
 

 

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2019. 

 

Querido Rimbaud, 

 

par delicatesse j’ai perdu ma vie. Estas foram as primeiras palavras suas que 

ouvi e elas me fizeram mergulhar na língua francesa – e depois mergulhar na 

tarefa delicada da tradução. Hoje, escrevo para você movido por estas três 

palavras delicadas e aparentemente distantes: adolescência, leitura e feminino 

de ninguém. Também aparecerão aqui poetas, escritoras, escritores, ativistas, 

psicanalistas, filósofos que você não pôde conhecer, mas que seus versos, 

apesar do tempo e das barbáries que abateram o mundo desde seu 

desaparecimento, puderam encontrar, pois o poema quer aproximar1 e, 

também, como único rebelde2, resistir. 

 Acabo de traduzir as Cartas de um visionário3, escritas por você e 

endereçadas, primeiramente a um professor e a um poeta. Mas de fato – talvez 

você já imaginasse – elas se configuraram como sua carta ao mundo4. E que 

mundo elas encontram hoje, um século e meio depois de serem escritas? Um 

mundo em colapso. Pela primeira vez chegamos a um ponto em que a extinção 

da raça humana parece ser palpável: por dinheiro, aumentamos o clima do 

planeta e os níveis dos mares, pavimentamos a terra, desmatamos nossas 

florestas, transformamos os oceanos em imensos lixões, poluímos as águas 

dos rios e o ar, a cada dia, fica mais irrespirável. Algumas espécies de animais 

e plantas que você conheceu já não existem mais e as abelhas, grandes 

responsáveis por carregar a vida na terra, estão sendo substituídas, devido às 

grandes transformações que impomos aos ecossistemas, pelas moscas e 

outros insetos que se proliferam quando sentem o cheiro da morte.   

                                                             
1 Cf. PETERSON. Poema. 

2 Cf. EMADI. El poema / Poesia é o único rebelde. 

3 Todas as citações de Rimbaud nesta carta foram retiradas das Cartas de um visionário, 
traduzidas por mim e a serem publicadas pela editora Chão de Feira (No prelo). 

4 DICKINSON. Esta é minha carta ao mundo, p. 93. 



 

 

Há poucas semanas, uma adolescente sueca, Greta Thunberg, atravessou o 

atlântico em um barco à vela, mostrando a possibilidade de fazer grandes 

viagens utilizando energia limpa e nos fazendo lembrar que ainda é possível 

navegar em um barco ébrio. Sua travessia tinha também o objetivo de falar 

para 60 países na Cúpula de Ações Climáticas da ONU em Nova Iorque. Seu 

recado foi claro: por dinheiro estamos matando o planeta e, 

consequentemente, o futuro das crianças e dos adolescentes do globo. Ela 

disse com a voz embargada e os olhos de quem encara o tempo de frente:  

Pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo, 
ecossistemas inteiros estão em colapso. Estamos no começo 
de uma extinção em massa e tudo o que vocês falam é sobre 
dinheiro e fantasias sobre um eterno crescimento econômico. 
Como se atrevem? 

 

Greta é, hoje, uma adolescente como você era na época em que escreveu 

suas Cartas, mudando o que se pensava naquela altura ser a função da poesia 

e, consequentemente, do poeta. Ela, como você, sacudiu o mundo. Posso 

ouvir, na voz dela, a sua. Posso ouvir, na voz dela, a mesma urgência da sua, 

quando respondeu àquilo que chamava de velha poesia: 

Libere os novos para execrar os ancestrais […] Estamos em 
casa e temos tempo. […] Se os velhos imbecis não tivessem 
encontrado o significado falso do Eu, não teríamos que varrer 
esses milhões de esqueletos que desde um tempo infinito 
acumularam produtos da sua inteligência tacanha, clamando-
se autores! 

 

Um dia desses, ouvi de uma psiquiatra que a adolescência era um sintoma da 

puberdade, uma espécie de tradução para o campo do visível da mutação 

irreversível e invisível de um corpo. Uma espécie de irrupção: espinhas que 

maculam a tez infantil; sentimentos exacerbados que não cabem mais na curva 

do bom senso; a experiência do instante-já – que de tão fugidio não é mais 

porque agora tornou-se um novo instante-já5 –, tomando de empréstimo as 

palavras da escritora Clarice Lispector. Em outras palavras, a adolescência é 

uma resposta à emergência do tempo.  
                                                             
5 LISPECTOR. Água viva, p. 2. 



 

 

Talvez, o que me fez lembrar de você enquanto ouvia e via o discurso 

contundente de Greta foi a força e a coragem de vocês, dois adolescentes, de 

sustentarem o peso e o caráter fugidio do tempo, como bem faz o poeta, pois é 

ele quem, segundo Agamben, devia pagar a sua contemporaneidade com a 

vida, é aquele que deve manter fixo o olhar nos olhos do seu século-fera, 

soldar com seu sangue o dorso quebrado do tempo6. 

Em suas Cartas, Rimbaud, você afrima que não poderia mais haver lugar para 

aqueles que se diziam poeta, mas não passavam de funcionários, já que não 

se pensavam enquanto poeta e atuavam no campo da imitação. Um poeta 

deveria ser um visionário e para isso era necessário um longo, imenso e 

racional desregramento de todos os sentidos para alcançar o desconhecido. E 

você continua: o poeta é verdadeiramente um ladrão de fogo. Ele é carregado 

de humanidade, dos animais mesmo; ele deverá sentir, apalpar, escutar suas 

invenções; se o que ele conta do além possui forma, ele dá forma, se é 

informe, ele dá o informe. Encontrar uma língua. 

O poeta é carregado de humanidade, mas não só. Ele traz consigo as 

paisagens pelas quais passou e na qual habita, pois, carregado de paisagem, 

ele reconhece que todas as formas que habitam a terra – animais, vegetais e 

minerais – fazem parte da sua história. Carregado de paisagem, a máxima de 

Heráclito de que não nos banhos jamais em um mesmo rio, já não é suficiente. 

Michel Serres, esse escritor carregado da paisagem do rio Garonne, 

exemplifica bem tudo isso:  

Mesmo o Sena, tão calmo, mesmo Saint-Laurent, belo, ou o 
Nilo, tão arcaico, Yango-Tsé-Kiang ou o Amazonas, tudo que 
corre fora do meu corpo circula nele, ainda, como o Garonne. 
Sem jamais poder decidir se eles vinham dele ou de mim, do 
Niágara ou do mar Amarelo, eu reencontrei meu sangue e 
minhas lágrimas de Garonne nos mares e rios do mundo. A 
imemorável aliança de seu leito e de suas enchentes com 
minhas veias e artérias reproduziu toda minha vida diante dos 
lagos e torrentes. Eu brotei de sua água, da mesma água 
nasceu o mundo. Banhamo-nos sempre nesse mesmo rio7. 

                                                             
6 AGAMBEN. O que é o contemporâneo? e outros ensaios, p. 60. 

7 SERRES. Biogée, p. 28-29. Tradução minha.  



 

 

Banhados pelas águas da fonte que originou todas as criaturas do mundo, 

podemos dizer que as águas são as mesmas, mas os homens não, pois isso 

você nos ensinou: je est um autre – eu é um outro. E nessa metamorfose em 

que se estrutura o humano, caro Rimbaud, a missão do poeta é encontrar uma 

língua que traduza o olhar da besta fera do tempo – seu tempo –, esse 

completo desconhecido. Uma língua que faça do poeta um multiplicador de 

progresso, isto é, um multiplicador do novo. Aquele que faz brotar feridas no 

tempo, que incide na ordem social, que guarda em suas letras as cicatrizes da 

história e faz com que as palavras sejam de fato a vida que carrega a morte e 

nela se mantém8. Encontrar uma língua, Rimbaud, é também encontrar formas 

de ler os textos que correm pelos rios que atravessam as paisagens. 

Sobre a leitura, a segunda palavra que marca nosso encontro, deixo aqui 

algumas palavras de Maria Gabriela Llansol para depois comentar alguma 

coisa: a rapariga está prestes a quebrar o poema com um golpe de rins. 

Dickinson não é imperiosa. Diz apenas o desejo que vê: Não te voltes. A tinta 

poderia escorrer da tua vagina, o precioso lugar da leitura9 (ODDP, p. 37). 

A esse precioso lugar da leitura, desenhado pelo vazio do sexo de uma mulher, 

Llansol chamou de sexo de ler, pois a leitura, aqui, é uma maneira distante de 

fazer amor: ela se faz pelos olhos, pelas palavras e pelo tempo. Leitura e amor 

produzem distâncias, abrem clareiras, constroem silêncios, promovem hiatos 

por onde pode circular um pouco de ar, onde se pode engendrar o tempo, o 

infinito. Mas Llansol também definiu a leitura como uma espécie de chamado 

ao combate. Para avançarmos sobre qual combate a leitura conclama, primeiro 

terei que voltar a outro fragmento de suas Cartas que, com a força daquilo que 

emerge sob o olhar de um adolescente tomado pela emergência do 

contemporâneo, irrompeu as linhas de suas Cartas e criou uma espécie de 

monumento diante dos meus olhos. Você escreve: 

Os poetas serão!  Quando for quebrada a infinita servidão da 
mulher, quando ela viver por ela e para ela, o homem – até 
aqui abominável – tendo lhe dado sua demissão, ela será 
poeta, também ela! A mulher encontrará o desconhecido! Seus 

                                                             
8 BLANCHOT. A parte do fogo, p. 323. 

9 LLANSOL. Onde vais, Drama-Poesia?, p. 37. 



 

 

mundos de ideias diferenciar-se-ão dos nossos? – Ela 
encontrará coisas estranhas, insondáveis, repugnantes, 
deliciosas; nós as aprenderemos, nós as compreenderemos.  

 

Não bastará aportar no desconhecido, mergulhar nas suas águas e trazer de lá 

um amontoado de belas palavras. Isso não basta para o poema, enquanto a 

infinita servidão da mulher não for quebrada. Enquanto ela não tiver o mesmo 

direito à poesia, o mesmo direito à voz. A mulher ,desde quando você 

despareceu, já adquiriu muitos direitos no papel, mas estes ainda precisam ser 

efetivados e para isso é preciso furar o muro do machismo.  

No imaginário social, infelizmente, a mulher ainda está atada àquela servidão 

infinita. Isso pode ser demonstrado pelo enorme número de feminicídios que 

ocorrem simplesmente porque mulheres resolvem tomar as rédeas do seu 

caminho. No entanto, quando leio em suas Cartas que a mulher libe,rtando-se 

da sua prisão, encontrará coisas estranhas, insondáveis, repugnantes, 

deliciosas e nós as aprenderemos, nós as compreenderemos, leio, com os 

olhos do meu tempo, que isso não se restringe somente ao sexo feminino, pois 

aqui falamos da entrada no mundo de outros mundos, de outros discursos e 

que foram e ainda são silenciados por um discurso que há séculos colocou-se 

como o único portador da verdade, pois trazem consigo suas cargas culturais, 

suas singularidades e suas diversas formas de vida e de organização 

comunitária  

Hoje, com meu sexo ler, leio suas palavras, ampliando um pouco o que você 

chama de mulher. Mas só posso fazer isso porque depois de você vieram 

Freud e Lacan, que me fizeram pensar nas noções de Inconsciente e Real, e a 

partir delas um mundo novo abriu-se e com isso pude compreender melhor o 

que você chamara de desconhecido em suas cartas, de desregramento dos 

sentidos, de coisas repugnantes, insondáveis e estranhas, pois tudo isso se 

aproximava de uma forma ou de outra do que Freud chamou de Inconsciente e, 

mais tarde, Lacan, leitor de Freud, chamou de Real.  

Rimbaud, o que estou tentando dizer é que não se trata, hoje, pensando ainda 

na função do poeta, de dar liberdade somente à mulher, mas a toda sorte de 

discurso que faça resistência àquele que sempre negou a diferença e o amor 



 

 

como formas de saber e de partilha. Virginia Woolf traduziu tal discurso ao qual 

se deve resistir nesta imagem brilhante: 

Trata-se da imagem de um homem. Alguns afirmam, outros 
negam, que se trata do próprio Homem em pessoa, a 
quintessência da virilidade, o tipo perfeito do qual todos os 
outros são esboços imperfeitos. Trata-se, certamente, de um 
homem, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Os olhos estão 
vidrados; os olhos fuzilam. O corpo, que se sustenta numa 
posição pouco natural, está rigidamente envolto num uniforme. 
No peitilho do uniforme estão pregados diversos símbolos 
místicos e medalhas. A mão repousa sobre uma espada. É 
chamado de Führer em alemão e de Duce em italiano – em 
nossa própria língua, Tirano ou Ditador. E atrás deles jazem 
casas e cadáveres – mulheres e crianças e homens também10. 

A figura de um homem implacável que esconde um rastro de cadáveres: esta é 

a metáfora do discurso autoritário ao qual sempre coube ao poeta fazer 

resistência. A aniquilação do outro é para onde aponta sua mira. Virgínia cria 

essa imagem em uma carta em que responde a um homem a seguinte 

pergunta posta por ele: “como evitar a guerra?” A que ela responde: em 

primeiro lugar, dando condições às mulheres de terem uma vida independente 

dos homens, sobretudo financeiramente; em segundo lugar, em suas palavras, 

dado nosso sexo, nosso passado, nossa instrução, nossas tradições, a melhor 

maneira pela qual podemos ajudar a evitar a guerra, tal como a sociedade é no 

presente e tal como somos no presente, é permanecer fora de sua sociedade11 

[grifo meu]. Ficar fora dessa sociedade que tem o autoritarismo como regra e, 

portanto, arma-se das piores palavras e de pistolas para atingir o outro. Ficar 

fora, ficar à margem, ser um ou uma Outsider parece ser uma estratégia de 

resistência, um modo de defesa do direito ao atrito12. 

Hoje, a imagem desse homem descrito por Virgínia poderia receber vários 

nomes de outros homens que estão no comando de várias nações. Mas não 

direi aqui esses nomes, pois eles não são precisamente o perigo, mas o 

discurso que trazem consigo e que confirma, letra a letra, todos os pontos 

                                                             
10 WOOLF. As mulheres devem chorar… ou se unir contra a guerra: patriarcado e militarismo, 
p. 107. 

11 WOOLF. As mulheres devem chorar… ou se unir contra a guerra: patriarcado e militarismo, 
p. 108. 

12 Cf. LOPES. Literatura, defesa do atrito. 



 

 

estruturantes da barbárie do meu tempo: destruição do meio ambiente, 

protecionismo, crescimento econômico, misoginia, racismo, homofobia… 

Frente a isso, pergunto: que outro discurso pode fazer frente a esse que mira a 

aniquilação do outro? Tendo a pensar que poderíamos pensá-lo sob este 

nome: Feminino de Ninguém.  

Rimbaud, tal discurso carrega o germe do combate conclamado pela leitura: 

dar voz àqueles tantos discursos que foram silenciados ao longo de nossa 

História. Qual seria a função do poeta hoje (pelo menos uma delas!): dar forma 

a esse Feminino de Ninguém.  Um discurso que abarca inúmeros outros, 

inúmeras vozes: mulheres e homens cis, hétero, gays e trans; binários e não 

binários; loucos ou que flertam com a loucura; crianças, adolescentes e jovens 

pobres; povos das florestas e o povo preto; imigrantes, estrangeiros, artistas… 

Feminino, por marcar uma posição não toda inscrita no campo simbólico, 

marcado por esse discurso implacável; e de Ninguém, porque excede toda e 

qualquer forma de possessão e a multiplicidade – a multiplicação incansável de 

novas formas de transmissão do novo – é o seu fio condutor. Feminino, ainda, 

porque fora uma mulher, a única em meio a uma ceia dominada por homens 

filósofos, que pôde falar sobre o amor no Banquete13, de Platão. E o amor 

ensinado por Diotima, a voz feminina de Platão, ensina-nos que amar é dar o 

que não se tem.  

O Feminino de Ninguém é, assim, um discurso que aposta na aporia como 

forma de construção e transmissão de saber. Por isto Feminino de Ninguém: 

porque ninguém pode domar o amor. Isso é escrito de forma lindamente pela 

poeta Maraíza Labanca: 

Rhythmus 

A gente continua a falar do amor 

ainda que todos eles passem por baixo 

das pontes, desabados, por baixo dos 

olhos, secos de lágrimas, eles passam sob 

esse barco, mas são uma única água, como 

                                                             
 



 

 

um sangue que se renova, vivo, entre as veias 

e as artérias adentro, e por dentro do ventre, casa, 

que o expele mês a mês como para se livrar dele, 

podre, feito o amor que passa por debaixo dos corpos, 

doido, dos corpos feitos para o abate, como a morte 

passa rente à pele, todos os dias, e ao largo 

dela, mas a gente não sabe, ou desvia 

os olhos, e continua a falar do amor14 

 

Rimbaud, o amor tem seu próprio ritmo. Segundo uma outra poeta, Marina 

Tsvieaieva, não é ele que faz bater o coração, são as batidas do coração que 

engendram _______ o amor15. Ele é subterrâneo, uma única água, sobre a 

qual desliza, em 2019, o barco à vela de Greta, trazendo o grito de que é 

preciso, na emergência do presente, salvar o futuro (oferecer e reivindicar o 

direito ao futuro não é uma das formas mais radicais do amor? Não é isso 

quase literalmente dar o que não se tem?); em 1979, deslizou pelas mesmas 

águas Le Navire Night, o Barco Noite, de Marguerite Duras, que vem tingir a 

obscenidade do dia com a luz fria e desconhecida da noite. Ainda sobre essas 

águas, deslizou seu Barco Ébrio, sem leme que lhe desse uma direção precisa, 

a entregar-nos, em letras garrafais, o significante da deriva. Além desses três 

poetas, pelas mesmas águas deslizaram também os inúmeros outros poetas 

que citei, direta ou indiretamente, ao longo desta carta: Maria Gabriela Llansol, 

Clarice Lispector, Katie Peterson, Maraíza Labanca, Marina Tsvieaieva, Silvina 

Rodrigues Lopes, Emily Dickinson, Cinara Araújo, Diotima, Platão, Mohsen 

Emadi, Michel Serres, Freud, Lacan, Giorgio Agamben, Maurice Blanchot. E 

tantos outros que vieram antes de você e os que ainda virão depois de nós.  

Repare, Rimbaud, que chamei a todos de poetas, pois acredito, hoje, que toda 

e qualquer pessoa que produza ou tenha já produzido discursos que apostem 

                                                             
14 LABANCA, Maraíza. Exceto na região da noite. 
15 TSVIETAIEVA, Marina. Indícios terrestre, p. 7. 

 



 

 

em toda e qualquer forma de garantir a vida possa carregar esse nome. Em 

meio ao discurso da morte que hoje impera no mundo, o poeta é o único 

rebelde. E o poeta não cabe mais em um só corpo, em um só espírito, em uma 

só linguagem. O poeta é um outro. Sempre. 

 

Bonjour de coeur, 

 

João Rocha 

 

Referências: 

 

AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Trad. 

Vinícius Nicastro Honesko. Chapecó: Argos, 2009.  

BLANCHOT, Maurice. A parte do fogo. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 

DICKINSON, Emily. Esta é minha carta ao mundo. In: BRANCO, Lucia 

Castello. A branca dor da escrita: três tempos em Emily Dickinson. Trad. das 

cartas e dos poemas: Fernanda Mourão. Rio de Janeiro: 7 Letras; Belo 

Horizonte: UFMG, Programa de Pós-Graduação em Letras, 2003. 

DURAS, Marguerite. Le Navire Night ; Cesaree, Cesarea ; Les Mains 
Negatives. Paris : Gallimard, 1989. 

EMADI, Mohsen. O poema. Trad. Claudio Aguiar. Revista Em Tese, Belo 
Horizonte, v. 20, n. 2, mai.- ago. 2014. Disponível em: < 
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/emtese/article/view/6393/5997>. 
Acesso em: 11 out. 2019.  

EMADI, Mohsen. El poema / Poesia é o único rebelde. Trad. Cinara de 

Araújo. Coletivo OurIsso: Belo Horizonte, 2019. 

LABANCA, Maraíza. Exceto na região da noite. Bragança Paulista: Editora 

Urutau, 2019. 



 

 

LISPECTOR, Clarice. Água viva. Rocco: Rio de Janeiro, 1998 . Disponível em: 

<https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2019/08/lispector-acc81gua-

viva.pdf>. Acesso em: 11 out. 2019. 

LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, drama-poesia? Lisboa: Relógio 

Dragua, 2000. 

LOPES, Silvina Rodrigues. Literatura, defesa do atrito. Lisboa: Vendaval, 

2003. 

PETERSON, Katie. Poema. Revista Forma de Vida. Lisboa. 2016. Disponível 

em: < https://formadevida.org/n8dez2016#peterson-poem-poema . Acesso: 11 

out. 2019. 

PLATÃO. O banquete. Trad. Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2012. 

SERRES, Michel. Biogée. Paris: Éditions Le Pommier, 2013. 

THUNBERG, Greta. Discurso proferido na Cúpula de Ações Climáticas da 
ONU. Nova Iorque: 23 set. 2019. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=o2SxZaYBrMQ> . Acesso em: 11 set. 2019. 

TSVIETAIEVA, Marina. Indícios terrestres. Trad. Manuel Dias. Lisboa: 

Relógio D’água, 1995. 

WOOLF. As mulheres devem chorar… ou se unir contra a guerra: 

patriarcado e militarismo. Trad. Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, 2019. 


