mundo, Helder apresenta uma possibilidade em que há “o 

fulgor molecular de uma imagem” – ou seja, a imagem é viva, pulsante, fulgurante, e 

não se presta a reproduzir o que está no mundo, simplesmente. Em se pensando nessa 

possibilidade de leitura distópica, é curioso ressaltar que o termo ‘distopia’ pode 

também servir para designar uma patologia em que os órgãos do corpo se apresentam 

fora de seu lugar de origem. Esse fenômeno pode ser observado no poema, em que 

diversos órgãos humanos são apresentados fora de seu lugar fisiológico habitual, 

exercendo funções que só são possíveis no universo poético: um braço, que luz no 

espetáculo do corpo; a cabeça, que emerge do estrangulamento de um esplendor 

tumultuoso; o coração, que bombeia a água estancada no escuro; a carne, que é um 

buraco invisual; o estômago, que não arde em si, mas é sítio onde arde o pão, assim 

como os brônquios. Os dedos, de mármore, penetram as têmporas, e, quando a boca 

queima com pontas de fogo, morre-se afogado no espelho – virtualmente, 

deformadamente. E a loucura é a válvula do corpo. A palavra inaugura novos labores 

para esses órgãos, o que sinaliza como opera o maquinário poético de Helder. 

A importância da localização do espelho (como objeto de “enlouquecimento” do 

real) e da apresentação de imagens inéditas ou mesmo aparentemente absurdas se 

relaciona com a proposta que Herberto Helder tem sobre a aproximação da poesia e do 

cinema. Quando, no poema apresentado, o poeta elenca tais imagens e as apresenta com 

jogos de luz, de claro e escuro, de branco e de preto, ele está engendrando uma 

apresentação que é absolutamente análoga à que é feita nas imagens em movimento que 

se apresentam em uma sala de projeção. Essa iluminação tem por objetivo compor 

quadros em que se direcione o leitor a ver o que o poeta almeja. A tentativa de ver o que 

está no escuro esbarra na necessidade de tatear o que não está em primeiro plano: assim 
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como é a interpretação das diversas camadas de um texto literário. A confiança que um 

cineasta tem sobre as escolhas de luz que faz é a mesma que tem o poeta, que sabe o que 

iluminar e como instigar o leitor a buscar o que não está dado superficialmente. Sobre 

os jogos de claro-escuro, Henri Bergson afirma, em Matéria e Memória, que 

 

O que é preciso (...) não é iluminar o objeto, mas ao contrário 

obscurecer certos lados dele, diminuí-lo da maior parte de si mesmo, 

de modo que o resíduo, em vez de permanecer inserido no ambiente, 

como coisa, destaque-se como um quadro. (BERGSON, 1990, p. 25) 

 

A essa proposição, pode-se acrescentar uma reflexão feita pelo próprio poeta 

Herberto Helder, em trecho do ensaio “Cinemas”, em que afirma que 

 

A imagem é um acto pelo qual se transforma a realidade, é uma 

gramática profunda no sentido em que se refere que o desejo é 

profundo, e profunda a morte, e a vida ressurecta. (HELDER, 1998, 

p.7-8) 

 

 

Essa noção de composição de um quadro de perdas – porque o escuro deixa não-

ditos aspectos do real e apenas os sugere, como sombras ou penumbra – se relaciona 

também ao ritmo. No cinema, as imagens se sobrepõem incessantemente: não há 

estabilidade ou fixidez. Mesmo em uma cena lenta, qualquer movimento do rosto 

enquadrado traz à baila novas insolubilidades ou interpretações, o que faz com que o 

quadro anterior se configure como algo ultrapassado, obsoleto, que não tem tanto a 

dizer como o atual. E, nesse devir, o quadro atual já dá lugar ao próximo, e assim em 

diante. No poema, ocorre o mesmo. Quando Helder escreve que o inferno é branco, e 

contém um espelho, logo em seguida já anuncia que a escuridão é a terra. O escuro vem 

esconder o que estava claro, e esse jogo de sobreposições de imagens faz com que o 

poema – para além de sua forma, que contém enjambements e versos livres – tenha um 

ritmo muito peculiar. A união da sintaxe e da pontuação com a velocidade de passagem 

das ideias funciona como um filme. 

O uso do plural em “Cinemas” é também marca de uma noção de equivalência. 

Ao concluir o texto, em que afirma que cinema e poesia estão ligados por inaugurarem 

novas formas de ver, ler e ouvir, o poeta escreve que “Deus é uma gramática profunda”, 

2462



 

 
 

a linguagem é criadora de todo um mundo. E a atenção é o pressuposto, a ciência para 

desvendá-los. 

Esta ciência selvagem de investigar a força 

por dentro dos olhos: 

a treva parada numa parte: do outro lado faiscando 

todos os astros: 

as obturações as 

aberturas na carne: não sei ver nos livros a aparição do rosto 

todo cercado por uma casa: 

não conheço quando nasce a ribeira no meio: 

quando nasce quando 

a ribeira de uma montanha 

no meio 

brilhante: 

a maldade da linguagem se o cinema mostra 

as janelas das paisagens: 

e essa forma repleta de passos para indagar: 

e então é preciso outra maneira de poema: uma 

espécie furiosa de pessoa comentando 

com muito pormenor: 

cabeças cheias de raiva e murmúrios no escuro: 

a intensidade dos cabelos em volta dos cornos: e logo o poema 

traz as coisas para o quarto: coloca 

tudo mais perto do centro: 

vê-se a teia que vai da fronte às coxas com os braços reluzentes 

por cima 

e no meio um redemoinho cego: 

o sexo: a estrela 

tumefacta: 

esta ciência é um movimento das mãos contra o espelho: 

a parte de trás da cabeça onde vibra o meteoro: é 

a onda aproximada: uma porta na sala 

que fecha de estrela a estrela: 

apenas o sangue e a testa um pouco louca entre os dedos: 

copo de mármore: 

planeta de aço: 

uma flor rija ascensional com os pulmões chamejando 

na terra: 

essa velocidade que há na noite de lado a lado: 

e a testa fervente abismada no mundo: e os pólos 

do corpo: 

clareira 

cerrada à volta: esse modo secreto de tudo mexer 

com uma finura viva: 

não sei que dedos no estilo para queimar a cara forte 

paralisada: a combustão 

dentro da fotografia: a sibilante cara: 

a cara: 

e a maneira sagaz de trazer cada coisa até à própria labareda: 

as mãos enxutas muito abertas: o 

medo sem um só grito 
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em frente da noite cosida: camisa 

redonda: e este saber 

que vê passar os animais fundos e claros e tem 

a sua loucura para alimento: 

e a casa 

para morrer e falar durante o sono e andar 

de um canto para outro 

com os dedos alumiando limpamente: o circuito magnético entre as 

têmporas: 

a raiz da ciência desde os pés até aos olhos (HELDER, 2014, p. 309-

311) 

 

No poema acima transcrito (presente no conjunto de poemas intitulado Exemplos), 

além da vasta utilização de imagens inusitadas, pode-se notar a singular pontuação, que 

prescinde de sinais gráficos além dos dois pontos. É coerente, nesse sentido, imaginar 

que esses dois pontos, para além de estabelecer a respiração da dicção do poeta, servem 

para introduzir, a cada aparição, uma nova ideia, uma nova colocação. Seu uso intenso e 

exclusivo dá um aspecto de vertigem, como se, a cada novo uso, os pontos puxassem o 

leitor para dentro do poema. Essa noção de aproximação pode se relacionar com o 

procedimento do zoom no cinema. Diminuir a distância de forma tão ostensiva permite 

a focalização em algum detalhe, que é o que o autor do filme, ou do poema, elegeu 

como mais importante. Tal mecanismo faz com que o leitor vá percorrendo os espaços 

até que chegue ao foco final. Mas, especificamente no poema anterior, não há ponto 

final, o que coloca a perspectiva de penetração na “cena” do poema como um 

movimento inextinguível. 

É importante salientar, no poema citado, a imagem da casa, que, nesse caso em 

particular, aparece de relance, mas com uma força pujante, pois é descrita como o lugar 

da morte, do sono e da deambulação; onde se encena a ciência de que fala o poeta, e que 

o toma desde os pés (em sua função primordial de deixar o corpo verticalizado) até os 

olhos (agentes e pacientes da atenção). É também, a casa, o lugar em que o poeta 

poderia ver a si próprio, onde seu rosto aparece, mas não consegue: “não sei ver nos 

livros a aparição do rosto / todo cercado por uma casa”. A dubiedade que se estabelece 

se relaciona a saber se a casa é objeto que circunda o enevoado e impossível rosto ou é 

aquilo que o faz ser inatingível. É um objeto de mistério, como se anuncia sempre. 

Mas a razão pela qual se intenta aproximar o cinema e a poesia de Herberto 

Helder se justifica menos pelas coincidências temáticas, e mais pela noção de método. 
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Ao perscrutar um poema em busca de suas evidências de estrutura cinematográfica, a 

ideia é a de encontrar pistas sobre uma hipótese de como a poética helderiana se 

constrói. Nesse sentido, elaborar argumentos relacionados a um “cinemês” (cinema 

como linguagem) é encontrar uma maneira de analisar uma poética que não é quadro 

estático, e que, por essa razão, não pode ser lida sem a noção de imagens em 

movimento, sobreposições e perda.  

Sobre tal aproximação, e sobre o uso de imagens, escreve Rosa Maria Martelo: 

 

“A minha visão confiante é a alucinação”, escreverá Herberto Helder, 

em Photomaton & Vox (...), exprimindo uma idêntica desconfiança 

relativamente à percepção visual e subscrevendo o mesmo tipo de 

investimento no fundo de visão envolvido no texto. A escrita de 

Herberto Helder inclui uma elaboradíssima meditação em torno da 

imagem (...). Mas a palavra imagem pontua toda a poesia herbertina, 

através de formulações como as que referem “os enxames das 

imagens” (...), ou “a transfusão das imagens” (...), as quais remetem 

para a ideia de que a poesia seria uma montagem (em sentido 

cinematográfico) de imagens. (MARTELO, 2012, p.22) 

 

 

O fragmento IV, de “As Musas Cegas”, conjunto de poemas presente em A 

Colher na Boca3 (1961), apresenta três temas caros à poética helderiana: mulher, casa e 

gato. E assim se inicia, como que apresentando personagens ou cenários que figurarão 

até o fim do poema, que recupera do mundo concreto aspectos que são deformados, ou 

reformados, pelo espelho que é a própria poesia. E assim, devolve ao mundo imagens 

absolutamente singulares, como “gato abstrato”. 

 

Mulher, casa e gato. 

Uma pedra na cabeça da mulher; e na cabeça 

da casa, uma luz violenta. 

Anda um peixe comprido pela cabeça do gato. 

A mulher senta-se no tempo e a minha melancolia 

pensa-a, enquanto 

o gato imagina a elevada casa. 

Eternamente a mulher da mão passa a mão 

pelo gato abstracto, 

e a casa e o homem que eu vou ser 

são minuto a minuto mais concretos. 

A pedra cai na cabeça do gato e o peixe 

gira e pára no sorriso 

da mulher da luz. Dentro da casa, 

                                                           
3 A Colher na Boca também compõe Poemas Completos (2014). 
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o movimento obscuro destas coisas que não encontram 

palavras. 

Eu próprio caio na mulher, o gato 

adormece na palavra, e a mulher toma 

a palavra do gato no regaço. 

Eu olho, e a mulher é a palavra. 

Palavra abstracta que arrefeceu no gato 

e agora aquece na carne 

concreta da mulher. 

A luz ilumina a pedra que está 

na cabeça da casa, e o peixe corre cheio 

de originalidade por dentro da palavra. 

Se toco a mulher toco o gato, e é apaixonante. 

Se toco (e é apaixonante) 

a mulher, toco a pedra. Toco o gato e a pedra. 

Toco a luz, ou a casa, ou o peixe, ou a palavra. 

Toco a palavra apaixonante, se toco a mulher 

com seu gato, pedra, peixe, luz e casa. 

A mulher da palavra. A Palavra. 

Deito-me e amo a mulher. E amo 

o amor na mulher. E na palavra, o amor. 

Amo, com o amor do amor, 

não só a palavra mas 

cada coisa que invade cada coisa 

que invade a palavra. 

E penso que sou total no minuto 

em que a mulher eternamente 

passa a mão da mulher no gato 

dentro da casa. 

No mundo tão concreto. (HELDER, 2014, p.84-85) 

 

É possível notar configurações cinematográficas nessa apresentação da casa (e da 

mulher, e do gato): há uma espécie de roteiro sobre a iluminação do poema, que ora é 

“uma luz violenta”, ora é “o movimento obscuro destas coisas que não encontram 

palavras", ora é uma “luz que ilumina a pedra que está na cabeça da casa”. As imagens 

que beiram o surreal são iluminuras que se revezam no primeiro plano, mas que não 

saem de cena, compondo um aspecto de inteireza, que, ao fim do poema, parece ser: 

imagens de memória que são levadas pela palavra novamente ao real, e que, de tal 

forma, encontram seu criador, o poeta, para completá-lo. 

 

E penso que sou total no minuto 

em que a mulher eternamente 

passa a mão da mulher no gato 

dentro da casa. 

No mundo tão concreto. (HELDER, 2014, p.85) 
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Esse encontro entre essas imagens-protagonistas se dá pelo contato causado pela 

linguagem. Pela mão da mulher, que é palavra, que toca o gato abstrato, que, por fim, 

torna-se concreto a ponto de receber uma pedra na cabeça. E vivem concretamente, pela 

palavra, na casa que é concreta porque abriga tudo o mais e porque é assim chamada. A 

palavra se apresenta, nesse sentido, como a magia operada pelo poeta – que, como um 

cineasta, organiza as imagens, ilumina-as, transforma-as pela alquimia da linguagem e 

organiza o seu ritmo. 

Eis o que resta após a exibição de um filme, ou após a leitura de um poema que 

tem essa estrutura imagética: uma sensação4. O método de análise da poesia como 

cinema tem por objetivo, nesse sentido, descrever esse resto, esse vulto que fica após a 

perda da imagem que já passou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Na teoria do New Criticism, encabeçada, entre outros, por T. S. Eliot, essa “sensação” é chamada de 

emoção, e é produzida deliberadamente por um autor que pretende que sua obra seja completa e 

descolada de si mesma. Essa articulação é conhecida como “correlato objetivo”, e se apresenta como uma 

possibilidade de leitura para essa sensação que é deixada no leitor após a exibição do filme ou após a 

leitura do poema, muito embora o aspecto da separação absoluta entre autor e obra não se aplique ao caso 

helderiano, em que o nome da obra é uma forma equivalente de se referir ao poeta, cuja vida objetivava 

ser poema. 
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