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Uma leitura da poesia "Estátua" de Camilo Pessanha

Jorge Luiz Antonio **Doutorando em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, autor do livro Almeida Júnior através dos tempos, desenvolveu pesquisas reunidas no livro Cor, forma, luz, movimento: a poesia de Cesário Verde (no prelo), atualmente dedica-se à poesia digital.


RESUMO

	O presente artigo, que é uma leitura da poesia "Estátua", de autoria do poeta português Camilo Pessanha, é um exercício de análise e interpretação de um texto, ao mesmo tempo que representa uma tentativa de produção de um novo texto literário, por meio da intertextualidade.

ABSTRACT

	The present articles is a reading of the poem  "Estátua" (Statue), written by the Portuguese poet Camilo Pessanha. This reading is an exercise of analysis and interpretation of the literary text, but also represents a trying to create another literary text by the intertextuality.

ESTÁTUA

	Cansei-me de tentar o teu segredo:
	No teu olhar sem cor, - frio escalpelo,
	O meu olhar quebrei, a debatê-lo,
	Como a onda na crista dum rochedo.

	Segredo dessa alma e meu degredo
	E minha obsessão! Para bebê-lo
	Fui teu lábio oscular, num pesadelo,
	Por noites de pavor, cheio de medo.

	E o meu ósculo ardente, alucinado,
	Esfriou sobre mármore correcto
	Desse entreaberto lábio gelado:

	Desse lábio de mármore, discreto,
	Severo como um túmulo fechado,
	Sereno como um pélago quieto.

			Camilo Pessanha

1 - INTRODUÇÃO

	Muitas questões se fazem presentes quando estudamos Literatura: por quê lemos poesias? como podemos analisar e interpretar textos literários? o estudo de teorias literárias nos leva a escrever? a leitura de poetas nos leva a escrever poesias?
	No contato com os textos literários, ficamos atentos àquele ou àqueles textos que nos prendem a atenção. Estas inquietações fazem parte do dia-a-dia de um professor e de um aluno, desde que ambos se propõem a estudar um texto literário.
	Os desafios são muito importantes no contato com textos. Foi isso que fizemos, quando lemos Estátua, de Camilo Pessanha. Estabelecemos um roteiro de leitura, com base no que comumente fazemos: ler o texto, verificar as palavras que desconhecemos, tentar reduzir o texto a palavras-chave e ir caminhando até a procura da essência do conteúdo e da forma.
	No presente exercício, o contato com Camilo Pessanha nos fez pensar em escrever um texto, com base no poema lido. E ele, afinal, saiu.
	Aproveitamos o ensejo para dedicar o presente estudo ao Prof. Dr. Omar Khouri, em agradecimento às suas aulas de Teoria da Literatura no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu na PUC-SP.

2 - LEVANTAMENTO DE VOCABULÁRIO:

	Entender as palavras para entender o texto: essa foi a primeira preocupação. O resultado é um vocabulário, que se parece com tantos outros que circulam nos livros didáticos. A dúvida se instala: em que medida o estudo do vocabulário ajuda?

1 - Estátua: a) peça de escultura, em três dimensões, que representa figura inteira de homem, mulher, divindade ou animal. b) (fig.) pessoa imóvel, parada, impassível. c) (fig.) pessoa incapaz de decisão ou arbítrio. d) (fig.) Imagem, figura, representação, símbolo. e) (fig.) fam. pessoa sem ação ou movimento, sem expressão.
2 - Escalpelo: bisturi de um ou dois gumes, utilizado em dissecações. Verbo: escalpelar: a) rasgar ou dissecar com escalpelo; dissecar. b) analisar profundamente; criticar; escalpelizar.
3 - Degredo: a) pena de desterro que a justiça impõe a criminosos. b) p. ext. exílio, banimento. c) lugar onde se cumpre a pena de degredo.
4 - Oscular: dar ósculo(s) em; beijar.
5 - Pélago: a) mar profundo; abismo marítimo; pego. b) mar alto; oceano. c) (fig.) abismo, profundidade, imensidade; pego: um pélago de sofrimentos.
6 - Crista: o ponto mais alto; cocuruto, grimpa.

3 - DESCOBERTA DE UMA DOMINANTE NO TEXTO

	O vocabulário nos trouxe o significado das palavras que, isoladas ou não, permitiram um primeiro entendimento do texto. Como as palavras não existem somente isoladas, elas apresentam sentido, às vezes, um pouco diferente, quando articuladas em frases.
	A procura do dominante pareceu-nos uma busca de palavras-chave. Uma busca de uma palavra um tanto quanto mágica, que abrisse a porta do significado do texto. Assim, talvez pudéssemos compreender blocos de idéias.
	Vale lembrar que o dominante é um conceito que os formalistas russos usaram nas primeiras décadas do século XX. Conforme Roman Jakobson, pode ser definido como "o centro de enfoque de um trabalho artístico: ele regulamenta, determina e transforma os seus outros componentes. O dominante garante a integridade da estrutura." (Jakobson 1983: 485)
	Eis como procuramos aplicar essa teoria literária: um grupo de palavras, quer quanto ao sentido, quer quanto à sua pura expressão material, predomina sobre e para a construção do poema.

3.1 - PRIMEIRA TENTATIVA: PALAVRAS-CHAVE

	Separar por estrofes pareceu-nos um primeiro passo necessário, embora pudéssemos correr o risco de não obter a mensagem se ela estivesse em sentido vertical, diagonal ou ascendente, isto é, de baixo para cima, por exemplo.
1ª estrofe:
	cansaço - procura de segredo
	olhar sem cor - frio escalpelo
	meu olhar quebrado
	onda na crista dum rochedo
2ª estrofe:
	segredo - meu degredo
	minha obsessão
	beijo no lábio - pesadelo
	noites - pavor - medo
3ª estrofe:
	ósculo ardente - alucinado
	frio - mármore correto
	entreaberto lábio gelado
4ª estrofe:
	lábio marmóreo - discreto
	severo - túmulo fechado
	sereno - pélago quieto

	Quanto ao aspecto lexical, adjetivos e substantivos nos permitiriam rastrear o poema a partir dos seus versos e chegar ao resultado acima. Quanto ao nível sonoro, parece-nos que, além das rimas nas últimas palavras de cada verso, há uma certa relação entre som e sentido.
	Um conjunto de palavras similares acabaram por chamar a atenção:
	no teu olhar sem cor (verso 2 - estrofe 1)
	o meu olhar quebrei (v3e1)
	Segredo dessa alma e meu degredo (v5e2)
	Severo como um túmulo fechado (v13e4)
	Sereno como um pélago quieto (v14e4)

3.2. SEGUNDA TENTATIVA: ESCOLHA DE PALAVRAS COM REDUÇÃO DOS ADJETIVOS:

	Tirar os adjetivos nos pareceu reduzir os pequenos blocos de idéias a nomeações de elementos da realidade ou de estados de espírito.

1ª estrofe:
cansaço - procura - segredo
olhar - escalpelo
olhar: quebra - debate
onda - rochedo
2ª estrofe:
segredo - degredo
obsessão - bebida
lábio - beijo - pesadelo
noites - pavor - medo
3ª estrofe:
ósculo
mármore correto
lábio - gelo

4ª estrofe:
lábio - mármore - discrição
severidade - túmulo
serenidade - pélago

	Mesmo que essa redução esteja centrada no significado das palavras, há uma configuração geral que parece unir forma e conteúdo, significado e significante.

3.3. TERCEIRA TENTATIVA: A DESCOBERTA DE DUAS DOMINANTES

	Procurar a dominante significa encontrar a mola mestra que move o texto em todas as suas partes. As reduções anteriores nos levaram a palavras, que permitiram apresentar uma estrutura.
	O eu-poético dirige-se a uma estátua através da segunda pessoa do singular (tu). Então:

EU------------------------------> TU

EU ------------------------------> ESTÁTUA

EU -----------------------------------------------> OUTRO/A

EU ----------------------------------------------------------> NÃO - EU

EU -----------------------------------------------------------------> O MUNDO

MUNDO INTERIOR ------------------------------------------> MUNDO EXTERIOR

SENTIMENTO ----------------------------------------------------------------------------> POESIA

	A partir dessa tentativa de diálogo, que se comporta mais como um monólogo, há toda uma constelação representada por verbos e adjetivos:

a) verbos de conteúdo no tempo passado, anterior à desistência da procura:
			cansei-me de tentar
			o meu olhar quebrei
			fui teu lábio oscular
			o meu ósculo esfriou
b) a estátua se define dentro de contornos esfumaçados, expresso por adjetivações:
		olhar sem cor
		frio escalpelo
		ósculo ardente, alucinado
		mármore correto
		entreaberto lábio gelado
		lábio de mármore, discreto
		severo = túmulo fechado
		sereno = pélago quieto
c) a tentativa de aproximação, o carinho do eu-poético é comparado com uma onda que se quebra na crista de um rochedo;
d) O segredo dessa alma, que se mostra como uma estátua, é o seu próprio degredo em si mesmo (ensimesmamento); a vontade de quebrar esse círculo é a obsessão do eu-poético.
e) possível seqüência da luta do eu-lírico:
	I - o segredo da alma da estátua é uma obsessão que se transforma em degredo e pode ser comparada a uma onda na crista de um rochedo;
	II - procura, olhar, beijo, debate, quebra, cansaço, desistência.

4 - LEITURA DO TEXTO

	Em "Estátua", percebemos inicialmente a ausência do artigo ( "Estátua", ao invés de "A Estátua"), o que generaliza a visão de mundo do poeta por meio de uma supervalorização da palavra. Esse título se mantém desde a primeira publicação do poema (1887) e a primeira edição do livro Clepsidra (1920), e pode simbolizar o amor pessoal de Camilo Pessanha pela jovem Ana de Castro Osório, pois representa "o encontro com a frieza que Camilo Pessanha irá receber das mulheres em troca dos seus "desejos" ou do seu amor". (Quadros 1987: 53)
	Podemos estender essa afirmação: estátua são todas as pessoas que não são o próprio "eu" do poeta e com quem ele tem dificuldade de se comunicar. Há, portanto, um vazio entre o seu mundo interior e o mundo exterior, ao qual ele não alcança e não atinge, não consegue obter reações e diálogo. É, em suma, a procura do outro, para melhor ver a si mesmo, ou, até, por estar cansado de dialogar consigo mesmo.
	A oração "cansei-me de tentar o teu segredo" revela sua desistência, sua falta de vontade ou cansaço na incessante busca de um sentimento maior, que é a necessidade de se aproximar de outra pessoa, ou de outras, uma vez que o ser humano é essencialmente social.
	A literariedade apresentada por Camilo Pessanha se apresenta pelo uso incomum de uma comparação: "eu sou um ser humano, assim como você é uma estátua e, em razão dessa diferença, nós não podemos nos comunicar, apesar de toda a minha tentativa".
	Além disso, o texto apresenta um estranhamento da conduta de uma pessoa a conversar com uma estátua, o que parece ilógico a um homem comum ou numa situação cotidiana.
	Quanto à linguagem, podemos perceber um uso específico das palavras, em versos que se apresentam com ritmo, rima e métrica, e estão condicionadas a uma forma classicista do fazer literário: trata-se de um soneto com 14 versos decassílabos distribuídos em dois quartetos e dois tercetos.
	A musicalidade se expressa pela escolha intencional de sílabas fortes e fracas alternadas, conforme esquema abaixo:

                   |                          |                      |
	Can sei  - me  de  ten tar  o  teu  se gre do:
            1     2      3    4     5   6    7   8     9   10

1ª estrofe:	2ª - 6ª - 10		2ª estrofe:	2ª - 6ª - 10ª
		2ª - 5ª - 10ª			2ª - 6ª - 10ª
		2ª - 6ª - 10ª			3ª - 6ª - 10ª
		3ª - 6ª - 10ª			2ª - 6ª - 10ª
3ª estrofe: 3ª - 6ª - 10ª		4ª estrofe: 3ª - 6ª - 10ª
		3ª - 6ª - 10ª			2ª - 6ª - 10ª
		    - 5ª - 10ª			2ª - 6ª - 10ª
	O esquema rimático se apresenta da seguinte forma: abba/abba/cdc/dcd (rimas alternadas nas primeira e segunda, e intercaladas nas terceira e quarta estrofes).
	Trata-se, pois, de poesia, arte do verbal, por excelência. O texto é composto de sensibilidade (a constatação de uma incapacidade de se comunicar), racionalidade (a procura de tipos de comunicação: olhar, tentativa de um beijo, a constatação do não-encontro) dentro de um contexto que supervaloriza a palavra.
	De acordo com a classificação de Ezra Pound, é possível perceber:
	a) fanopéia - imagens visuais: olhar sem cor - frio escalpelo - a onda na crista de um rochedo - noites de pavor - mármore correcto - entreaberto lábio gelado - lábio de mármore, discreto - túmulo fechado - pélago quieto.
	b) melopéia - musicalidade - presente em todos os versos.
	c) logopéia - o jogo cerebral de palavras ocorre ao nível de qualificação: o eu-poético procura palavras para expressar seu sentimento de impotência, de solidão, de ensimesmamento, que se apresentam em imagens variadas, ligando a melopéia à logopéia.
	A pontuação utilizada por Camilo Pessanha nos apresenta um conjunto de imagens: há uma afirmação que se explica após o uso de dois-pontos: "cansei-me de tentar o teu segredo": olhar sem cor, frio escalpelo, onda na crista de um rochedo (1ª estrofe); uma frase nominal: segredo dessa alma e meu degredo/ e minha obsessão (2a. estrofe); uma constatação da procura inútil (e o meu ósculo esfriou sobre o mármore correcto) que se apresenta e se completa na estrofe seguinte por meio da apresentação de outras imagens: mármore correcto, entreaberto lábio gelado: lábio de mármore, túmulo fechado, pélago quieto (3ª e 4ª estrofes).
	Duas únicas ações fecham a procura inútil. Essas duas ações podem nos levar a pensar em duas tentativas, até mentais, de tomar uma atitude, pois que pode ser apenas um desejo de ação, nada mais do que isso:
	uma constatação: cansei-me de tentar o teu segredo
	justificativas: (pois) quebrei o meu olhar (nessa procura) (isto é, não vejo nem objetivo, nem enxergo mais o que procuro)
	razões da desistência: o segredo de tua alma (que eu não encontro, que eu não desvendo) é o meu degredo e é a minha obsessão. Tentando encontrar a chave do enigma, fui teu lábio oscular, cheio de medo, e tudo me pareceu um pesadelo por muitos noites de pavor.
	resultado final para o poeta: e o meu ósculo ardente esfriou sobre o mármore correto desse entreaberto lábio gelado, de mármore, como um túmulo fechado, como um pélago quieto.

5 - CONSIDERAÇÕES GERAIS: LEITURA GLOBAL DO TEXTO

	A crítica de Fernando Pessoa ajuda-nos a compreender a obra de Camilo Pessanha: "... ensinou a sentir veladamente; descobriu-se a verdade de que para ser poeta não é mister trazer o coração nas mãos, senão que basta trazer nelas a sombra dele. (...) Estas palavras que são nada bastam para apresentar a obra do meu mestre C. P. O mais que é tudo, é Camilo Pessanha." (Pessoa 1974)
	Sentir veladamente e trazer nelas (nas mãos) a sombra dele (coração) define magistralmente a estética simbolista, da qual Camilo Pessanha é um dos mais significativos representantes.
	Sugerir a realidade - o lema do Simbolismo - é o que deixa o eu-lírico enclausurado em si mesmo, parecendo que a própria estética deixou-o preso e a tortura de procurar tornou-se um castigo para ele. Talvez a falta de precisão (vocabular e da realidade, que se mostra esfumaçada) tenha lhe dificultado a percepção...
	O poema em análise, como parte do todo, é uma expressão também velada de uma realidade: um eu-poético que procura comunicar-se. O objeto de comunicação - a estátua - pode ser lida de diferentes maneiras:
	a) sentido real: alguém tentando desvendar o segredo de uma estátua - é o estranhamento que caracteriza a literariedade desse texto, portanto, não há possibilidade de uma análise desse aspecto.
	b) no dicionário, sentido real, estátua pode ser : uma peça de escultura, em três dimensões, que representa a figura inteira (ou parcial) de homem, mulher, divindade ou animal. 
	c) No olhar do outro (estátua), há um "frio escalpelo", um raciocínio, uma razão, uma lógica fria que arrefece qualquer calor amoroso e dificulta qualquer tentativa de aproximação, comunicação.
	d) no texto, a Estátua pode ser definida como tentativa de comunicação amorosa, que não se realiza, o que nos leva a pensar que, ao invés de Estátua, o eu-poético poderia dialogar com o Amor ou procurá-lo, senti-lo.
	e) numa leitura mais ampla, poderíamos observar a procura de nossa outra metade, para que pudéssemos nos completar.
	O entrelaçamento de sensações - sinestesia - é o eixo de construção de imagens do poema:
	a) a estátua que se apresenta em três dimensões, corporificando o objeto do amor do eu-lírico;
	b) o olhar que se apresenta sem cor, isto é, sem vida, sem sentimento;
	c) a quebra do olhar, isto é, a comunicação não realizada, a não correspondência ou sintonia entre dois sentimentos;
	d) um movimento: a onda que se quebra num rochedo, o que sugere um ruído forte, uma quebra;
	e) o beijo, a tentativa de contato físico, sensação táctil, para expansão de um sentimento;
	f) noites de pavor, apresentando a cor negra, que simboliza a solidão, o medo do desconhecido, o sentimento mais íntimo, inefável, intraduzível em palavras;
	g) o mármore correto, sugerindo, de forma geral, a cor branca e, por extensão, a falta de sentimentos, a frieza, a indiferença;
	h) entreaberto lábio gelado e lábio de mármore - sensação táctil que também expressa / metaforiza a insensibilidade da outra parte, da estátua/objeto de amor;
	i) túmulo fechado e pélago quieto - ausência de luz, de movimento, de cor na profundidade, o que simboliza a amplidão interior, um absoluto metafísico, inexpressável com palavras ou imagens.
	Uma indagação nos levou a outras leituras: o que há de não-verbal no soneto de Camilo Pessanha? O que pode ser um "exemplo francamente icônico", segundo Décio Pignatari? Posteriormente, uma afirmação do mesmo autor (Pignatari 1987: 123) estimulou uma tentativa de recriação do poema camiliano: "Saturar um código significa romper a regra do jogo, o que implica ao mesmo tempo uma operação intersemiótica e metalingüística."
	Dessas imagens que produzem sensações no eu-poético, podemos observar / intuir / sentir / vislumbrar dois círculos fechados, um onde está o eu-poético, num plano inferior, e outro, pertencente à estátua, que se encontra bem acima e parece maior, revelando uma dependência unilateral, o que poderíamos representar por uma linha pontilhada:
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	Chegamos a pensar numa concepção reformulada do amor neoplatônico: um mundo sensível, o do eu-lírico e um mundo das idéias, representado pela perfeição da estátua, que não se altera com a angústia existencial do eu-lírico.
	Numa tentativa de tradução intersemiótica, é possível fazer uma reformulação gráfico-espacial de fragmento do poema da seguinte maneira:


					CANSEI

						CANSEI

							CANSEI

								CANSEI

										cansei

											can

												can


	Uma outra leitura de um fragmento do soneto (1ª estrofe) resultaria num quase-poema:
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	As imagens apresentadas pelo texto levam-nos a imaginar dois círculos e muitas setas no interior de um deles, o do eu-lírico. O círculo onde supomos que esteja a Estátua - Mulher - Amor - Vida - Realidade - Mundo não se manifesta, pois o ponto de vista do poema é o do círculo fechado com setas que procuram rompê-lo e que simboliza o anseio de liberdade, de procura, de expansão.
	Essa procura de comunicação do círculo do poema se restringe a uma tentativa de desvendar um segredo, que é procurado num olhar, que se mostra sem cor, e é um frio escalpelo (é uma análise fria e racional, e que pode ser a Realidade que o poeta se recusa a enfrentar, ou que lhe parece distante e incompreensível, isto é, um segredo); ele quer beber esse segredo, isto é, conhecer o Amor, ou simplesmente viver a realidade, ou realizar sua intenção amorosa; ele procura beijar o lábio dessa imagem/ícone/símbolo de mulher, mas encontra um mármore, um entreaberto lábio gelado, um lábio de mármore; e encontra, sem consolo, um túmulo fechado e severo, um oceano profundo, quieto e sereno. Essas tentativas simbólicas ( a procura de um olhar amoroso, de um lábio à espera de um beijo) nos parecem setas que se chocam no círculo fechado e se quebram, impossibilitando o vôo da imaginação do poeta e a sua realização amorosa.
	As imagens lembram algumas monomanias de alguns contos e poemas de Edgar Allan Poe, numa repetição obsessiva e torturante que se realiza por adjetivações intencionais: ele somente quer o segredo da Estátua/Mulher/Ser Humano/Mundo Exterior/Realidade/Cosmos. O eu-poético precisa sair do seu mundo interior e descobrir novos mundos, novas realidades. Esses novos mundos se resumem, na obsessiva procura, a uma forma feminina (estátua), a um olhar, a uma boca e a necessidade de um beijo.
	A Estátua chega a nos parecer uma esfinge, cujo segredo não se abre ao herói/vítima que, após muita luta, se cansa e desiste de decifrar o enigma e, com isso, conquistar o mundo.
	Por extensão, o poema é metalingüístico: o poeta à procura de palavras para expressar o seu sentimento maior, encontrar a palavra que expresse o sentimento absoluto. Por esse ângulo, o poema é todo de buscas e redundâncias. Parece que o poeta é procurar olhar e beijar a palavra essencial que represente a sua criação máxima. A estátua - palavras do léxico - é um "frio escalpelo" à sua procura de poeticidade e faz lembrar Drummond: "Lutar com palavras/ é a luta mais vã. Entanto lutamos/ mal rompe a manhã."
	Existe uma distância enorme entre o que ele sente e o que poderia ser apreendido pela palavra. É uma luta contínua, em que ele aparentemente desiste de lutar. Aparentemente, pois "Clepsidra" é a prova concreta que Camilo Pessanha atingiu os mais altos níveis da poesia simbolista em língua portuguesa.

6 - UM QUASE-POEMA À ESTÁTUA DE CAMILO
c
   a
      n
         s
           a
             ç
               o

			segredo

olhar incolor
				escalpelo

onda na crista dum rochedo

luta

	tentativa
				procura de enigma

meu segredo
----------------------------------------> minha obsessão
meu degredo

busquei teu lábio
noites de pavor
cheio de medo

o
beijo
	alucinado
		esfriou
							mármore
									lábio gelado
									entreaberto

lábio de mármore
				túmulo
				pélago
CANSEI-ME
Cansei-me de tentar o teu segredo
E S T Á T U A
ESTA TUA
TA(Ç)A
ATA-SE
ESTUA
E X - T U A
SEU
SUA
TUA
SETA
U'A
UÁ!

8 - À GUISA DE CONCLUSÃO

	Ler, analisar e interpretar - essas foram as experiências que fizemos, tentando, sempre que possível, seguir um teórico ou obedecer a um impulso pessoal de dialogar com um texto literário do século passado.
	Esperamos que a nossa experiência, incompleta, não muito acadêmica, sirva como estímulo para propostas semelhantes durante do Curso de Letras.
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