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RESUMO  

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar a constituição do sujeito discursivo que 

emerge dos poemas psicografados por Chico Xavier do livro Parnaso de além-túmulo, cuja 

autoria é atribuída ao Espírito Augusto dos Anjos, o poeta, bem como a do sujeito discursivo 

que emerge dos poemas do livro Eu e outras poesias, comparando-as, em âmbito discursivo e 

autoral. Ademais, almejamos verificar os sujeitos de ambas obras, para confirmar a hipótese 

que levantamos de que elas possuem traços de uma mesma função-autor. Para tal, fomos 

interpelados pela Análise do Discurso de linha francesa, tendo como interlocutor privilegiado 

Michel Foucault (2012; 2011; 2007; 2006; 2009), que nos forneceu subsídios teóricos sobre 

autoria, sujeito, posição-sujeito, enunciado, interdiscurso, formação discursiva e regularidades 

enunciativas. Utilizamos também como escopo teórico, noções buscadas em Barthes (2004), 

Courtine (2013; 2016; 1999), Pêcheux (2014) e em estudos dos estudiosos Fernandes (2005; 

2012), Fernandes Jr. (2014) e Grigoletto (2008). A metodologia desta pesquisa baseou-se nos 

procedimentos sugeridos por Michel Foucault (2012), em sua A Arqueologia do Saber. Esta é 

uma pesquisa de caráter quali/quantitativo, isto é, de crítica bibliográfica e, em alguns 

momentos, de contagem de recorrência de enunciados comuns. Propusemo-nos, interpelados 

por esse filósofo, a compreender o conjunto de discursos de Eu e outras poesias e o de 

Parnaso de além-túmulo enquanto massa documentária produzida em determinada época e 

que, mesmo com o passar da História, ainda possui existência. Almejamos “escavar” os 

enunciados recortados, visando a entender as regras, práticas, condições e funcionamento que 

entraram em jogo quando eles foram acionados. Ainda sobre a metodologia, primeiro fiz um 

levantamento de regularidades enunciativas (sequências enunciativas [SE’s]), de acordo com 

enunciados comuns às obras estudadas. Essas SE’s foram distribuídas em quadros, a saber: 

quadros I e II - Homem; quadros III e IV - Guerra; quadros V e VI - Deus; quadros VII e VIII 

- Morte; e quadros  IX e X - Sombra. Os quadros I, III, V, VII e IX são constituídos por SE’s 

extraídas de Eu e outras poesias e os quadros II, IV, VI, VIII e X são de recortes de Parnaso 

de além-túmulo. De cada quadro, selecionei um poema, na íntegra, para análise. Os critérios 

adotados para a escolha dos poemas foram estes: preferencialmente sonetos, visto que boa 

parte dos poemas de ambos livros é muito extensa, e, interdiscursividade, uma vez que esse 

critério nos permitiu examinar a visão do sujeito, sobre um mesmo objeto, em vida e “pós-

morte”. Os resultados das análises evidenciam que não tivemos nossa hipótese comprovada. 

Embora os discursos que emergem dos poemas psicografados, de fato, possuam traços da 

mesma função-autor, com alguns pontos de afastamento, o que justificamos devido à nova 

realidade do sujeito-psicografado (no mundo espiritual) e em função da necessidade de 

adequação de seu discurso às regras que regulamentam a emergência de enunciados 

psicografados, as obras não têm a mesma função-autor, pois circulam em esferas distintas, 

para públicos distintos. 
 

Palavras-chave: Sujeito discursivo; sujeito-autor; poemas psicografados; Parnaso de além-

túmulo; Eu e outras poesias. 
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RÉSUMÉ 

Cette recherche visait à analyser la constitution du sujet discursive qui se dégage de poèmes 

psychographiques par Chico Xavier du livre Parnaso de além-túmulo dont la paternité est 

attribuée à l'Esprit Augusto dos Anjos, le poète et le sujet discursive qui se dégage de poèmes 

du livre Eu e outras poesias, en les comparant, dans la portée discursive et authorial. En 

outre, nous visons à vérifier les sujets des deux travaux, pour confirmer l'hypothèse que nous 

avons qu'ils ont des traits d'une même fonction-auteur. Pour ce faire, nous avons été mis au 

défi par l'analyse du discours français, avec l'interlocuteur privilégié Michel Foucault (2012; 

2011; 2007; 2006; 2009), qui a fourni la base théorique de l'auteur, la position sujet, sujet, 

déclaration, interdiscours, formation régularités discursives et énonciatives. Nous utilisons 

également la portée théorique, les notions menées dans Barthes (2004), Courtine (2013; 2016; 

1999), Pêcheux (2014) et des études de chercheurs Fernandes (2005, 2012), Fernandes Jr. 

(2014) et Grigoletto (2008). La méthodologie de cette recherche était basée sur les procédures 

suggérées par Michel Foucault (2012), dans son ouvrage A Arqueologia do saber. C'est une 

recherche qualitative / quantitative, c'est-à-dire de la critique bibliographique et, parfois, de la 

récurrence des déclarations communes. Nous avons entrepris, contestée par ce philosophe, de 

comprendre l'ensemble des discours Eu e outras poesias et le Parnaso de além-túmulo 

comme documentaire produit en masse dans un temps donné et que, même avec le passage de 

l'histoire, a toujours l'existence. Nous visons à creuser les énoncés coupés, afin de comprendre 

les règles, les pratiques, les conditions et le fonctionnement qui ont été mis en jeu lorsqu'ils 

ont été déclenchés. Toujours sur la méthodologie, j'ai d'abord fait un relevé des régularités 

énonciatives (séquences énonciatives [SE]), selon des énoncés communs aux travaux étudiés. 

Ces SE ont été distribués dans des tableaux, à savoir: Tableaux I et II - Homme; Tableaux III 

et IV - Guerre; images V et VI - Dieu; Tableaux VII et VIII - Mort; et les cadres IX et X - 

Shadow. Les tableaux I, III, V, VII et IX sont constitués par des tirées de SE et d'autres poésie 

I et le tableau II, IV, VI, VIII et X sont des découpes Parnaso de além-túmulo. De chaque 

tableau, j'ai choisi un poème, dans son intégralité, pour l'analyse. Les critères retenus pour la 

sélection de poèmes étaient ceux-ci: de préférence sonnets, puisque la plupart des poèmes des 

deux livres est très vaste, et interdiscursivité, puisque ce critère nous a permis d'examiner le 

point de vue du sujet sur le même objet, vie et "post mortem". Les résultats des analyses 

montrent que nous n'avions pas notre hypothèse avérée. Bien que les discours issus de 

poèmes psychographed, en fait, ont des traces de la même fonction-auteur, avec quelques 

points de départ, qui justifient compte tenu de la nouvelle réalité du sujet-psychographiques 

(monde spirituel) et en raison de la nécessité d'adapter son discours aux règles régissant les 

déclarations psychographiques d'urgence, les travaux n'ont pas la même fonction-auteur, pour 

faire circuler dans les différentes sphères, pour différents publics. 

 

Mots-clés: Sujet discursif; sujet-auteur; poèmes psychographiques; Parnaso de além-túmulo; 

Eu e outras poesias. 
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ABSTRACT 

 

This paper had as its general objective to analyze the constitution of the discursive subject 

that emerges from the poems psychographed by Chico Xavier of the book Parnaso de além-

túmulo, whose authorship is attributed to the Spirit Augusto dos Anjos, the poet, as well as 

that of the discursive subject that emerges from the poems of the book Eu e outras poesias, 

comparing them, in discursive and authorial scope. In addition, we aimed to verify the 

subjects of both works, to confirm the hypothesis that we have that they have traits of a same 

function-author. To that end, we were asked by the French Speech Analysis, having as a 

privileged interlocutor Michel Foucault (2012, 2011, 2007, 2006; 2009), who provided us 

with theoretical subsidies on authorship, subject, position-subject, statement, interdiscourse, 

formation discursive and enunciative regularities. We have also used as theoretical scope the 

notions sought in Barthes (2004), Courtine (2013, 2016, 1999), Pêcheux (2014) and in studies 

by Fernandes (2005, 2012), Fernandes Jr. and Grigoletto (2008). The methodology of this 

research was based on the procedures suggested by Michel Foucault (2012), in his The 

Archeology of Knowledge. This is a qualitative / quantitative research, that is, of 

bibliographical criticism and, at times, of counting recurrence of common statements. We 

proposed ourselves, challenged by this philosopher, to understand the set of discourses of I 

and other poems and that of Parnaso de além-túmulo as a documentary mass produced at a 

certain time and which, even with the passing of history, still has existence. We aimed to dig 

the cut statements, in order to understand the rules, practices, conditions and functioning that 

came into play when they were triggered. Still on the methodology, I first made a survey of 

enunciative regularities (enunciative sequences [SE's]), according to statements common to 

the works studied. These SE’s were distributed in tables, namely: tables I and II - Man; tables 

III and IV - War; tables V and VI - God; tables VII and VIII - Death; and tables IX and X - 

Shadow. Tables I, III, V, VII and IX are composed of SE's extracted from Eu e outras 

poesias, and Tables II, IV, VI, VIII and X are from Parnaso de além-túmulo. From each 

table, I selected a poem, in its entirety, for analysis. The criteria adopted for the selection of 

the poems were these: preferably sonnets, since most of the poems of both books are very 

extensive, and interdiscursivity, since this criterion allowed us to examine the subject's vision, 

on the same object, in life and "postmortem". The results of the analyzes show that we did not 

have our proven hypothesis. Although the discourses that emerge from the psychographed 

poems, in fact, have traces of the same author-function, with some points of estrangement, 

which we justify due to the new reality of the subject-psychographed (in the spiritual world) 

and due to the need for adaptation of their discourse to the rules that regulate the emergence 

of psychographical statements, works do not have the same author-function, since they 

circulate in different spheres, for different audiences. 

 

 

Keywords: Discursive subject; subject-author; psychographic poems; Parnaso de além-

túmulo; Eu e outras poesias. 
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INTRODUÇÃO   

O advento da Doutrina Espírita deu-se na França, na segunda metade do século XIX. 

Sistematizada por Allan Kardec1, essa corrente filosófico-científica e religiosa/moral2, em 

terras brasileiras, assumiu um caráter religioso que se sobrepujou aos demais. Em nosso País, 

ela chegou, efetivamente, no limiar do século XX, tendo como principal nome o do médium3  

mineiro Francisco Cândido Xavier (Chico Xavier), que se notabilizou pelos 4124 livros 

publicados, os quais foram escritos por meio da psicografia, processo pelo qual o Espírito5  de 

um sujeito-autor dita sua enunciação a um médium, que apenas anota o texto ou, ainda, 

atuando no sistema nervoso dele, o Espírito é capaz de movimentar-lhe a(s) mão(s), isto é, 

sem esforço algum do médium. 

Em 1932, no panorama nacional, vem a lume o primeiro fruto dessa prolífica 

produção literária: a antologia poética Parnaso de além-túmulo constituída por 259 poemas. 

Chico Xavier era um jovem sem lastro de ampla cultura, mas registrou de jato6 poesias a lá 

manière de 56 gênios de todas as estéticas literárias luso-brasileiras, além de nomes 

desconhecidos. Esse fato mostra-se relevante à Análise do Discurso devido à constituição do 

sujeito/sujeito-autor e ao discurso e, não obstante ser um objeto pertencente ao domínio 

religioso, é bem verdade que se trata de uma materialidade pronta e acabada e, portanto, 

passível de ser analisada pelo olhar científico da Análise do Discurso.  

Este trabalho parte dos resultados embrionários obtidos por mim e pela Prof. Dra. 

Jaquelinne Alves Fernandes da Universidade Estadual de Goiás - Câmpus Pires do Rio, entre 

                                                
1 Hippolyte Léon Denizard Rivail (1804-1869) nasceu em Lion (França), e, sob o pseudônimo de 

Allan Kardec, organizou a Doutrina Espírita. Formado em Ciências e Letras, era ainda estudioso do 

magnetismo. Trabalhou como tradutor, falava seis idiomas. Como escritor, produziu livros didáticos e 

pedagógicos. Atuou como pedagogo por 30 anos. Ministrava aulas em cursos de matemática, 

astronomia, química, retórica, anatomia comparada, fisiologia e francês. Foi membro de várias 

academias científicas e um dos pioneiros a investigar os fenômenos paranormais aplicando o método 

experimental. 
2 “É a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de 

Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus” 

(KARDEC, 2007, p. 383). O Espiritismo buscou nos ensinamentos de Jesus, presentes no Novo 

Testamento, a fundamentação de seu aspecto moral, que contempla as normas de conduta, ética e 

comportamento que balizam o pensamento e as ações do espírita.  
3 “Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos é, por esse fato, médium. Essa 

faculdade é inerente ao homem; não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. [...] Pode, pois, dizer-

se que todos são, mais ou menos, médiuns (KARDEC, 2015, p. 234). 
4 Além desses livros, cerca de outros 88 não foram publicados. 
5 O princípio inteligente do Universo [...] A inteligência é um atributo essencial do Espírito. Uma e 

outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. [...] a 

união do Espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria (KARDEC, 2007, p. 82). 
6 Essa expressão refere-se a um dos tipos de psicografia - a mecânica. Para melhor compreensão,  vide 

o item 1.2.2. desta Dissertação. 
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os anos de 2008-2011, período que compreendeu minha graduação. Com base neles, esta 

Dissertação pretende realizar incursões discursivas mais profundas, confrontando os poemas 

pertencentes a Augusto dos Anjos do livro Eu e outras poesias, e os da antologia Parnaso de 

além-túmulo, cuja autoria é atribuída ao Espírito Augusto dos Anjos, por intermédio da 

psicografia do médium Chico Xavier. Assim, almejamos examinar a escrita psicográfica em 

sua tessitura enunciativa, em âmbito discursivo e autoral, com vistas a analisar os sujeitos 

discursivos/sujeitos-autores do livro psicografado e do livro do poeta paraibano.  

Esta Dissertação instaura uma abertura no campo discursivo espírita a partir da prática 

da psicografia, a qual é responsável pela produção de incontáveis livros e pela constituição de 

um número expressivo de leitores. Não obstante a isso, acredito que o estudo da literatura 

mediúnica é ainda pouco realizado nas instituições brasileiras de pesquisa, mas julgo que 

essas produções literárias merecem ser mais pesquisadas, pois conforme (FOUCAULT 2007, 

apud GONÇALVES, 2012, p. 92), da observação “da ‘voz’ instituída, passa-se a escuta dos 

‘saberes locais, descontínuos, desqualificados, não legitimados’, especialmente a fala 

recusada, ‘o discurso anônimo, o discurso cotidiano, todas essas falas esmagadas, recusadas 

pela instituição ou afastada pelo tempo”. Adotando essa postura é que acredito ser importante 

discutir aqui os discursos produzidos por meio da psicografia como objetos de estudo, visto 

que as pesquisas sobre eles encontram-se em construção, e ainda aparecem de modo tímido.  

Os discursos que emergem das psicografias de Chico Xavier serão pensados como 

saberes que são colocados em circulação pela Doutrina Espírita a milhões de brasileiros e 

estrangeiros, pois são traduzidos para vários idiomas. Esses discursos, em forma de 

enunciados, são materializados nos mais variados gêneros: romances, poemas, contos, cartas, 

textos de natureza filosófica, científica, religiosa, entre outros, ilustram o exposto (PEREIRA, 

2008); e disseminados nos mais diferentes suportes: livros, jornais, revistas, rádio, televisão e 

internet, para citar esses exemplos.  

A realização de estudos como o que aqui proponho, isto é, voltados à busca de 

vestígios das marcas dos discursos que avaliem o sujeito-autor de enunciados psicografados, 

justifica-se, sobretudo, porque acredito que esse debate na área cuja proposta insere-se (na 

linha de pesquisa Discurso, Sujeito e Sociedade do Programa de Pós-graduação stricto sensu 

da UFG) traz a possibilidade de reflexão sobre fatos que muitas vezes são relegados ao 

fantástico, ao religioso, e, por isso, acabam sendo esquecidos ou rejeitados sem um exame 

consciencioso, perdendo-se assim, possibilidades riquíssimas de reflexão sobre o discurso e o 

sujeito. 
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Como a Análise do Discurso foucaultiana não trabalha com a noção de verdade 

absoluta, mas sim com verdades ou vontades de verdades que emergem dos discursos, parece 

oportuno ressaltar, desde já, que não me preocuparei, neste trabalho, em ratificar ou refutar a 

autoria dos discursos psicografados como sendo de Augusto dos Anjos, compreendendo que 

essa questão não se caracteriza relevante para os objetivos que nos propomos a atingir neste 

estudo, mas, a esse respeito, pretendemos suscitar reflexões acerca do princípio de autoria. 

Almejo ainda, nesse sentido, levantar algumas questões sobremaneira relevantes pertencentes 

aos domínios dos estudos da linguagem, a saber: sobre sujeito, função-autor, enunciado, 

interdiscurso, formação discursiva (FD) e regularidades enunciativas. 

Pensando o discurso produzido por meio da psicografia a partir de uma perspectiva 

discursiva, tomando como base o conceito de comentário presente em A Ordem do discurso 

(2011), o discurso psicografado seria um tipo de repetição do discurso de Eu e outras poesias, 

sob a roupagem de aparente novidade? Qual o lugar do autor em enunciados psicográficos? 

Essas inquietações irão guiar-nos na busca de possíveis respostas ou, pelo menos, de 

reflexões. 

O escritor Menotti del Picchia (apud, RIZZINI, 1992, p. 138) disse: 

 

Deve haver algo de divindade no fenômeno Francisco Cândido Xavier, o 

qual, sozinho, vale por toda uma literatura. É que o milagre de ressuscitar 

espiritualmente os mortos pela vivência psicográfica de inéditos poemas é 

prodígio que somente pode acontecer na faixa do sobre-humano. Um psico-

fisiologista veria nele um monstruoso computador imantado por múltiplas 

memórias. Um computador de almas e de estilos. O computador, porém, 

memoriza apenas o já feito. A fria mecânica não possui o dom criativo. Este 

dimana de Deus. Francisco Cândido Xavier usa a centelha divina imanente 

em nós. 

  

Já o escritor Monteiro Lobato (apud FERREIRA, 2015, p. 15) comentou: “Se Chico 

Xavier produziu tudo aquilo por conta própria, então ele merece ocupar quantas cadeiras 

quiser na Academia Brasileira de Letras”. O escritor Mário Donato, por sua vez, em entrevista 

ao jornal O Estado de S. Paulo, afirmou: 

  

Dei-me ao trabalho de examinar grande número de mensagens psicografadas 

por Chico Xavier e vários outros médiuns; e, francamente, como não posso 

admitir que um homem, por mais ilustrado que seja, consiga 'pastichar', tão 

magnificamente, autores como Humberto de Campos, Antero de Quental, 

Augusto dos Anjos, Guerra Junqueiro e, se não me engano, Victor Hugo e 

Napoleão Bonaparte, opto pela explicação sobrenatural, que não satisfaz 

minha consciência, é verdade, mas apazigua a minha humaníssima vaidade de 

literato [...] É milagre. Coisas assim não podem ser senão milagre, puro 

milagre. Há qualquer intervenção sobre-humana no fato; não porque o diz 
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Chico Xavier, mas porque assim o exige nossa arrogância [...] Positivamente 

não aceito a autoria de Chico Xavier, e aceito a de Humberto, como a de 

Antero, Napoleão, Dumas e qualquer outro que, do lado de lá, tenha o mau 

gosto de praticar literatura. E creio que essa é a atitude mais humana, a mais 

condizente com a nossa falta de humildade. É milagre, e o milagre, não 

explicando nada, explica tudo. Pois se não admitirmos que o caso é 

milagroso, temos que levar o Chico Xavier à Academia Brasileira de Letras e, 

naturalmente, estamos mais dispostos a reconhecer-lhe amizades no Céu que 

direitos literários ao Petit Trianon 

(DONATO, apud, ROCHA, 2012, p. 32). 
  

 Consultas ao banco de Teses da Capes e a outros estudos disponíveis na internet 

revelaram trabalhos que tiveram como corpora obras espíritas ou que, no mínimo, as 

tangenciaram. Em nível de Doutorado ressalto: Chico Xavier em Comunicação - personagem, 

biografias, edições e psicografia (PUC/SP - 2001) de Magali Oliveira Fernandes; a Tese de 

Alexandre Caroli Rocha: O Caso Humberto de Campos: Autoria Literária e Mediunidade 

(UNICAMP - 2008); a Dissertação de Mestrado Psicografia e Inscrições Discursivas: A 

Escrita de Chico Xavier de Ângela Maria de Oliveira Lignani (UNESP - 2002); o trabalho de 

Conclusão de Curso de Graduação de Benedito Fernando Pereira intitulado Psicografia e 

Autoria: Um estudo estilístico-discursivo em Parnaso de além-túmulo (Universidade Vale do 

Sapucaí - 2008); e o artigo de José Antonio S. Ferreira com o título Ethos, Estilo e Autoria 

nos sonetos mediúnicos atribuídos a Florbela Espanca (ISEP - 2011).  

Comentaremos doravante, en passant, os trabalhos supracitados que optaram trilhar o 

caminho discursivo. A Dissertação Psicografia e Inscrições Discursivas: A Escrita de Chico 

Xavier teve como objetivo apresentar a escrita mediúnica de Chico Xavier como um produto 

genuíno da cultura brasileira na contemporaneidade, e discutir as particularidades dessa 

escrita. Nela, concluiu-se que a literatura psicográfica é um objeto de notável valor cultural de 

nosso País, pois contribui para a constituição de um grande número de leitores.  

Já em Psicografia e Autoria: Um estudo estilístico-discursivo em Parnaso de além-

túmulo buscou-se realizar uma comparação entre os poemas de Olavo Bilac e os poemas que 

a ele foram atribuídos por meio da psicografia de Chico Xavier, com vistas a analisar se havia 

ou não proximidade estilística entre eles, e configurar a autoria mediúnica. Esse trabalho teve 

um caráter interdisciplinar e, para sua execução, ferramentas literárias e discursivas foram 

associadas. Constatou-se que, pelo viés discursivo-literário, a coletânea mediúnica apresenta 

grande proximidade de estilos e, portanto, identidade autoral. Contudo, com alguns pontos de 

afastamento entre as coletâneas, os quais foram justificados pelo pesquisador devido à 

ideologia espírita, que faz de Parnaso de além-túmulo um livro de persuasão. Nesse estudo, 
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foi proposto que os textos psicografados poderiam ser enquadrados como continuação da obra 

do poeta Olavo Bilac. 

Em Ethos, Estilo e Autoria nos sonetos mediúnicos atribuídos a Florbela Espanca 

almejou-se realizar uma comparação entre os poemas escritos pela autora portuguesa e os 

poemas psicografados atribuídos a ela. Para tal, foi utilizada uma abordagem discursivo-

literária com base nas noções de ethos e cena de enunciação de Dominique Maingueneau e 

estilo de Norma Discini. Nesse trabalho, concluiu-se que os corpora estudados apresentam 

certa proximidade estilística, mas algumas diferenças discursivas, o que foi justificado pelo 

investigador  devido à nova situação sujeito-autor Espírito.  

Diferentemente dos estudos acima citados, nesta Dissertação, iremos cotejar a 

produção de Augusto dos Anjos e a da literatura mediúnica de Parnaso de além-túmulo 

conferida ao poeta paraibano, não visando a confirmar ou negar a autoria desses últimos, 

conforme já citado, mas sim analisar os sujeitos que emergem desses discursos, com vistas a 

comprovar a hipótese de que ambas composições possuem traços de uma mesma função-

autor. Para tanto, utilizaremos arcabouço teórico, rota metodológica, dispositivos de análise e 

corpora distintos dos utilizados em todas as pesquisas supracitadas. 

Durante minha graduação, buscas na literatura revelaram, até aquele momento, o 

reduzido número de trabalhos científicos a respeito da literatura mediúnica pelo viés da AD, o 

que motivou um recorte do livro Parnaso de além-túmulo, a partir do qual foram selecionados 

os poemas atribuídos a Augusto dos Anjos, devido ao seu expressivo número (trinta e um ao 

todo, sem contar um que fora retirado do livro psicografado7), e, também, devido ao fato 

desse autor ser pouco estudado na instituição Universidade, submetendo-os a análises 

discursivas e literárias. Destaco que a presente pesquisa vai delineando-se a partir dos 

resultados do estudo embrionário intitulado Escrita Psicográfica e Autoria: a poesia de além-

túmulo de Augusto dos Anjos (ASSIS, 2011). 

De forma sucinta, para uma melhor compreensão do leitor, a seguir, apresentaremos as 

conclusões obtidas: de modo geral, na primeira parte de análises, detivemo-nos na verificação 

dos aspectos discursivos e literários, a partir dos quais se pôde verificar estreita proximidade 

de estilos entre o acervo anjosiano ao que a ele fora atribuído por meio da mediunidade de 

Chico Xavier. Constatamos que os poemas psicografados demonstram, em termos 

discursivos, semelhanças, principalmente quando consideramos estilo, maneiras de compor e 

                                                
7 Sobre a interdição desse poema, trataremos adiante, no item 1.2.2. desta Dissertação. 
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ainda aspectos sócio-históricos condizentes à época em que o poeta Augusto dos Anjos viveu 

(ASSIS, 2011).  

Na segunda parte daquele trabalho, detivemo-nos, à luz da severa crítica de Cavalcanti 

Proença, na busca de correspondências formais, que se verificaram em: gosto pelos 

decassílabos, notadamente os dos tipos (4-10 e 6-10), além de subtipos de decassílabos, uma 

espécie de métrica regional do Eu e outras poesias (subesdrúxulos); predileção pela rima 

emparelhada; uso de aliterações, o qual suprimiu bastante o primarismo das aliterações 

simples (coliteração) e que permitiu criar recursos brilhantes de sonoridade; extraordinário 

uso de sibilantes e enjambements (ASSIS, 2011). 

À diferença da pesquisa de graduação, o presente estudo firma-se na preocupação de, 

partindo dos resultados da pesquisa embrionária, problematizar as características do sujeito 

discursivo que emerge da seção Augusto dos Anjos de Parnaso de além-túmulo, bem como as 

do sujeito de Eu e outras poesias, e assim, observar, apenas pelo viés discursivo, se os 

poemas psicografados apresentam traços de uma mesma função-autor. 

Em síntese, esta Dissertação orienta-se pelo objetivo geral de analisar a constituição 

do sujeito discursivo que emerge dos poemas psicografados por Chico Xavier do livro 

Parnaso de além-túmulo, cuja autoria é atribuída ao Espírito do poeta Augusto dos Anjos, 

bem como a do sujeito discursivo que emerge dos poemas do livro Eu e outras poesias, 

comparando-as, em âmbito discursivo e autoral. 

Dos objetivos específicos: a) Analisar as subjetividades (posições-sujeito) que surgem 

dos corpora; b) Identificar as relações interdiscursivas de Parnaso de além-túmulo que 

remontam à obra Eu e outras poesias, com vistas a verificar, na malha discursiva de Parnaso 

de além-túmulo, tendências de continuidade ou de mudanças nos campos 

enunciativo/discursivo; c) Comparar os enunciados comuns às obras Parnaso de além-túmulo 

e Eu e outras poesias, observando, sobretudo, as regras que entraram em jogo quando da 

produção dos discursos psicografados; d) Identificar e problematizar as práticas discursivas 

que compõem a psicografia. 

 Esta é uma pesquisa de caráter quali/quantitativo, isto é, de crítica bibliográfica e, em 

alguns momentos, de contagem de recorrência de enunciados comuns. Para atingir os 

objetivos supracitados, utilizamos como rota metodológica as diretrizes de Michel Foucault 

(2012). Propusemo-nos, interpelados por esse filósofo, a compreender o conjunto de discursos 

de Eu e outras poesias e o de Parnaso de além-túmulo enquanto massa documentária 

produzida em determinada época e que, mesmo com o passar da História, ainda possui 

existência. Almejamos “escavar” os enunciados recortados, visando a entender as regras, 
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práticas, condições e funcionamento que entraram em jogo quando eles foram acionados. 

Ainda sobre a metodologia, primeiro fiz um levantamento de regularidades enunciativas 

(sequências enunciativas [SE’s]), de acordo com enunciados comuns às obras estudadas. 

Essas SE’s foram distribuídas em quadros, a saber: quadros I e II - Homem; quadros III e IV - 

Guerra; quadros V e VI - Deus; quadros VII e VIII - Morte; e quadros  IX e X - Sombra. Os 

quadros I, III, V, VII e IX são constituídos por SE’s extraídas de Eu e outras poesias e os 

quadros II, IV, VI, VIII e X são de recortes de Parnaso de além-túmulo. De cada quadro, 

selecionei um poema, na íntegra8, para análise. Os critérios adotados para a escolha dos 

poemas foram estes: preferencialmente sonetos, visto que boa parte dos poemas de ambos 

livros é muito extensa, e, interdiscursividade, uma vez que esse critério nos permitiu examinar 

a visão do sujeito, sobre um mesmo objeto, em vida e “pós-morte”. Os poemas de Augusto 

dos Anjos foram colocados antes dos psicografados, já que os primeiros é que foram tomados 

como parâmetro de comparação.  

A perspectiva teórica à qual este trabalho filia-se é a Análise do Discurso de vertente 

francesa. Para subsidiar nosso gesto de compreensão, sobre autoria tem-se como base 

epistemológica as teorias propostas por Foucault (2006) e Barthes (2004). No que concerne às 

noções de sujeito e posição-sujeito, buscamos em Foucault (2012; 2007), Fernandes Jr. 

(2014), Fernandes (2005) e Grigoletto (2008). Em relação aos conceitos de interdiscurso e 

FD, fundamentamo-nos em Courtine (2013; 1999), Fernandes (2012), Foucault (2012; 2009) 

e Pêcheux (2014). Sobre enunciado, baseamo-nos em Foucault (2012), Courtine (2016) e 

Pêcheux (2014). E, finalmente, para tratar de regularidades enunciativas utilizamos os 

postulados teóricos elaborados por Foucault (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 À exceção do último grupo de análises, uma vez que os dois poemas escolhidos para esse batimento 

são muito longos. 
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CAPÍTULO I  

1.1 DA TIPTOLOGIA À PSICOGRAFIA: os processos de interlocução entre o mundo 

material e o espiritual 

1.1.1 Contextualização histórica do Espiritismo  

 Para que o leitor compreenda melhor a origem dos discursos psicografados e, por 

conseguinte, a essência deste trabalho, bem como os seus resultados, julgamos oportuno e 

necessário proceder a uma reconstituição histórica da Doutrina Espírita, pois, sem esse 

conhecimento, talvez seja mais difícil refletir sobre os elementos que estão em jogo quando 

da produção dos discursos que emergem da psicografia. Quando surgiram? Onde? De que 

forma? Por que e para quê? Assim, esperamos munir o leitor, mesmo que de forma concisa, 

das ferramentas necessárias que o habilite a tirar suas próprias conclusões sobre nossos 

resultados.  

  De posse dessas premissas, em seguida, trataremos, especialmente, do advento da 

Doutrina Espírita, do seu desabrochar e dos fatores que transformaram o Brasil no maior país 

espírita do mundo, o que se deve, com certeza, à extensa lavra da literatura mediúnica 

produzida pelo maior líder desse movimento religioso em nosso País: Chico Xavier. 

Destacamos contudo que, nestas breves palavras, procuramos, ao remontar essa linha 

histórica, focalizar os processos de interlocução entre os médiuns e os Espíritos, bem como a 

produção discursiva/literária da Doutrina Espírita, que são os objetos que nos interessam em 

uma pesquisa da área de Análise do Discurso. 

No dia 18 de abril de 1857, em Paris, é publicado O Livro dos Espíritos e com ele,  o 

conjunto de enunciados que instituiu o campo discursivo do Espiritismo. Sistematizada por 

Allan Kardec, essa corrente filosófico-científica e religiosa/moral era apresentada ao mundo 

em meio aos fenômenos paranormais, tão em voga, observados na América, Europa e em 

outras partes do mundo.  

Nos Estados Unidos, no vilarejo de Hydesville9, no estado de Nova Iorque, fatos 

chamados sobrenaturais atraíram uma multidão de curiosos à residência da família Fox, 

composta por membros metodistas: arranhões nas portas e paredes, sons de pancadas no teto e 

no assoalho do barracão de madeira que habitava, os quais faziam os móveis estremecerem, 

entre outros, dificultavam o sono das irmãs Kate Fox (1837-1892) e de Maggie Fox (1833-

1893). 

                                                
9 Para mais informações sobre o caso de Hydesville, consulte o livro História do Espiritismo de Sir 

Arthur Conan Doyle. 
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Esses fenômenos já ocorriam há aproximadamente quatro anos, mas foi na noite de 31 

de março de 1848 que eles aconteceram de forma tão insistente, que impediram a todos de 

dormir. Conforme o depoimento da senhora Margareth Fox, o qual consta no livro História 

do Espiritismo de Conan Doyle (2008), a família estabeleceu um processo de comunicação 

com aquela energia estranha. Segundo ela, suas filhas estavam dormindo em outro quarto e  

 

Kate, disse, batendo palmas: "Senhor Pé-Rachado, faça o que eu faço". 

Imediatamente seguiu-se o som, com o mesmo número de palmadas. 

Quando ela parou, o som logo parou. Então Maggie disse brincando: "Agora 

faça exatamente como eu. Conte um, dois, três, quatro" e bateu palmas. 

Então os ruídos se produziram como antes [...] Então pensei em fazer um 

teste de que ninguém seria capaz de responder. Pedi que fossem indicadas as 

idades de meus filhos, sucessivamente. Instantaneamente foi dada a exata 

idade de cada um, fazendo uma pausa de um para o outro, a fim de os 

separar até o sétimo, depois do que se fez uma pausa maior e três batidas 

mais fortes foram dadas, correspondendo à idade do menor, que havia 

morrido. Então perguntei: "É um ser humano que me responde tão 

corretamente?" Não houve resposta. Perguntei: "É um Espírito? Se for dê 

duas batidas." Duas batidas foram ouvidas assim que fiz o pedido. Então eu 

disse: "Se foi um Espírito assassinado dê duas batidas". Estas foram dadas 

instantaneamente, produzindo um tremor na casa. Perguntei: "Foi 

assassinado nesta casa?" A resposta foi como a precedente. "A pessoa que o 

assassinou ainda vive?" Resposta idêntica, por duas batidas  

 (DOYLE, 2008, p. 56). 

 

No dia seguinte, a cidade ficou em polvorosa, e o senhor William Duesler, chamado 

para escutar os ruídos, propôs àquela manifestação sobrenatural, o seguinte: ele iria dizendo o 

alfabeto e na letra que ela quisesse, que desse uma pancada. Esse sistema de batidas ficou 

denominado, a posteriori, segundo a nomenclatura espírita, de tiptologia alfabética10. Por 

meio da tiptologia, descobriram que os raps eram provenientes do Espírito de um homem 

chamado Charles B. Rosma, que havia morrido naquela casa. Ele era um vendedor ambulante 

que, em 1842, passou por ali para vender suas mercadorias, e ao ser hospedado pelo casal 

Weekman, foi assassinado e seu corpo escondido na adega. Anos mais tarde, após orientações 

do próprio Espírito, escavações foram feitas e, de fato, encontrou-se a ossada (DOYLE, 

2008).  

                                                
10 “As primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas, ou da tiptologia. 

Muito limitados eram os recursos que oferecia esse meio primitivo, que se ressentia de estar na 

infância a arte, tudo se reduzindo, nas comunicações, a respostas monossilábicas, por — sim, ou — 

não, mediante convencionado número de pancadas. Mais tarde, foi aperfeiçoado” (KARDEC, 2005, p. 

213). 
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No continente europeu, a forma mais comum de manifestações paranormais foi a das 

mesas girantes (dançantes ou ainda falantes), o que se confirma nesta publicação do Jornal 

francês L’ Ilustration de 14 de maio de 1853: “A Europa inteira, digo, a Europa? Nesse 

momento, o mundo inteiro tem o espírito perturbado por uma experiência que consiste em 

fazer girar as mesas. Galileu fez menos barulho quando provou que era a Terra que girava em 

torno do sol” (BLACKBURN, apud INCONTRI, 2001, p. 28).  

O fenômeno das mesas dançantes ocorria nos salões da alta sociedade parisiense, onde 

as pessoas sentadas em círculo, com as mãos espalmadas sobre o tampo da mesa, juntavam os 

dedos mínimos, e formavam assim uma corrente. As mesas, objetos dessas experiências, 

levitavam sem apoio aparente sobre as cabeças dos espectadores, e respondiam coerentemente 

a diferentes tipos de perguntas, por meio da tiptologia (SOUTO MAIOR, 2015).  

No ano de 1854, o professor Rivail (Allan Kardec) teve conhecimento, por meio do 

senhor Fortier, da existência das mesas girantes. O amigo Fortier disse-lhe que os fenômenos 

eram extraordinários e que mereciam ser acompanhados mais de perto. Ele acrescentava ainda 

que, mais interessante do que elas girarem, era o fato delas poderem falar. Até então, revela o 

biógrafo de Allan Kardec, o jornalista e escritor Souto Maior, que Rivail era um cético 

convicto. Diante da fala do amigo, o professor respondeu-lhe: “Eu acreditarei quando vir e 

quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. Mas até lá 

me permita ver nisso apenas uma fábula” (FRANCO, in mimeo, 2014). 

Em 1855, outro amigo de Rival, um hipnotizador, falou ao professor sobre as curiosas 

manifestações, e o convidou para ir até a casa de uma senhora, onde aconteciam sessões de 

mesas falantes. Aceito o convite, o emérito professor surpreendeu-se, pois a mesa falava: ela 

era perguntada em alemão, e respondia, pela tiptologia alfabética, de forma lógica e coerente 

em francês. Ao perguntar à mesa o que permitia que um objeto desse respostas lógicas, ela 

respondeu da seguinte forma utilizando-se do método acima mencionado: “Não é a mesa 

quem fala, nem quem pensa, somos nós os Espíritos daqueles que viveram na Terra” 

(FRANCO, in mimeo, 2014). 

A priori, Rivail acreditava que as mesas movimentavam-se devido a algum tipo de 

magnetismo ainda não catalogado, porém, ao constatar que essas manifestações eram 

inteligentes, atribuiu-lhes credibilidade e procurou analisá-las detalhadamente, iniciando 

dessa forma, uma série de investigações para compreender esses fatos. O intelectual Rival, 

influenciado pelo positivismo reinante naquele momento, empreendeu estudos de caso, com 

base em uma metodologia científico-empírica e calcada na racionalidade filosófica. 
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Em outra reunião, um cavalheiro que viveu na Martinica, pediu a Rivail para 

apresentar-lhe um caderno com 58 perguntas que ele havia feito aos Espíritos, e, as 

respectivas respostas. As experiências prosseguiram e os questionamentos eram feitos em 

pedaços de papel, em alemão, e colocados dentro de envelopes, sem que ninguém soubesse o 

que fora perguntado. Cada qual, a seu turno, era posto sobre a mesa e, por meio do alfabeto, 

os Espíritos respondiam em alemão e quando aberto o envelope, constatava-se que a resposta 

era condizente à pergunta (FRANCO, in mimeo, 2014). 

Com o passar do tempo, os métodos de interlocução, entre os investigadores 

coordenados por Rival e os Espíritos, foram sendo modificados. Passou-se a utilizar as cestas-

peão ou pranchetas, nas quais lápis eram amarrados e por sobre elas, os médiuns colocavam 

as mãos nas bordas, para adquirir-se as mensagens dos Espíritos. Essa era a forma primitiva 

da psicografia. Percebeu-se, depois, que não havia necessidade de utilizar as pranchetas/cestas 

e o lápis passa a ser posto na mão dos médiuns, surgindo, então, a psicografia. 

Se para as pessoas que se reuniam nas rodas de salões de festas da alta sociedade de 

Paris, participar de sessões de mesas dançantes representava apenas um divertimento fugaz, 

para Rivail havia a necessidade de uma investigação séria. O pesquisador da área da 

Sociologia da Religião, Paulo César da Conceição Fernandes, em sua Dissertação de 

Mestrado pela UnB, explica que 

 

A primeira mesa ou uma das primeiras que Kardec diz se levantar [...], era 

de mogno maciço e pesava mais de 100 kg, segundo ele mesmo nos conta, 

teria andado por baixo da mesa enquanto esta estaria suspensa, verificando 

se ela possuía de alguma maneira algum mecanismo que a levantasse. 

Inicialmente optou pela hipótese de evento ainda não catalogado pelo 

magnetismo. Porém ao conduzir novas pesquisas, diz ele ter notado que as 

mesas poderiam responder a comandos verbais do tipo “dê tantas voltas”, 

“bata no chão com tal perna” (FERNANDES, 2008, p. 105). 

 

Após anos de observação e experiências, de estudos e diálogo com os Espíritos, Rival, 

aos 52 anos, juntamente com as médiuns de idades entre 12 e 18 anos, conclui O Livro dos 

Espíritos, composto por 1019 perguntas e respostas, o qual apresenta um caráter filosófico e é 

considerado pelos adeptos do Espiritismo a espinha dorsal dessa religião. 

No Palais Royal, com a publicação desse livro, o nome Hippolyte Léon Denizard 

Rivail definitivamente ficava para trás, e o pseudônimo Allan Kardec assinaria as obras 

atribuídas aos Espíritos Superiores11. Allan Kardec surgia, então, como fundador da nova 

                                                
11 É a expressão usada no Espiritismo para referir-se àqueles espíritos que são moralmente elevados e 

que são responsáveis por orientar e oferecer proteção aos seres encarnados e desencarnados. 
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religião, instaurando o campo do conhecimento da Doutrina Espírita. Ao adotar o 

pseudônimo, ele procurava separar toda sua produção, enquanto escritor de livros didático-

pedagógicos daquela que ele atribuía aos Espíritos.  

Nos anos seguintes, O Livro dos Médiuns (1861), O Evangelho Segundo o Espiritismo 

(1864), O Céu e o Inferno (1865) e A Gênese (1868) vão, junto ao O Livro dos Espíritos, 

constituir o chamado Pentateuco Kardequiano, bibliografia básica que estabelece as diretrizes 

do Espiritismo, e no qual se encontra a fundamentação teórica para a compreensão da 

doutrina, tanto para médiuns em exercício, como para  adeptos da religião que não exercitam 

a mediunidade.  

Importantes nomes da comunidade científica europeia da época interessaram-se pelo 

Espiritismo, tornando-o objeto de suas pesquisas. Eram físicos, químicos, literatos, filósofos, 

entre outros, dentre os quais destaco Charles Richet, prêmio Nobel de medicina, William 

Crooks, químico e físico inglês, Camille Flammarion, astrônomo, pesquisador psíquico e 

divulgador científico, Conan Doyle, escritor e médico etc. 

No Brasil, o Espiritismo aporta ainda no século XIX, tornando-se objeto de acurados 

estudos e sessões particulares de importantes literatos de nosso País: Monteiro Lobato, Artur 

Azevedo, Rui Barbosa, entre outros (FERNANDES, 2008). O poeta dos escravos, Castro 

Alves (1847-1871), apaixonado pelos versos hugoanos, no ano de 1868, dirige-se a Salvador 

gravemente doente, buscando a sua cura no Espiritismo, entretanto, não logra êxito. Isso, 

associado a uma decepção amorosa, faz com que o poeta torne-se amargo e descrente, o que o 

leva a escrever poesias reclamando de Deus e de sua criação. Seu ânimo pelo Espiritismo 

arrefece-se bem ao gosto de um romântico. Deixando a doutrina, Castro Alves fechar-se-ia 

em uma atmosfera de negativismo que o acompanharia até ao túmulo (FERNANDES, 2008). 

Outro notável literato, ainda que obstinadamente contrário ao Espiritismo, Machado 

de Assis (1839-1908), deixa a vertente espírita permear seus principais romances, na segunda 

fase, sob a influência realista. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), um “defunto-

autor” volta para narrar sua vida, fenômeno que é um dos principais pressupostos da Doutrina 

Espírita, tanto é que o subtítulo do livro é “obra de finado, ditado do outro lado do mistério”. 

Em Quincas Borba (1891) e Esaú e Jacó (1904) há personagens que praticam o Espiritismo 

(FERNANDES, 2008). 

Segundo Alexandre Caroli Rocha (2001), em sua Dissertação de Mestrado A poesia 

transcendente de Parnaso de além-túmulo do curso de Teoria Literária da Unicamp, no limiar 

do século XX, Augusto dos Anjos (1884-1914) patrocinava sessões de mesas girantes em sua 

cidade, Engenho do Pau d’Arco, atualmente município de Sapé, na Paraíba. Nessas reuniões, 
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atuava como médium psicógrafo, recebendo textos cuja autoria era atribuída a diversos 

Espíritos. Em um desses intercâmbios entre o mundo material e o espiritual12, Augusto dos 

Anjos, após evocação, preencheu laudas cuja lírica fora atribuída ao Espírito de Gonçalves 

Dias. 

  

Jorge Rizzini, em seu livro Escritores e fantasmas, menciona um trecho da 

biografia O outro Eu de Augusto dos Anjos, de Ademar Vidal, na qual se diz 

que o poeta do Engenho do Pau d’Arco realizava sessões mediúnicas na sala 

de jantar da casa de sua família, onde ele próprio chegou a psicografar 

versos atribuídos a Gonçalves Dias. Como registro desta experiência, que 

teria terminado depois de casos de “assombração” no engenho, Vidal cita o 

seguinte trecho do poema “Cismas do destino” (ROCHA, 2001, p. 54). 

  

A partir de um desdobramento dessas ideias, um ponto que nos chama à reflexão 

refere-se ao fato de que as psicografias não eram recebidas apenas por médiuns portadores de 

vasta cultura e com formação acadêmica. Vale ressaltar os indivíduos que psicografaram os 

postulados que constituíram as bases por sobre as quais a Doutrina Espírita edificou-se: 

analfabetos, operários e adolescentes foram intermediários de discursos, cuja autoria foi 

atribuída a personalidades como Sócrates, Platão, Santo Agostinho, Goethe, Voltaire, 

Homero, São Vicente de Paulo, entre outros. 

O mesmo ocorreria com o médium Francisco Cândido Xavier que, apenas com as 

noções rudimentares de um ensino incipiente, notabilizou-se no mundo pelo grande número 

de livros psicografados (um total de 412 publicados), atribuídos a ilustres nomes de diferentes 

segmentos do saber, além de milhares de cartas pessoais. O que torna essa questão ainda mais 

instigante é que tanto os livros, quanto as cartas, em inúmeros casos, foram escritos em 

línguas desconhecidas pelo médium, tais como o hebraico, o inglês e o italiano.  

Entre esses ilustres nomes, o do médico sanitarista Carlos Chagas que, sob o 

pseudônimo de André Luiz, foi um dos autores espirituais mais recorrentes nas obras 

psicografadas por Chico Xavier. Essa parceria resultou em 26 títulos publicados, dentre eles, 

o best-seller Nosso Lar, que vendeu mais de 2 milhões de exemplares. Esse livro trata-se de 

um romance autobiográfico, no qual André Luiz narra as suas experiências e impressões, no 

plano espiritual, após o seu desencarne13.  

                                                
12 Segundo o Espiritismo, o mundo material é este que habitamos, ao passo que o mundo espiritual ou 

plano espiritual trata-se do lugar extrafísico para onde o ser (Espírito), após a desencarnação (morte do 

corpo físico), retorna para habitar, até que, na maioria dos casos, proceda-se a outra reencarnação 

(volta do Espírito à Terra, por meio de outra gestação).  
 
13 Esse termo é usado na Doutrina Espírita para referir-se ao fenômeno da morte. 
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No entanto, na maioria de sua produção intelectual, esse Espírito ocupou-se de 

escrever sobre temas referentes à literatura médica e espiritualidade. Segundo o médico e 

professor Dr. Décio Iandoli Jr.14 (2016), André Luiz é a referência mais segura dentro da  

medicina. Iandoli Jr., juntamente com os médicos Giancarlo Lucchetti, Jorge C. Daher Jr., 

Juliane P. B. Gonçalves e Alessandra L. G. Lucchetti escreveram um artigo científico15 para a 

respeitada revista Neuroendocrinology Letters [volume 34, n° 8, 2013], sobre a fisiologia da 

glândula pineal, tomando como base 12 obras do Espírito André Luiz, com ênfase em 

Missionários da Luz, publicada em 1945. Segundo esses pesquisadores, ao compararem a 

teoria oferecida pelo Espiritismo na década de 1940 com os estudos científicos atuais, 

concluiu-se que a literatura mediúnica antecipou em 60 anos os conhecimentos da ciência 

material sobre essa glândula (IANDOLI JR.; DAHER; GONÇALVES; G. LUCCHETTI e A. 

LUCCHETTI, 2013). 

Ora, tendo em vista o fato de a Newendocrinology Letters ser uma revista científica 

demasiadamente técnica, e não especulativa no campo da neuroendocrinologia, bem como o 

fato de os resultados do artigo supracitado terem sido enviados para uma das bases de dados 

mais renomadas da literatura médica do mundo, o PubMed, acreditamos que a literatura 

mediúnica mereça ganhar mais espaço nas Universidades, e, quando estudada, receber mais 

atenção por parte da comunidade científica, pois, como se vê, pode contribuir para diferentes 

áreas do conhecimento humano.  

Essas informações são instigantes e provocam muitas inquietações, especialmente 

sobre uma das questões centrais deste trabalho, ou seja, sobre autoria. Considerando a 

inexistência do intercâmbio espiritual, isto é,  da psicografia, como o sujeito-autor de direito, 

Chico Xavier, conseguiu produzir um discurso médico aceito e comprovado cientificamente, 

se ele não possuía o status social de médico? De que lugar esse sujeito falava? De onde esse 

discurso emergiu? Quais as estratégias discursivas utilizadas por esse sujeito? Assim como 

ocorre com Parnaso de além-túmulo, essa questão autoral exige muita reflexão e discussões. 

                                                
14 Graduado em Medicina pela Universidade São Francisco (1987) e doutorado em Técnicas 

Operatórias e Cirurgia Experimental pela Universidade Federal de São Paulo (1999). Atualmente atua 

na Clínica Scope como endoscopista e como professor doutor da Universidade UNIDERP, em Campo 

Grande, MS. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Cirurgia e Endoscopia do 

Aparelho Digestivo e Medicina e Espiritualidade, atuando principalmente nos seguintes temas: 

Endoscopia, Cirurgia, Fisiologia, Saúde e Espiritualidade e Relação médico-paciente (Informações 

contidas na Plataforma Lattes). 
15 O artigo é intitulado Historical and cultural aspects of the pineal gland: comparison between the 

theories provided by Spiritism in the 1940s and the current scientific evidence (Aspectos históricos e 

culturais da glândula pineal: uma comparação entre as teorias apresentadas pelo Espiritismo na 

década de 1940 e as atuais evidências científicas). 
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 Na atualidade, o maior médium psicógrafo, ainda em atividade no Brasil, é o 

professor, humanitarista e orador Divaldo Pereira Franco. Até 2017, em 31 anos de exercício 

mediúnico, ele psicografou 262 títulos, de diferentes gêneros discursivos, atribuídos a 211 

autores espirituais,  de vertente religiosa, psicológica, psiquiátrica, filosófica, infantil etc., dos 

quais foram vendidos mais de 10 milhões de exemplares. Essas obras foram traduzidas para 

mais de 15 idiomas, dentre eles destaco o inglês, o espanhol, o francês, o italiano, o alemão, o 

húngaro, o holandês, o albanês, o dinamarquês, o polanês, o catalão, o tcheco, o russo, o 

sueco e o sistema braille. 

 Doravante, discutiremos, de forma mais pormenorizada, sobre a psicografia, 

apresentando seu conceito, suas categorias, as regras que estão em jogo quando da produção 

de discursos psicografados, e, assim, buscando aprendê-la enquanto prática discursiva, de 

forma que reuniremos subsídios mais sólidos para nossas análises, especialmente no que se 

refere às condições históricas de possibilidade de Parnaso de além-túmulo.   

 

1.2.2. A prática discursiva da psicografia 

A psicografia (do grego, escrita da mente ou da alma) trata-se da capacidade de certos 

médiuns de escrever mensagens atribuídas aos Espíritos. Kardec (2005) estabelece variedades 

para esse tipo de expressão mediúnica, a saber: intuitiva, semimecânica e mecânica. Grosso 

modo, na primeira delas, embora estando sob influxo do Espírito, o médium tem consciência 

do que escreve, mas, mesmo em função disso, as ideias presentes no discurso são do Espírito. 

Este, atuando qual um intérprete, compreende o pensamento daquele, assimila-o e o traduz o 

mais fielmente possível.  

Na segunda categoria, o médium também se encontra consciente, contudo, não possui 

a capacidade de influenciar na escrita, visto que o impulso que o Espírito lhe imprime é maior 

que a vontade dele. Nesse tipo de psicografia, embora receba o referido influxo da entidade 

espiritual, o médium tem conhecimento sobre o conteúdo psicografado antes dele ser 

colocado no papel.  

E por fim, a psicografia mecânica, também chamada de escrita automática ou passiva. 

Kardec (2005) explica que, nesse tipo de psicografia, 

 

o Espírito atua diretamente sobre a mão, impulsionando-a. O que caracteriza 

este gênero de mediunidade é a inconsciência absoluta, por parte do 

médium, do que sua mão escreve. O movimento desta independe da vontade 

do escrevente; movimenta-se sem interrupção, a despeito do médium, 

enquanto o Espírito tem alguma coisa a dizer, e pára desde que este último 

haja concluído (KARDEC, 2005, p. 60).  
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 Percebe-se que, nesse caso, o sujeito-médium não é capaz de produzir interferências 

de qualquer natureza no discurso psicografado, uma vez que desempenha tão-somente o papel 

de uma máquina a serviço. Ele pode, inclusive, enquanto psicografa, empreender diálogo com 

as pessoas ao seu redor sobre assunto totalmente diferente do que está sendo registrado no 

papel. Nesse tipo de mediunidade psicográfica, o Espírito move maquinalmente a(s) mão(s) 

do médium, daí essa modalidade também ser chamada de escrita a jato, conforme citamos na 

Introdução desta Dissertação. A saber, o médium Chico Xavier era portador desta última 

categoria, o que lhe conferia a possibilidade de psicografar com a letra do Espírito.   

Para tratar da psicografia enquanto fenômeno discursivo, temos de considerar, junto a 

Foucault (2012, p. 133), que a prática discursiva trata-se de “um conjunto de regras anônimas, 

históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e 

para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de 

exercício da função enunciativa”. Ora, como já colocado nesta Dissertação, os médiuns 

espíritas, ao psicografar, bem como os Espíritos que se comunicam, estão subordinados a 

regras de funcionamento bem claras e pré-determinadas, as quais estão rigorosamente 

estabelecidas dentro da metodologia proposta por Allan Kardec. Com base em Foucault 

(2007), podemos afirmar que essas regras, segundo as quais o discurso de determinado sujeito 

está submetido para tratar de algum objeto, compreendem os jogos de verdade sustentados 

pela Doutrina Espírita. 

Nessa direção, destacamos que entidades espíritas, como as Federações, Sociedades, 

Associações, Conselhos, Grupos e Centros, são responsáveis  por verificar e selecionar o 

conjunto de verdades produzido pelas psicografias antes de difundi-lo em suas diversas 

atividades doutrinárias: palestras, conferências, seminários e estudos sistematizados de 

Doutrina Espírita etc. Essas instituições funcionam, portanto, como órgãos fiscalizadores e 

mantenedores dos princípios instituídos por Allan Kardec. Ou seja, não é qualquer mensagem 

dita psicográfica que é aceita pelo movimento espírita.  

Em relação às regras que demarcam a temática abordada nas referidas atividades e, 

obviamente, nos livros psicografados, destacamos que elas trazem consigo delimitações bem 

específicas, as quais não podem estar fora dos princípios básicos da Doutrina Espírita, quais 

sejam: a crença em Deus, em Jesus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos 

Espíritos, na pluralidade dos mundos habitados e na reencarnação. Evidentemente que se 

esses saberes não estiverem em consonância com esses princípios, eles serão interditados e 

não poderão compor o corpo doutrinário da religião e, portanto, não serão disseminados como 
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sendo verdades espíritas. No caso de Parnaso de além-túmulo, coube à Federação Espírita 

Brasileira o papel de instância fiscalizadora, a qual selecionou e autorizou os enunciados que 

poderiam integrar o livro e os que foram proibidos. 

Na 5ª edição de Parnaso de além-túmulo, por exemplo, o poema Contra a Besta 

Apocalíptica, atribuído ao Espírito Guerra Junqueiro, foi suprimido da antologia poética  

devido a sua hostilidade à Igreja Católica. Nesse caso, Emmanuel, guia espiritual de Chico 

Xavier e orientador de sua produção psicográfica, foi o responsável pela interdição. O poema 

Número Infinito, do Espírito Augusto dos Anjos, foi retirado pela Federação Espírita 

Brasileira, contudo, sem justificativas (ROCHA, 2001). Mas mesmo não estando na última 

edição de Parnaso de além-túmulo, optamos por analisá-lo nesta Dissertação. 

Também podemos refletir sobre essas questões a partir de Foucault (2011), em sua 

obra A Ordem do Discurso, na qual o teórico esclarece-nos sobre a lei da raridade, que 

regulamenta a aparição dos enunciados, e que nos possibilita compreender que nem tudo pode 

ser dito por qualquer sujeito, nem em qualquer lugar. Ora, o arquivo constituído pelas 

psicografias de Parnaso de além-túmulo é regido por essa lei e, portanto, só poderia ter 

existência se fosse para tratar do tema da imortalidade da alma, um dos princípios que 

sustenta a Doutrina Espírita, conforme acima especificado.  

É com o advento do Espiritismo que a poesia mediúnica, que fala da imortalidade da 

alma ganha lugar. Ou seja, esse tipo de poesia não poderia ser concebido antes do advento 

dessa religião, pelo menos não conforme as bases kardequianas, nem em outro seguimento 

religioso, pois isso seria tido como ilusão ou fantasia. Ao apreender esse tipo de poesia, desse 

lugar específico, o qual só possui existência no Espiritismo, estamos tratando do discurso em 

sua estreiteza, isto é, estamos levando em consideração as suas condições de possibilidade.  

No que concerne ao médium, a principal das regras que permite a emergência dos 

discursos psicografados é, segundo a Doutrina Espírita, o indivíduo ser portador da 

mediunidade psicográfica. Isso equivale dizer que, não é qualquer pessoa/médium que possui 

a capacidade de receber as mensagens mediúnicas via psicografia, embora, segundo Kardec 

(2005), a mediunidade seja uma faculdade inata, isto é, o indivíduo já nasce com ela e, ao 

longo da vida, necessita apenas educá-la/exercitá-la. A esse respeito, frisamos que há vários 

tipos de expressão mediúnica além da psicografia, tais como de efeitos físicos, audiência, 

vidência, psicofonia, cura etc, mas um mesmo médium não possui, necessariamente, todos os 

diferentes tipos (KARDEC, 2005). 

Outro aspecto importante, o qual regula a materialização da psicografia, é a 

necessidade do médium entrar em sintonia mediúnica com o Espírito comunicante, ou seja, 
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caracteriza-se mister que haja uma harmonização de pensamentos (concentração) para que, 

como em um processo de telepatia, o médium capte as mensagens provenientes do plano 

espiritual. Nas reuniões mediúnicas, essa sintonia é lograda por meio da prece e da assistência 

dos benfeitores espirituais, que são Espíritos encarregados de auxiliar na processo de 

intercâmbio entre os dois planos (material e espiritual).  

Por fim, ressaltamos que Allan Kardec estabeleceu um importante critério para 

conferir credibilidade ao discurso produzido pelos Espíritos, de forma que esteja em 

conformidade com o corpo doutrinário espírita: trata-se do chamado Controle Universal do 

Ensino dos Espíritos. De acordo com essa norma/método, para verificar a sua autenticidade à 

informação recebida, é necessário que ela seja transmitida para diferentes médiuns e em 

distintos lugares.  

De posse das informações sobre a prática discursiva da psicografia, a seguir, traremos 

algumas dados sobre um de nossos objetos de estudo: a antologia poética Parnaso de além-

túmulo, a qual, sofreu alterações ao longo de suas reedições, tanto acréscimo de poemas e 

autores, como a interdição de alguns poemas, justamente em função das regras, às quais nos 

referimos nesta seção.  
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1.3. O livro Parnaso de além-túmulo 

 

 

Um primeiro olhar para a primeira página de Parnaso de além-túmulo já provoca certo 

estranhamento para aqueles que não conhecem o Espiritismo, pois ela apresenta a expressão 

“autores espirituais diversos”, que aparece acompanhada pelo nome Chico Xavier, autor de 

direito, mas que negou a autoria da obra atribuindo-a aos Espíritos, isto é, a pessoas já 

falecidas que a teriam escrito por meio do fenômeno denominado de psicografia.  

O médium poderia ter ficado famoso e rico ao assumir a autoria dos poemas, contudo, 

até a sua morte, isso não ocorreu, pois ele afirmava peremptoriamente que a propriedade 

intelectual dos livros mediúnicos não era sua. Toda a renda de sua prolífica produção foi 

direcionada a entidades assistenciais e à Federação Espírita Brasileira, detentora dos direitos 

autorais da produção psicográfica de Chico Xavier. 

Em julho de 1932, foi lançada, pela Federação Espírita Brasileira, a 1ª edição de 

Parnaso de além-túmulo. Abaixo, criamos uma tabela para facilitar a compreensão do leitor 

acerca do processo de constituição do livro, a qual contém informações de todas as suas 

edições. Vejamos: 

 

Tabela 1 - Informações sobre as edições de Parnaso de além-túmulo  

Edição Ano de publicação Número de poetas Número de poemas 

1ª 1932   14   60 

2ª 1935 32 173 

3ª 1939 38 199 
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4ª 1944 47 248 

5ª 1945 47 248 

6ª 1955 56 259 

Fonte: (XAVIER, 2010) 

 

A 1ª edição foi assinada por nove poetas brasileiros, quais sejam: Augusto dos Anjos, 

Auta de Souza, Bittencourt Sampaio, Casimiro de Abreu, Casimiro Cunha, Castro Alves, 

Cruz e Sousa, Pedro de Alcântara e Sousa Caldas, quatro portugueses: Antero de Quental, 

Guerra Junqueiro, João de Deus e Júlio Diniz e um anônimo. Na 2ª edição, ampliada em 

quase três vezes, além dos nomes já mencionados, figuravam: A. G., Amadeu (?) (sic), 

António Nobre, Artur Azevedo, B. Lopes, Batista Cepelos, Cármen Cinira, Emílio de 

Menezes, Fagundes Varela, Hermes Fontes, José Duro, Juvenal Galeno, Luiz Guimarães 

Júnior, Marta, Olavo Bilac, Raimundo Correia, Raul de Leoni e Valado Rosas (ROCHA, 

2001). Já a 3ª edição contava com os nomes de Alphonsus de Guimaraens, Antônio Torres, 

Augusto de Lima, Belmiro Braga, José Silvério Horta (Monsenhor Horta) e Rodrigues de 

Abreu. Na 4ª. surgem Abel Gomes, Albérico Lobo, Alberto de Oliveira, Alma Eros, Amaral 

Ornellas, Cornélio Bastos, Gustavo Teixeira, Lucindo Filho e Luiz Murat. A 5ª não teve 

nenhum acréscimo nas seções (ROCHA, 2001). Apenas em 1955, na 6ª edição, que o livro 

estabilizou-se em 259 poemas, assinados por 56 poetas, cujos nomes estão arrolados abaixo: 

 

Tabela 2 - Nomes dos autores de Parnaso de além-túmulo 

Abel 

Gomes 

Amadeu 

(?) 

Auta de 

Souza 

Castro 

Alves  

Hermes 

Fontes 

Juvenal 

Galeno 

Olavo 

Bilac 

A. G Amaral 

Ornellas  

B. Lopes Cornélio 

Bastos  

 Ignácio 

José de 

Alvarenga 

Peixoto 

Leôncio 

Correia 

Pedro de 

Alcântara  

Albérico 

Lobo 

Antero de 
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Valado 

Rosas 

Fonte: (XAVIER, 2010) 

  

Em sua última edição, o livro trazia 31 poemas atribuídos a Augusto dos Anjos. A 

partir deles, perseguiremos as pistas que nos levem aos discursos e a seus sujeitos. Esses 

poemas são: Voz do Infinito; Vozes de uma sombra; Voz humana; Alma; Análise; Evolução;  

Homo; Incógnita; “Ego sum”; Dentro da noite; Homem célula; Na imensidade; “Alter ego”; 

Aos fracos da vontade; Ao homem; Matéria cósmica; Raça adâmica; A subconsciência; 

Espírito; Vida e morte; Nos véus da carne; Homem da Terra; Nas sombras; Confissão; 

Homem-verme; Gratidão a Leopoldina; Civilização em ruínas; A Lei; A um observador 

materialista; Ante o Calvário, Atualidade, e, um 32° poema que fora retirado do livro 

psicografado, intitulado Número Infinito. 

 Parnaso de além-túmulo causou polêmica na época de sua 1ª publicação e ainda hoje 

provoca inquietação, dadas a sua qualidade, dimensão e recuperação de estilos de tão variados 

autores consagrados, por um jovem que somente estudou até à 4ª série do ensino fundamental, 

e que trabalhava das 7h às 20h como caixeiro de um armazém, e, portanto, não dispunha de 

tempo para dedicar-se às Letras. Esse fato  suscita incógnitas tanto para a área da Literatura, 

quanto para a Análise do Discurso, especialmente devido à questão autoral e estilística.   

 Porém, neste trabalho, limitamo-nos a tratar da questão autoral e discursiva, e, com 

vistas a atingir um dos objetivos propostos, que é refletir a respeito da  função-autor/autoria 

dos poemas psicografados atribuídos a Augusto dos Anjos, dedicaremos o nosso próximo 

capítulo para tratar desse tema, o qual nos fornecerá subsídios teóricos que nos auxiliarão a 

discutir essa questão instigante. Esses conceitos serão relacionados com a noção de sujeito, 

sobre a qual trataremos no item 2.3.   
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CAPÍTULO II 

2.1. SOBRE A BASE EPISTEMOLÓGICA 

2.1.1 Função-autor em Foucault 

Na Idade Média os discursos circulavam no anonimato sem a preocupação, por parte 

dos leitores, em saber quem os assinou. O nome do autor somente passou a ter importância a 

partir do século XVIII (FOUCAULT, 2006) e, ainda, hoje, percebemos que há uma 

necessidade premente de se atrelar a obra àquele que é responsável por sua criação. E o fato 

de tentar dissociar esses elementos, normalmente causa estranhamento, e exige um grande 

esforço de abstração por aqueles que almejam fazê-lo.  

Quando se trata da tentativa de compreendermos o lugar do autor no discurso literário, 

várias são as incógnitas que surgem. Obviamente que essa questão torna-se ainda mais 

complexa quando pensamos em discurso literário mediúnico. Surge-nos então esta 

inquietação: como considerar a autoria em discursos psicografados? Para o Espiritismo, o 

nome do autor é importante, pois ele confere credibilidade ao discurso psicografado, na 

medida em que corrobora para comprovar a imortalidade da alma, um dos princípios 

fundamentais dessa doutrina, conforme já explicitado.   

Nessa direção, outra questão relevante vem à baila: por que a maioria dos autores que 

assina Parnaso de além-túmulo é composta por nomes reconhecidos no campo da literatura? 

Sobre isso, é importante que se diga que, em sua fase inicial, o Espiritismo procurava 

estabelecer-se e, ao acolher nomes renomados, ele almejava se mostrar, e, se se apresentasse 

com nomes desconhecidos, talvez essa expansão ficasse comprometida.  

Se refletirmos sobre a autoria de discursos  psicografados, com base nos padrões 

estabelecidos pela tradição, surgirá outro problema a ser equacionado, pois o médium 

transfere a sua produção discursiva para um espaço extra-físico, isto é, o discurso mediúnico é 

produto de um processo de interlocução entre o mundo material e o espiritual. É desse 

intercâmbio que há a instauração de um sujeito-autor que se situa no “além”, incorporando, 

assim, mais um elemento no ato de escrever. Para os seguidores da Doutrina Espírita, o 

sujeito empírico (dir-se-ia da pessoa que possui existência no mundo) não é o produtor 

intelectual do que é colocado no papel, mas sim um sujeito-Espírito. 

O livro Parnaso de além-túmulo, objeto desta investigação, apresenta um problema de 

pesquisa muito singular: trata-se de um sujeito empírico (Chico Xavier) que se desloca em 

uma multiplicidade de outros notáveis sujeitos discursivos, de cultura erudita e universalista. 

Tal como o pseudônimo, a psicografia cria uma ruptura entre o produtor do discurso e quem o 
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assume (LIGNANI, 2002). Assim, fica evidente a separação que acontece entre o indivíduo 

que escreve daquele que se inscreve na ordem dos discursos, como ocorre na escrita literária.  

Para Foucault, tal como para Barthes (2004), seu principal interlocutor, e Blanchot 

(2005), no ato de escrever, o autor perde-se a si mesmo, pois, em sua escritura, à sua própria 

experiência são aglutinadas as experiências de outros sujeitos. Contudo, diferentemente do 

que, eventualmente, possamos vir a pensar, na verdade, as noções de obra e de escrita 

preservam a existência do autor (FOUCAULT, 2006). A noção de escrita, por sua vez, 

mesmo que de forma sutil, igualmente à noção de obra, anula a certeza do desaparecimento 

do autor, pois evidencia as marcas visíveis de seu empirismo, devido ao que o teórico 

denomina de modalidade crítica e modalidade religiosa.  

Nesse sentido, chama-nos atenção os problemas de natureza conceitual, técnica e 

teórica que orbitam em torno da noção de obra, os quais são de difícil equacionamento. Ora, o 

que é essa unidade designada obra? Que elementos são necessários para constituí-la? O que 

um indivíduo produziu por meio da escrita ou da fala, poderia ser pensado como parte de sua 

obra, ou tão-somente aquilo que foi publicado? Os rascunhos e as notas de caderneta de 

Nietzsche, por exemplo, fariam parte de sua obra, ou não? (FOUCAULT, 2006).  

O filósofo aponta quatro traços característicos da função-autor, a qual é compreendida 

como uma posição enunciativa, ou seja, uma posição-sujeito. A primeira delas é a função do 

nome do autor, que caracteriza o modo de ser dos discursos que emergem nas diferentes 

sociedades. Por exemplo, se o indivíduo Nietzsche não existiu, o nome continua a existir, pois 

está relacionado com um certo modo de ser do discurso. Essa é a função classificatória, que se 

refere a um conjunto de discursos fornecido da função-autor.  

A segunda característica da função-autor está vinculada ao sistema jurídico. Isso 

significa dizer que, essa função é caracterizada como um mecanismo de apropriação, marcado 

em sua fase inicial (final do século XVIII e início do século XIX), pela fiscalização daqueles 

autores que desrespeitavam a propriedade intelectual. A partir daí, surgem as normas para 

controlar e reproduzir obras e impedir a apropriação da propriedade intelectual de 

determinado autor.  

Sobre a terceira característica, a título de ilustração, na Idade Média, os chamados 

textos científicos eram assinados pelo nome do autor, enquanto que os literários ficavam 

relegados ao anonimato, em função do seu valor de verdade. Já nos séculos XVII e XVIII, no 

entanto, essa relação inverte-se, ou seja, os discursos científicos provocam o apagamento da 

função-autor, ao passo que os literários passam a ser por esta providos.  
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A quarta e, última característica da função-autor pode ceder espaço, simultaneamente, 

a uma pluralidade de egos, bem como a várias posições-sujeito. Tomando como parâmetro 

um texto científico, Foucault (2006) demonstra várias posições do sujeito, quais sejam: o 

prefácio, a argumentação e o sentido do estudo; esses elementos apresentam a dispersão de 

três egos simultâneos: o “eu” no prefácio, o “eu” limitado às premissas e o “eu” que tece os 

esclarecimentos acerca da obra, além de avaliar a publicação dela.  

Em síntese, há discursos caracterizados por possuírem a função-autor, tais como os 

poemas, romances, contos, textos de cunho científico, entre outros. No entanto, gêneros como 

cartas pessoais e contratos, por exemplo, seriam discursos que não apresentam função-autor, 

dado que eles possuem respectivamente, signatários e fiadores, mas em nenhum dos dois 

casos autores (FOUCAULT, 2006). Essa questão fica mais evidente quando refletimos que 

 
Um nome de autor não é simplesmente um elemento em um discurso (que 

pode ser sujeito ou complemento, que pode ser substituído por um pronome, 

etc.): ele exerce um certo papel em relação ao discurso: assegura uma função 

classificatória: tal nome permite reagrupar um certo número de textos, 

delimitá-los, deles excluir alguns, opô-los a outros. Por outro lado ele 

relaciona os textos entre si. Enfim o nome do autor funciona para 

caracterizar um certo modo de ser do discurso (FOUCAULT, 2006, p. 273). 

 

No livro Parnaso de além-túmulo, o conjunto de enunciados assinado por Augusto dos 

Anjos apresenta um sujeito visualizado a partir do exercício da função-autor e assim, em 

consonância com Foucault (2006), compreendemos a autoria como uma separação necessária 

entre o indivíduo que escreve daquele que é constituído pelo discurso. Por muitos anos, o 

sentido do discurso esteve atrelado ao nome do sujeito empírico, conforme já mencionado. 

Contudo, essa noção tem dado espaço à de autoria relacionada às práticas discursivas, que 

compreende o autor enquanto um sujeito que é constituído pela e na linguagem. Assim, 

 

O autor, não entendido, é claro, como o indivíduo falante que pronunciou ou 

escreveu um texto, mas o autor como unidade e origem de suas 

significações, como foco de coerência [...] o autor é aquele que dá a 

inquietante linguagem da ficção sua unidade, seus nós de coerência, sua 

inserção no real (FOUCAULT, 2011, p. 26-27). 

 

Em outros termos, o autor constitui-se como um sujeito que organiza uma dispersão 

exercendo controle sobre seu discurso, sabendo o que pode ou não ser dito, ou seja, o autor é 

o responsável pelas palavras que enuncia. Quando refletimos acerca da autoridade do nome 

Augusto dos Anjos, enquanto sujeito-autor das psicografias de Chico Xavier, de imediato, 

surge-nos a questão da busca pela legitimação da prática da psicografia, por meio da tentativa 
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de recuperação da voz consagrada desse poeta. A esse fato, estão relacionadas questões de 

natureza social e discursiva que se instauram ao remetermos a essa figura. Augusto dos Anjos 

psicografado faz-nos vislumbrar uma multiplicidade de vozes e, ao se manifestar como 

Espírito, apresenta uma função discursiva que o distingue ainda mais do indivíduo empírico 

Chico Xavier. O autor, entendido enquanto função, revela um lugar, a partir de onde ecoa o 

já-dito, o qual é retomado e reelaborado em um outro momento histórico.  

Segundo Barthes (2004, apud RABAIOLLI, p. 1) o autor é “uma figura moderna, 

fruto do Romantismo e de sua ênfase na individualidade”; essa figura adquiriu importância 

por oferecer pistas que seriam capazes de corroborar com o processo de leitura, sendo 

pensada como um fator facilitador para a compreensão da obra. Em outros termos, essa 

compreensão passou a estar relacionada ao indivíduo que a produziu. Porém, Barthes (2004) 

tece críticas sobre a relação estabelecida entre existência do autor e discurso e defende que é a 

linguagem que fala, não o autor.  

Ainda na concepção de Barthes (2004), a gestação de um livro não se dá antes de sua 

escrita. Ele explica que o sujeito, no momento em que assume a linguagem, é constituído por 

algo já dado, mesmo que inconscientemente. Esse sujeito nunca utiliza palavras que não 

foram ditas, pois todo ato de expressão, falado ou escrito, reside no espaço do aqui e agora. 

Na esteira desse raciocínio conclui-se que, o autor é responsável por mesclar os discursos, de 

forma que um discurso remete a outro, em uma interdiscursividade ilimitada.  

Barthes (2004) alerta que, a busca pela interpretação do discurso a partir do autor é 

válida, porém, a compreensão de determinado discurso está mais ligada à leitura, porquanto é 

nessa instância que se revela o amontoado de palavras organizado pelo autor. Nessa direção, 

Barthes (2004) coloca autor e leitor como produtores e escritores do discurso, porém, para 

que ocorra o “nascimento do leitor”, é preciso que ocorra a morte do autor. Parece oportuno, 

contudo, ressaltar que a “morte do autor”, ao contrário do que possa parecer, não se trata de 

uma negação da existência dele no discurso mas sim de diminuir sua relevância no processo 

de compreensão da obra. 

Retomando Foucault (2007), para o teórico há processos internos de controle e 

delimitação do discurso, os quais partem do próprio discurso com a função de classificar, 

ordenar e ditar sua distribuição, visando a domar a dimensão de acontecimento e de acaso do 

discurso. Nesse sentido, decretamos, simbolicamente, a “morte” dos sujeitos empíricos 

Augusto dos Anjos e Chico Xavier, para que os sujeitos discursivos que emergem dos 

discursos das obras desses autores nasçam. A seguir, iremos ampliar essa discussão, ao 

abordar algumas ideias que nos interpelam sobre a noção de sujeito / posição-sujeito. Antes, 
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porém, destacamos que em nossas análises, buscaremos mobilizar o conceito de autoria com 

ênfase na observação da posição-sujeito, isto é, focalizando esta que é uma das características 

da função-autor.   

 

2.1.2 Sujeito  

 A AD francesa trabalha com a ideia de que o sujeito discursivo sofre determinações 

do lugar social que ocupa, da ideologia e da História. Não obstante a essas determinações, ele 

possui a ilusão de ser a fonte do sentido daquilo que enuncia. O sujeito discursivo é 

constituído a partir dos vários discursos, de outros sujeitos que se encontram em diferentes 

organizações sociais: familiar, econômica, religiosa, política, futebolística, entre outras. Ele 

não é necessariamente uma pessoa física, como uma instância plena de individualidades mas 

sim um conjunto de posições ideológicas. É nesse sentido que Fernandes (2005) afirma que, 

 

Na Análise de Discurso, para compreendermos a noção de sujeito, devemos 

considerar, logo de início, que não se trata de indivíduos como seres que têm 

uma existência particular no mundo; isto é, sujeito, na perspectiva em 

discussão, não é um ser humano individualizado. [Ele] deve ser considerado 

sempre como um ser social (FERNANDES, 2005, p. 33). 

 

 Portanto, partindo do pressuposto de que o sujeito é um ser social, ou seja, constituído 

a partir de seus vínculos externos, devemos pensá-lo como um produto das relações de saber e 

poder existentes na sociedade. É na instância social que nos posicionamos como sujeitos, ora 

resistentes ora subordinados, de acordo com a situação que se nos apresenta. É a situação que 

irá definir quando mudaremos ou não de comportamento, tanto em relação aos outros, quanto 

em relação a nós mesmos, visto que é no meio social que há a imensa gama de dispersão de 

discursos, tais como de insurgência, de sujeição, de liberdade, de reelaboração, entre outros. 

 Essas ideias encontram ressonância em Michel Foucault, para quem as reflexões sobre 

o sujeito, a subjetividade e os processos de subjetivação são temas bastante recorrentes. Na 

obra Microfísica do Poder, Foucault (2007, p. 350), visando auxiliar nas investigações sobre a 

constituição do sujeito, sugeriu estes questionamentos: “como nos constituímos como sujeitos 

de nosso saber; como nos constituímos como sujeitos que exercem ou sofrem as relações de 

poder; como nos constituímos como sujeitos morais de nossas ações”.  

 Ora, essas questões estão intimamente ligadas aos jogos de verdade, os quais 

constituem o sujeito e que dizem respeito às regras de produção da verdade e às modificações 

dessas regras que produzem tal verdade, conforme comentamos no item 1.2.2. desta 

Dissertação. A produção discursiva de saberes está relacionada aos mecanismos de poder. 



 

 

41 

 

Nessa direção, o sujeito encontra-se assujeitado aos jogos de verdade, contudo, ele possui, 

simultaneamente, certa autonomia, o que lhe permite transgredir esse assujeitamento 

(FOUCAULT, 2007).  

Porém, a esse respeito, enfatizamos que a verdade não é um conceito universal, mas 

uma produção histórica e discursiva. Assim, podemos pensar que determinados jogos de 

verdade produzem processos de objetivação - conceitos/construção de objetos que podem ou 

não ser assumidos pelos sujeitos (subjetivação). São disputas / jogos que mobilizam verdades 

sobre um dado tema.  

 Os processos de subjetivação, que são as práticas que constituem o sujeito, referem-se 

às formas de atividade sobre si. São os conceitos de práticas de si, cuidado de si e técnicas de 

si tomadas de empréstimo por Foucault da antiguidade grega, que o autor utiliza para tentar 

entender a fabricação histórica do sujeito. Nesse tocante, Fernandes Jr. (2014) problematiza 

essa questão, pois para esse estudioso, pensar a construção do sujeito ao longo da História, 

implica refletir sobre os modos de subjetivação que viabilizam a constituição do sujeito no e 

pelo discurso. 

Os lugares sociais ocupados pelos autores de Eu e outras poesias e Parnaso de além-

túmulo são, respectivamente, Augusto dos Anjos e Chico Xavier. Este indivíduo sem 

formação acadêmica, tendo concluído apenas a 4ª série primária, foi auxiliar em um armazém 

e funcionário público na Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura, ao passo que aquele 

era portador de vasta cultura, poeta, professor e advogado. Entretanto, é conveniente 

destacarmos, mais uma vez, que esses indivíduos terão, simbolicamente, sua morte decretada, 

para que os respectivos sujeitos discursivos que emergem de seus discursos nasçam e os 

discursos de suas produções entrem em cena para serem analisados, uma vez que, conforme 

Foucault (2012, p. 139) “‘não importa quem fala’, mas o que ele diz não é dito de qualquer 

lugar”. 

Mas, enfatizamos que o lugar social e o lugar discursivo são constituídos 

reciprocamente, uma vez que a prática discursiva oferece estabilidade ao lugar social e o lugar 

discursivo só possui existência, pois é determinado pelo lugar social. Ademais, o lugar social 

determina o que pode e deve ser dito. Esse pensamento está presente em Grigoletto (2008), 

quando afirma que  

 

tanto o lugar discursivo é efeito do lugar social, quanto o lugar social não é 

constituído senão pela prática discursiva, ou seja, pelo efeito do lugar 

discursivo. Isso significa dizer que ambos, lugar social e lugar discursivo, se 

constituem mutuamente, de forma complementar, e estão relacionados à 
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ordem de constituição do discurso. Um não é anterior ao outro, já que um 

necessita do outro para se instituir. O lugar social só se legitima pela prática 

discursiva, portanto, pela inscrição do sujeito num lugar discursivo. E o 

lugar discursivo, por sua vez, só existe discursivamente porque há uma 

determinação do lugar social que impõe a sua inscrição em determinado 

discurso (GRIGOLETTO, 2008, p. 6-7). 

 

 Um sujeito pode ocupar diferentes lugares sociais e, por consequência, exercer vários 

papéis na sociedade, desdobrando-se assim, em distintas posições-sujeito, tais como de pai, 

esposo, médico, político, amigo etc. Para cada função desempenhada, esse sujeito assumirá 

um comportamento diferente em relação aos outros sujeitos com quem se relaciona. Isso 

ocorre devido às relações de poder próprias da complexa rede de poderes na qual todos 

estamos inseridos e que se encontra presente em toda organização social. 

 Em um desdobramento dessa ideia, Fernandes Jr. (2014, p. 165), esteando-se em 

Foucault, esclarece que o sujeito “não é uma substância imutável, transcendental ou natural, 

mas uma forma que se constrói de acordo com as situações e papéis ocupados na sociedade”. 

Isto é, a posição discursiva será diferente, de acordo com as relações que esse sujeito 

estabelece no meio social onde transita. Portanto, um sujeito posiciona-se de uma maneira 

enquanto membro familiar, de outra em seu grupo de amigos, e de outra enquanto 

profissional. Vale salientar que, com relação a isso, o que interessa a Foucault é a constituição 

histórica desse sujeito. 

Ao abordar a formação das modalidades enunciativas16, Foucault (2012) propõe 

indagações, as quais se constituem regras próprias da prática discursiva que formulam as 

referidas modalidades, tomando o discurso médico como parâmetro para tal. Objetivando 

guiar o trabalho de leitura e interpretação sobre o sujeito, via Análise do Discurso, o autor 

interroga: 

 

quem fala? Quem, no conjunto de todos os sujeitos falantes, tem boas razões 

para ter esta espécie de linguagem? Quem é seu titular? Quem recebe dela 

sua singularidade, seus encantos, e de quem, em troca, recebe, se não sua 

garantia, pelo menos a presunção de que é verdadeira? Qual é o status dos 

indivíduos que têm - e apenas eles - o direito regulamentar ou tradicional, 

juridicamente definido ou espontaneamente aceito, de proferir semelhante 

discurso? (FOUCAULT, 2012, p. 56). 

  

Com base nesse excerto, inferimos que o filósofo, ao utilizar o discurso médico como 

exemplo para propor essa reflexão, evidenciou que esse discurso está subordinado a uma série 

                                                
16 Trataremos sobre a regra de formação das modalidades enunciativas na seção Regularidades 

enunciativas (item 2.6 desta Dissertação). 
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de imposições e de regras institucionais que o controlam. Ora, a emergência de um discurso 

médico não pode acontecer por meio de qualquer sujeito. Para isso, é preciso a autoridade do 

sujeito formado em medicina para falar desse lugar, um status que legitime sua prática 

enquanto sujeito-médico. É preciso também, descrever “os lugares institucionais17 de onde o 

médico obtém seu discurso, e onde este encontra sua origem legítima e seu ponto de aplicação 

(seus objetos específicos e seus instrumentos de verificação)” (FOUCAULT, 2012, p. 57).  

Ao deslocar-se do lugar social para o lugar discursivo, o sujeito-médico passa a sofrer 

as determinações das relações de poder e verdade da instituição que ele representa no 

organismo social, conforme explicitado anteriormente. É a partir de seu lugar social que o 

indivíduo constitui-se em sujeito discursivo. Nessa direção, Pêcheux (2014) salienta que a 

interpelação do sujeito está diretamente vinculada à constituição do sentido. Em síntese, o 

lugar social de médico, que constitui a imagem de médico, é o que vai determinar o que pode 

e o que não pode ser dito, sobre um diagnóstico de uma doença ou sobre um procedimento 

cirúrgico, por exemplo. Ora, o sujeito discursivo sofre as determinações da FD. Isso quer 

dizer que ele somente pode e deve dizer o que é estabelecido pela FD.  

 É no entremeio entre o lugar social e o lugar discursivo que o sujeito transita, ora mais 

próximo, ora mais distante de determinadas ordens do saber. Dessa forma, diferentes sujeitos 

relacionam-se com o sujeito do saber de uma mesma FD, podendo ser sujeitos ideológicos 

que ocupam uma mesma ou distintas posições (GRIGOLETTO, 2008). Para tratar da questão 

da posição-sujeito, Courtine (apud GRIGOLETTO, 2008), consoante às ideias do comentador 

acima citado, também leva em consideração o conceito de FD heterogênea, que permite a 

coexistência do semelhante, do diferente, do contraditório em um mesmo espaço. O estudioso 

francês afirma que a noção de posição-sujeito deve ser pensada como a “descrição de um 

conjunto de diferentes posições de sujeito em uma FD como modalidades particulares de 

identificação do sujeito da enunciação com o sujeito do saber, considerando os efeitos 

discursivos específicos que aí se relacionam” (COURTINE, apud GRIGOLETTO, 2008, p. 

2).  

Antes de finalizar esta seção, salientamos que, nesta pesquisa, trabalhamos com a 

noção de um sujeito que comporta diferentes posições-sujeito, as quais variam de acordo com 

as FD’s em que ele está inscrito. A concepção de sujeito que elegemos, considera pois, que 

                                                
17 Nesse exemplo, os lugares institucionais são os hospitais, onde há uma observação constante por 

parte de pessoal qualificado. Trata-se pois, das relações de poder existentes em qualquer estrutura 

social, relações estas que não se estabelecem apenas como mecanismo de força de uma macroestrutura 

para uma microestrutura, mas também a partir de microrrelações, tais como na universidade, na 

família, na igreja etc. 
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ele pode ocupar diferentes posições no interior de determinado lugar discursivo 

(FOUCAULT, 2012). 

 

2.1.3 Formação Discursiva  

Dentre as diversas definições de discurso presentes em A Arqueologia do Saber 

(2012), vamos tomar esta como ponto de partida para a nossa discussão sobre o interdiscurso 

e a FD: "Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados, na medida em que se apóiem 

na mesma formação discursiva" (FOUCAULT, 2012, p.132). Nessa afirmação, fica evidente 

que, na perspectiva foucaultiana, o discurso compreende o conjunto de enunciados 

pertencente a áreas distintas. Contudo, vale frisar que esse conjunto encontra-se submetido às 

mesmas regras de funcionamento. 

Para Foucault (2012), o discurso também é compreendido como um sistema de 

relações que compõe FD’s, as quais envolvem um sistema de dispersão que apresenta certa 

regularidade. Essa regularidade, por sua vez, agrupa enunciados dispersos, produzindo séries 

e uma unidade discursiva no interior de uma FD. As séries, as unidades e as regras devem ser 

interpretadas pelo analista, uma vez que não surgem prontas e acabadas. 

Com base nessas assertivas, o discurso não pode ser pensado de forma estanque, mas 

sim como uma prática discursiva, em constante processo de  modificação. Para refletirmos 

sobre essa prática, necessário se faz que consideremos as condições históricas de 

possibilidade do discurso, as quais, em linhas gerais, são responsáveis pela instauração das 

relações de força no interior do discurso e que, junto à linguagem, constituem o sentido do 

discurso. É na prática discursiva que os sujeitos demarcam os lugares de onde enunciam. 

A relação existente entre língua e objeto implica no atravessamento de uma dada 

memória discursiva. Essa memória, por sua vez, determina as práticas discursivas do sujeito. 

Isso equivale dizer que, na perspectiva em discussão, todo discurso é determinado pelo 

interdiscurso. Nesse fio de raciocínio, é legítimo refletir sobre essa questão a partir da 

interdependência inexorável entre o discurso, o interdiscurso e o sentido, visto que só é 

possível compreendermos o sentido de determinado discurso, se levarmos em conta os 

sentidos já consolidados no meio social (memória) onde esse discurso circula. 

Orlandi (2005; 2004), não realiza uma distinção entre interdiscurso e memória 

discursiva, dada a similaridade entre um e outro fenômeno. Courtine (2016), por outro lado, 

opta por diferenciá-los. O autor argumenta sobre o vínculo entre interdiscurso e memória 

discursiva como “Série de formulações marcando, cada uma, enunciações distintas e 

dispersas, articulando-se entre elas em formas linguísticas determinadas (citando-se, 
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repetindo-se, parafraseando-se, opondo-se entre si, transformando-se)” (COURTINE, 2016, p. 

18).  

Essas ideias desse estudioso, em outras palavras, residem no fato de que os dizeres são 

recuperados e,  nesse movimento, reatualizados, isto é, assumem novos sentidos. Essa 

proposição leva-nos à questão das redes discursivas, as quais nos permitem compreender que 

os discursos de um sujeito são criados a partir dos discursos de outros e vice-versa e, portanto, 

a partir de relações históricas. É no espaço do interdiscurso, o qual Foucault designa como 

domínio de memória, “que se constitui a exterioridade do enunciável, para o sujeito 

enunciador na formação dos enunciados “pré-construídos” de que sua enunciação apropria-

se” (COURTINE, 1999, p. 18).  

Na obra Semântica e Discurso (2014), o fundador da AD realiza uma sistematização 

dos procedimentos da análise discursiva que executa. Nela o filósofo defende o 

funcionamento da ideologia e do inconsciente nos processos discursivos e na formação do 

sujeito. Enquanto para Pêcheux (2014) o conceito de ideologia é fundamental, Foucault 

(2012), por outro lado, não se preocupa em demonstrar o discurso submetido à ideologia. Em 

A Arqueologia do Saber (2012), esse conceito é utilizado de forma diferente, como um saber, 

não existindo assim, oposição entre ideologia e ciência. Dessa forma, fica perceptível que 

para esses dois estudiosos, o conceito de FD não possui o mesmo sentido, tampouco é 

utilizado com a mesma finalidade.  

A noção de FD é basilar no rol dos conceitos epistemológicos que constitui a AD 

Francesa, e caracteriza-se por ser desafiadora e instigante, visto que se estabelece em um 

terreno movediço, que pode “afundar” ou “explodir” a qualquer momento, isto é, ele está ora 

instável ora estável. É em Foucault (2012) que nos respaldamos para fazer essa afirmação, 

uma vez que o filósofo entende essa noção a partir das regularidades existentes por trás da 

dispersão de elementos.  

 
No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos 

de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 

regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 

transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação 

discursiva (FOUCAULT, 2012, p. 43). 

 

O teórico está partindo do problema da descontinuidade do/no discurso e da 

singularidade dos enunciados, para provar que as FD’s consistem em conjuntos de enunciados 

que, mesmo dispersos, apresentam regularidades, correspondências e modificações que os 
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singularizam e os definem. Essa regularidade trata-se do produto de um processo de FD, na 

qual, em seu interior, é possível observar as relações de conflito e de aliança que podem ser 

estabelecidas. Ora, se existem esses tipos de relações, é óbvio que elas se dão em verdadeiros 

campos de batalha, nos quais os enunciados lutam entre si, visando ocupar dado lugar. 

Destacamos que uma FD constitui-se a partir do entrecruzamento de discursos diversos e, 

consequentemente pelo  interdiscurso, a partir das relações de poder. 

Nessa direção, com base na perspectiva foucaultiana, não devemos tomar as FD’s 

como conjuntos fechados, uma vez que elas, constantemente, associam-se, desassociam-se e 

sofrem modificações, assim como ocorre com os enunciados (FOUCAULT, 2012). Nessa 

linha de raciocínio, as FD’s serão sempre constituídas por elementos provenientes de outras 

FD’s. Esse fato confere a elas um caráter de incompletude “e complexidade na sua própria 

dispersão, que tem lugar na História. Um enunciado, enquanto materialidade linguística, pode 

deslocar-se de uma formação discursiva para outra, ou seja, todo enunciado pode tornar-se 

outro” (FERNANDES, 2012, p. 25). 

Parece oportuno destacar que o nosso recorte para pensar o enunciado, que será 

tratado na próxima seção, e a FD na qual ele se inscreve, explica-se devido ao fato de 

Foucault (2012) tê-lo concebido como unidade menor que se inclui em redes e pelo fato de 

ser a partir da reconstrução histórica das FD’s que se torna possível descobrir os enunciados. 

Como uma FD é o que pode ser dito apenas em época e espaço social determinados e em  

condições históricas de possibilidade específicas, é necessária essa volta histórica, pois ela 

que nos permite conhecer de quem partiu determinado enunciado e o porquê dele ser de um 

jeito e não de outro.  

 O debate sobre discurso e enunciado proporciona amplas possibilidades de reflexão 

acerca da autoria/função-autor, uma das vontades de saber que nos impulsiona a sair do 

problema de pesquisa desta Dissertação, em direção aos seus resultados, notadamente pelo 

fato de esses dois conceitos estarem diretamente vinculados à noção de sujeito. Na próxima 

seção, iremos tratar da noção de enunciado, de forma mais pormenorizada, com base em A 

Arqueologia do Saber (2012), na qual o pensador francês leva-nos a compreender o discurso 

como um conjunto de enunciados. 

 

2.1.4 O enunciado em Foucault   

Na área dos estudos da linguagem, o enunciado normalmente se refere a instâncias 

análogas, tais como à proposição, à frase ou ao ato de fala. No entanto, Foucault (2012) 

esclarece que o enunciado não é nenhum desses três elementos. Para tratar dessa questão, ele 
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parte de negações e comparações com outros dispositivos analíticos, para então definir o que 

o enunciado é, de fato, esboçando seu papel de função enunciativa, e explicitando o que 

considera como condição para a sua existência, ao afirmar que 

  

O enunciado não é, pois, uma estrutura (isto é, um conjunto de relações 

entre elementos variáveis, autorizando assim um número talvez infinito de 

modelos concretos); é uma função de existência que pertence, 

exclusivamente, aos signos, e a partir da qual se pode decidir, em seguida, 

pela análise ou pela intuição, se eles “fazem sentido” ou não, segundo que 

regra se sucedem ou se justapõem, de que são signos, e que espécie de ato se 

encontra realizado por sua formulação  (FOUCAULT, 2012, p. 98). 

 

         Dessas ideias, depreende-se que o enunciado transcende a relação simplista 

significado/significante, própria do signo linguístico, e exige do analista reflexões mais 

profundas sobre a complexa gama de sentidos existente no cerne de cada enunciado, a qual se 

revela quando consideramos as condições de emergência dele. É nessa direção que a AD 

rompe com a Linguística da imanência, ou seja, com a ideia de que os sentidos são prontos e 

acabados e portanto  prescritos nos dicionários ou ainda que os sentidos são um projeto de 

autor.  

Como sabemos, o enunciado é o átomo do discurso, isto é, ele a menor unidade que o 

analista recorta do arquivo. É a porção concreta do discurso e, portanto, aquilo que pode ser 

lido, ouvido ou visto, uma vez que até uma fotografia pode ser apreendida enquanto 

enunciado. Além de ser um produto efetivamente elaborado, para ter existência, é 

prerrequisito que o enunciado possua condições singulares de existência, bem como 

condições históricas de possibilidade específicas, tais como um suporte, determinado 

momento histórico, uma prática etc.  

O fato de a materialidade linguística do enunciado possibilitar-lhe a repetição em 

outras situações comunicativas, faz com que ele apareça como “um objeto entre os que os 

homens produzem, manipulam, utilizam, transformam, trocam, combinam, decompõem e 

recompõem, eventualmente destroem” (FOUCAULT, 2012, p. 118). Entretanto, lembramos 

que o enunciado nunca poderá ser repetido da mesma forma, visto que sua função enunciativa 

transforma-se conforme as condições históricas de possibilidade. Por isso, esse conceito 

possui singularidade de existência e, embora as palavras e estruturas linguísticas repitam-se, 

ele sempre será diferente, novo e, portanto, único. A esse respeito, Foucault coloca que  

 

Um enunciado existe fora de qualquer possibilidade de reaparecimento: e a 

relação que mantém com o que enuncia não é idêntica a um conjunto de 

regras de utilização. Trata-se de uma relação singular: se, nessas condições, 
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uma formulação idêntica reaparece – as mesmas palavras são utilizadas, 

basicamente os mesmos nomes, em suma, a mesma frase, mas não 

forçosamente o mesmo enunciado (FOUCAULT, 2012, p. 100-101). 

 

 Não obstante a essa singularidade, o enunciado não se exterioriza de forma isolada, ao 

contrário, ele encontra-se filiado a redes, ligando-se a outros enunciados, de modo que é 

possível observarmos regularidades passíveis de serem agrupadas. Assim, “o enunciado 

circula, serve, se esquiva, permite ou impede a realização de um desejo, é dócil ou rebelde a 

interesses, entra na ordem das contestações e das lutas, torna-se tema de apropriação ou de 

rivalidade” (FOUCAULT, 2012, p. 119). 

Como é sabido, a preocupação da AD não está na intenção do que o autor, o sujeito, o 

enunciado ou o discurso quis dizer. A preocupação desse campo do saber desloca-se para a 

reconstituição das condições históricas de possibilidade que tornaram possíveis o 

aparecimento de determinado sentido e não outro. Esse fato está diretamente vinculado às 

condições de leitura de dado enunciado.  

Quando se aborda as condições históricas de possibilidade de um enunciado, 

necessário se faz levar em consideração a sua historicidade, a qual está relacionada aos 

espaços sociais e às posições a partir das quais se fala e/ou se lê. Isso fica claro em 

(PÊCHEUX, 2014, p. 160) quando afirma que as “palavras, expressões, proposições etc. 

adquirem sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam”. 

A inscrição em dada posição implica a identificação com uma série específica de 

saberes e não com outra, de acordo com os domínios revestidos por diferentes FD’s, as quais 

estabelecem as regras do que pode, convém, deve ou não ser dito a partir de determinado 

lugar. Nessa lógica, devemos lembrar, junto a Foucault (2012), que os enunciados são pontos 

que têm relação com totalidades maiores, com vários intrincamentos e até com o desabrochar 

do novo.          

 

Um enunciado pertence a uma formação discursiva, como uma frase 

pertence a um texto, e uma proposição a um conjunto dedutivo. Mas 

enquanto a regularidade de uma frase é definida pelas leis de uma língua, e a 

de uma proposição pelas leis de uma lógica, a regularidade dos enunciados é 

definida pela própria formação discursiva (FOUCAULT, 2012, p. 132). 

 

  Uma FD será individualizada se se puder mostrar como todas procedem de um mesmo 

jogo de relações, não obstante sua enorme diversidade e sua dispersão no tempo. O requisito 

para a configuração de uma FD é o fato de os enunciados entrarem em redes nas quais eles 

repetem-se sob condições  estritas (FOUCAULT, 2012). Daí, conforme colocado acima, o 
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filósofo ter apontado o enunciado como objeto plástico: ao mesmo tempo produzido, passível 

de modificação, associável e desmontável.  

Ao comentar a formulação foucaultiana de enunciado, Courtine (2016) destaca que 

Foucault realiza uma divisão desse conceito, limitando-o à relação materialidade 

linguística/materialidade discursiva sem, contudo, articular essas duas esferas. Mas, Foucault 

é o responsável por conferir ao enunciado a possibilidade de uma abordagem discursiva 

(COURTINE, 2016). 

Por fim, queremos lembrar as quatro características do enunciado, quais sejam: o 

referencial, que tem relação com os correlatos; o sujeito, entendido enquanto posição sócio-

histórica; a materialidade, condição básica para a análise do enunciado; e, o domínio 

associado, que nos permite entender os vínculos existentes entre o enunciado e as séries de 

formulações (FOUCAULT, 2012). Sobre esta última propriedade do enunciado, enfatizamos 

que ele não se vincula tão-somente aos ditos materializados, mas também às formulações às 

quais se referem. Essas formulações podem ocorrer implícita ou explicitamente, “seja para 

repeti-las, seja para modificá-las ou adaptá-las, seja  para se opor a elas, seja para falar de 

cada uma delas, não há enunciado que, de uma forma ou de outra, não reatualize outros 

enunciados” (FOUCAULT, 2012, p. 111).  

Após essas breves palavras, ressaltamos que, nesta pesquisa, propomo-nos a 

considerar o enunciado não de forma isolada, mas sim, as relações que ele estabelece com 

outros enunciados, pensando seus entrecruzamentos e atravessamentos e, portanto, suas 

relações históricas. E nesse trabalho de levantamento da memória desse enunciado, trataremos 

também das regularidades enunciativas, tomando como parâmetro Foucault (2012), quando 

nos sugere refletir sobre enunciado, tendo estas perguntas como roteiro para guiar nosso 

trabalho de leitura e interpretação: por que  determinado enunciado irrompeu dessa forma e 

não de outra? Por que nessa situação e nesse lugar? E por que nesse tempo?  (FOUCAULT, 

2012).   

Na próxima seção, em um desdobramento da noção de enunciado, trataremos das 

regularidades enunciativas, as quais fornecerão subsídios teóricos basilares para 

identificarmos as regularidades existentes entre Eu e outras poesias e Parnaso de além-

túmulo, bem como as condições de emergência dos sujeitos dos enunciados desses corpora. 

Para tal, realizaremos uma abordagem arqueológica do discurso, que constitui um dos 

métodos utilizados por Foucault em seus trabalhos. Nessa fase, o filósofo tenta determinar as 

condições que tornaram possíveis a emergência de um determinado discurso e não de outro 

em seu lugar.  
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2.1.5 Regularidades Enunciativas  

Em sua fase arqueológica, Foucault procurou entender a emergência dos discursos no 

meio social e as regularidades que conferiam aos enunciados um caráter singular. Para esse 

estudioso, no movimento da História, os enunciados constituem-se e entrecruzam-se, 

provenientes de distintas práticas, mas, mesmo assim é possível estabelecer entre eles uma 

regularidade nos discursos que abordam um mesmo objeto. Em outras palavras, embora os 

enunciados estejam dispersos, podemos encontrar uma regularidade que os singulariza e, 

conforme tratado na seção 2.4, vimos que Foucault (2012) denomina essa regularidade de FD. 

Ainda em conformidade com as ideias de matriz foucaultiana, caracteriza-se 

necessário que procuremos a dispersão dos acontecimentos enunciativos, as regras que regem 

a materialização desses enunciados. Ao rastrear a regularidade enunciativa, manifestamos as 

possibilidades que constituem os enunciados de reinscreverem-se em um campo associado e, 

dessa forma, coexistirem com outros enunciados, bem como o domínio de memória, como 

forma de coexistência dos enunciados. Esse domínio possibilita o estabelecimento de um 

processo de filiação, continuidade ou descontinuidade entre enunciados.   

Ao abordar sobre a regularidade enunciativa, devemos considerar ainda, o campo de 

concomitância, o qual é constituído pelos enunciados de outros discursos e que pertencem a 

outros domínios, mas que se relacionam com os enunciados do discurso que está sendo 

analisado. Há também o campo de presença, que compreende o conjunto de enunciados já 

formulado em algum lugar e que é recuperado em um discurso como verdade, descrição, 

raciocínio ou pressuposto (FOUCAULT, 2012), e o domínio de memória, sobre o qual já 

comentamos. 

A regularidade é, portanto, o produto do trabalho realizado pelo pesquisador ao 

organizar os acontecimentos discursivos, investigando o que é regular na dispersão das 

relações linguísticas dos enunciados. Assim, o conjunto de enunciados que surgir 

frequentemente de Parnaso de além-túmulo e de Eu e outras poesias, será compreendido 

como regular, e a historicidade dos enunciados, os quais estão organizados dentro de FD’s, 

servirá de diretriz para as avaliações de nossos corpora. 

A história arqueológica direciona suas atenções para as práticas discursivas, buscando 

determinar a regularidade de um enunciado. Essa regularidade pode ser analisada a partir de 

diferentes ângulos, observando-se que o fato dos discursos não poderem ser encarados como 

meras criações, inspirações, ou produtos de um enunciado inicial, visto que os enunciados são 
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sempre vinculados entre si em uma teia, conforme já explicado neste trabalho (FOUCAULT, 

2012).  

A regularidade enunciativa designa “o conjunto das condições nas quais se exerce a 

função enunciativa que assegura e define sua existência” (FOUCAULT, 2012, p. 163). Para 

encontrá-la, é necessário descrever o funcionamento de quatro elementos, que caracterizam a 

FD e dão unidade ao discurso, a saber: 1) a regra de formação dos objetos, 2) a regra de 

formação das modalidades enunciativas, 3) a regra de formação dos conceitos e 4) a regra de 

formação das estratégias (FOUCAULT, 2012). Essas regras serão basilares para guiar nossas 

análises, pois possibilitam o agrupamento de enunciados dispersos em torno de um mesmo 

tema.   

A regra de formação dos objetos diz respeito à existência de dado objeto no discurso. 

A existência de uma regularidade só é possível, se houverem regras de formação. Essas regras 

são definidas em A Arqueologia do Saber (2012) como duas formas de condição, quais sejam: 

“condições a que estão submetidos os elementos dessa repartição (objetos, modalidade de 

enunciação, conceitos, escolhas temáticas”, bem como as “condições de existência (mas 

também de coexistência, de manutenção, de modificação e de desaparecimento) em uma dada 

repartição discursiva” (FOUCAULT, 2012, p. 43).  

 Ainda em relação a essa primeira regra, Foucault (2012) aponta os três procedimentos 

metodológicos que devem ser utilizados pelo analista ao descrever os objetos: a) o primeiro é 

a delimitação das superfícies primeiras de sua emergência, isto é, a demonstração de onde os 

objetos podem surgir, se no grupo familiar, religioso ou laboral, por exemplo; b) a regra de 

formação das modalidades enunciativas que, por sua vez, trata-se da descrição das instâncias 

sociais autorizadas a falar de determinado objeto; c) e a regra de formação das estratégias que 

determina a descrição das grades de especificação, segundo as quais podemos usar sistemas 

para separar, reagrupar e classificar um mesmo objeto nas diferentes instâncias que tratam 

desse objeto (FOUCAULT, 2012). Esses três procedimentos separados são incapazes de 

definir e delimitar os objetos do discurso. 

No caso desta pesquisa é instaurada uma abertura investigativa no campo religioso 

espírita, que é a instância social autorizada para tratar do tema da psicografia; o livro é a 

superfície de emergência desses enunciados; as instâncias de delimitação são as obras básicas 

de Allan Kardec, as quais regulamentam o que deve estar em consonância com a Doutrina 

Espírita, tais como conceitos, práticas, métodos do exercício da mediunidade etc., conforme 

detalhamos na seção Prática discursiva da psicografia. Em outras palavras, tudo o que for de 

encontro com o que foi postulado por Kardec deve ser questionado. É nesse sentido que 
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afirmamos ainda que a Doutrina Espírita surge em oposição às teorias materialistas que 

defendem a finitude da vida, e, na contramão, essa doutrina apresenta uma proposta de 

continuação da vida além-túmulo; as grades de especificação seriam a organização das 

psicografias em grupos de cunho filosófico, religioso, científico, artístico etc. No caso de 

Parnaso de além-túmulo, podemos conceber uma grade de especificação que mescla o cunho 

artístico ao moral.  

Retomando os elementos sugeridos por Foucault (2012), os quais nos possibilitam 

encontrar a regularidade dos enunciados, temos a regra de formação das modalidades 

enunciativas que permite conhecer o status do sujeito, o lugar de onde vêm as formas de 

enunciados, bem como os lugares institucionais onde o sujeito adquire seu discurso e onde se 

legitima e encontra seu ponto de aplicação.  

Já o terceiro elemento (a regra de formação dos conceitos) é o que viabiliza a 

investigação das relações entre as famílias de conceitos. Segundo Foucault (2012), o primeiro 

passo na descrição do campo enunciativo em que os conceitos emergem e circulam é a 

investigação das várias disposições das séries enunciativas. Em seguida, os tipos de 

correlação devem ser descritos. É essa tarefa que nos permitirá observar a regularidade entre 

eles. E, por último, devemos descrever “os diversos esquemas retóricos segundo os quais se 

podem combinar grupos de enunciados (como se encadeiam, umas às outras, descrições, 

deduções, definições, cuja sequência caracteriza a arquitetura de um texto)” (FOUCAULT, 

2012, p. 63).  

E, finalmente, o quarto elemento que compõe a análise enunciativa proposta por 

Foucault (2012, p. 73), em seu método arqueológico: a regra de formação das estratégias, 

sobre a qual o filósofo explica que devemos “determinar os pontos de difração possíveis do 

discurso”. Esses pontos apresentam, inicialmente, certa incompatibilidade: “dois objetos ou 

dois tipos de enunciação, ou dois conceitos, podem aparecer na mesma formação discursiva, 

sem poderem entrar - sob pena de contradição manifesta ou inconsequência - em uma única e 

mesma série de enunciados” (FOUCAULT, 2012, p. 73). 

Diante dos pressupostos teóricos delineados até aqui, sobre autoria, sujeito, posição-

sujeito, FD, enunciado e regularidades enunciativas, procuraremos, no próximo capítulo, 

operar com eles na análise da espessura material dos enunciados. Para tanto, seremos 

interpelados, sobretudo, pelo constructo metodológico sugerido por Michel Foucault, em sua 

A Arqueologia do Saber (2012). Nossas análises partirão, portanto, das condições históricas 

que tornaram possível o advento dos discursos, especialmente dos psicografados. Tentaremos 
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ainda, por meio do arquivo, observar as regularidades enunciativas existentes entre Parnaso 

de além-túmulo e Eu e outras poesias na ordem dos acontecimentos discursivos.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

3.1 CORPORA EM ANÁLISE 

A seleção dos corpora desta Dissertação foi feita da seguinte forma: primeiro 

realizamos a releitura dos livros Eu e outras poesias e Parnaso de além-túmulo. Em seguida, 

fizemos um levantamento das regularidades enunciativas (por temas comuns às obras) mais 

recorrentes em cada um dos livros. Essas regularidades, em forma de SE’s, foram distribuídas 
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em dez quadros, a saber: os quadros I e II, sobre o tema “homem”; os quadros III e IV que 

tiveram como temática a regularidade “guerra”; os quadros V e VI, que abordaram o 

enunciado “Deus”; os quadros VII e VIII, que trataram do tema da “morte”; e, por fim, os 

quadros  IX e X, que foram constituídos por recortes do enunciado “sombra”.  

 Optamos por analisar, de cada quadro, não apenas uma SE, mas sim um poema 

inteiro, porquanto acreditamos que isso nos possibilitaria um estudo mais verticalizado. Os 

critérios utilizados para a escolha dos poemas foram estes: preferencialmente sonetos, visto 

que boa parte dos  poemas de ambos livros é muito extensa, e, interdiscursividade, uma vez 

que esse critério nos permitiu examinar a visão do sujeito, sobre um mesmo objeto, em vida e 

“pós-morte”. Os poemas de Eu e outras poesias serão colocados antes dos psicografados, em 

razão de os primeiros serem tomados como parâmetro de comparação.  

De posse dessas informações, vamos observar os primeiros recortes que fizemos do 

livro Eu e outras poesias e, em seguida, iremos quantificar a ocorrência do enunciado 

“homem” nesse livro para, então, procedermos à nossa primeira análise. Veja: 

 

3.1.1 Homem 

Quadro 1 - SE’s que evocam homem em Eu e outras poesias 

Poemas Sequências enunciativas 

Debaixo do 

tamarindo 

SE 1: Prostituição ou outro qualquer nome, / por tua causa, embora o 

homem te aceite, / É que as mulheres ruins ficam sem leite / E os 

meninos sem pai morrem de fome! (ANJOS, 2004, p. 37). 

As cismas do 

destino 

SE 2: “Homem! por mais que a Idéia desintegres, / Nessas perquirições 

que não têm pausa, / Jamais, magro homem, saberás a causa / De todos 

os fenômenos alegres! (ANJOS, 2004, p. 39). 

[...]  

SE 3: As rebeladas cóleras que rugem / No homem civilizado, e a ele se 

prendem / Como às pulseiras que os mascates vendem / A aderência 

teimosa da ferrugem; (ANJOS, 2004, p. 41). 

O lupanar SE 4: Ah! Por que monstruosíssimo motivo / Prenderam para sempre, 

nesta rede, / Dentro do ângulo diedro da parede, / A alma do homem 

polígamo e lascivo?! (ANJOS, 2004, p. 54). 

Último credo SE 5: Como ama o homem adúltero o adultério / E o ébrio a garrafa 

tóxica de rum, (ANJOS, 2004, p. 56). 

Homo infimus SE 6: Homem, carne sem luz, criatura cega, / Realidade geográfica 

infeliz, / O Universo calado te renega / E a tua própria boca te maldiz! 

(ANJOS, 2004, p. 66). 

Fonte: ANJOS (2004) 
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De todo Eu e outras poesias, a ocorrência do enunciado homem aconteceu por 53 

vezes. Recortamos, porém, apenas cinco casos a título de ilustração. Abaixo, apresentaremos 

os recortes que extraímos da superfície enunciativa de Parnaso de além-túmulo, os quais 

também tratam do tema “homem”. No livro psicografado, esse enunciado aparece 22 vezes. 

Vejamos então as SE’s selecionadas e, em seguida, os poemas  que serão cotejados. 

 

Quadro 2 - SE’s que evocam homem em Parnaso de além-túmulo 

Poemas Sequências enunciativas 

Homem da 

Terra 

SE 7: Na sombra abjeta e espessa das estradas, / Vive o homem da Terra 

adormecido, / No horrendo pesadelo de um vencido / Entre milhões de 

células cansadas. (XAVIER, 2010, p. 26). 

[...] 

SE 8: Homem da Terra! trágico segredo / De miséria, de horror, de ânsia 

e de medo, / Feito à noite de enigma profundo!... (XAVIER, 2010, p. 

26). 

Vozes de uma 

sombra 

SE 9: A infinita desgraça de ser homem. (XAVIER, 2010, p. 77). 

[...]  

SE 10: “Homem! por mais que gastes teus fosfatos / Não saberás, 

analisando os fatos, / Inda que desintegres energias, / A razão do 

completo e do incompleto, / Como é que em homem se transforma o 

feto / Entre os duzentos e setenta dias. (XAVIER, 2010, p. 78). 

[...]  

SE 11: Homem! por mais que a idéia tua gastes, / Na solução de todos 

os contrastes, / Não saberás o cósmico segredo. (XAVIER, 2010, p. 81). 

Homo SE 12: O homem é fruto insólito da ânsia, / Heterogeneidades da 

Substância, / Argamassando um Todo miserável. (XAVIER, 2010, p. 

85).  

Dentro da 

noite 

SE 13: É o grito, o anseio, a lágrima do homem / Agrilhoado aos 

prantos que o consomem, / Preso às dores que se lhe agrilhoaram; 

(XAVIER, 2010, p. 89). 

Ante o 

Calvário 

SE 14: Sobre a cruz infamérrima se ajusta / A crueldade do espírito 

rasteiro / Do homem, que é sempre o tigre carniceiro, / Enquanto grita a 

turba ignara e injusta. (XAVIER, 2010, p. 104). 

Fonte: XAVIER (2010) 

 

Homo Infimus 
 

Homem, carne sem luz, criatura cega, 

Realidade geográfica infeliz, 

O Universo calado te renega 

E a tua própria boca te maldiz! 

 

O nôumeno e o fenômeno, o alfa e o ômega 

Amarguram-te. Hebdômadas hostis 

Passam... Teu coração se desagrega, 

Sangram-te os olhos, e, entretanto, ris! 

 

Fruto injustificável dentre os frutos, 
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Montão de estercorária argila preta, 

Excrescência de terra singular. 

 

Deixa a tua alegria aos seres brutos, 

Porque, na superfície do planeta, 

Tu só tens um direito: - o de chorar! 

 

(ANJOS, 2004, p. 66) 

 

Homem da Terra 
 

Na sombra abjeta e espessa das estradas, 

Vive o homem da Terra adormecido, 

No horrendo pesadelo de um vencido 

Entre milhões de células cansadas. 

 

Prantos sinistros! Loucas gargalhadas, 

Pavorosos esgares de gemido, 

E lá vai o fantasma embrutecido 

Pelas sombras de lôbregas jornadas. 

 

Homem da Terra! trágico segredo 

De miséria, de horror, de ânsia e de medo, 

Feito à noite de enigma profundo!... 

 

Anjo da Sombra, mísero e perverso, 

És o sentenciado do Universo 

Na grade organogênica do mundo. 

 

(XAVIER, 2010, p. 26)

 

Como nossos corpora de análise são um produto da literatura, é importante termos  

em mente que o discurso literário não possui um sentido fixo, mas sim um cruzamento de 

discursos, um diálogo com várias escrituras em uma rede ilimitada. É com base nesse 

pressuposto que iremos proceder à nossa primeira análise.  

Quais os discursos presentes nesses enunciados? Religiosos? Científicos? Filosóficos? 

Como os dois poemas apreendem o sujeito-homem? Ambos carregam marcas que denunciam 

uma mesma função-autor? Por que a emergência desses discursos e não de outros? Em que 

medida as noções de sujeito, posição-sujeito, interdiscurso, FD, enunciado e regularidades 

enunciativas podem ser acionadas para a leitura desses poemas, com vistas a atingir os 

objetivos que almejamos nesta pesquisa?  

Nosso primeiro gesto de interpretação consiste em observar que falar em discurso 

implica falar em posição-sujeito: “Homem, carne sem luz, criatura cega/Realidade geográfica 

infeliz” (ANJOS, 2004, p. 66); “Anjo da Sombra, mísero e perverso,/És o sentenciado do 

Universo/na grade organogênica do mundo” (XAVIER, 2010, p. 26).  

Na primeira SE, ao ser classificado como criatura cega e sem luz, o homem é 

concebido como um ser imerso na escuridão, e, portanto, incapaz de contemplar as cores, a 

alegria e as belezas do mundo que o rodeia, e ser agente transformador. Em relação à 

segunda, o enunciado “sombra”, usado para caracterizar o homem/anjo, produz um efeito de 

sentido também de obscuridade, isto é, que indica a interceptação dos raios luminosos. 

Diante do título Homo infimus (homem ínfimo), surge-nos, de imediato, a seguinte 

indagação: seria esse um jogo de palavras que faz alusão a homo sapiens (homem sábio)? 

Esse título já antecipa a posição-sujeito ocupada pelo homem, isto é, de ser insignificante. No 

poema em apreço, de modo geral, percebe-se um tom bastante acentuado de descrença em 
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relação ao ser humano, que é considerado um “fruto injustificável dentre os frutos”, um 

“montão de estercorária argila preta/excrescência de terra singular” (ANJOS, 2004, p. 66).  

Os enunciados “nôumeno” e “fenômeno”, presentes na segunda estrofe, apoiam-se em 

uma FD de natureza filosófica18. Eles são um produto das reflexões de Kant, filósofo que, 

juntamente com Schopenhauer, influenciaram, sobremaneira os discursos que emergem da 

obra Eu e outras poesias (GULLAR, 1978). Ao acionar a oposição “nôumeno” e “fenômeno”, 

esse sujeito busca demonstrar sua visão sobre a limitação humana quanto ao conhecimento, o 

qual não é possível ser alcançado em sua totalidade. Nesse sentido, o que o homem consegue 

é descrever tão-somente os fenômenos, mas nunca o que as coisas são em si mesmas. A ideia 

de incapacidade permeia esse discurso, deixando claro que o homem é um ser limitado em 

suas possibilidades. 

Os enunciados “alfa” e “ômega” apresentam a ideia de começo e fim da vida, o existir 

e o deixar de existir, conflitos íntimos e tensões que provocam angústia e sofrimento. Nesse 

ponto, atentamos para a regularidade enunciativa que é flagrante entre a SE de Homo infimus 

e a da segunda estrofe do poema psicografado Voz do Infinito, quando o sujeito diz: “O 

fenômeno apenas, porque o fundo/Do númeno às eternas rutilâncias,/Eram partes do Todo nas 

Substâncias/Desde o estado prodrômico do mundo” (XAVIER, 2010, p. 2).  

Em Homem da Terra, a partir de uma visão global, percebemos que a presença de 

enunciados constituídos por efeitos de sentido que revelam uma visão negativa da vida e do 

homem também ganham protagonismo. Tomando como parâmetro a primeira estrofe, o uso 

das palavras “sombra” e “vencido” e das expressões “horrendo pesadelo” e “células 

                                                
18 “O termo númeno significa ‘aquilo que é pensado’. Como ‘ser pensado’ entende-se no sentido de 

‘aquilo que é pensado por meio da razão’; costuma equiparar-se númeno a inteligível. O mundo dos 

númenos é, pois, o mundo inteligível contraposto desde Platão ao mundo sensível ou mundo dos 

fenómenos” (MORA, 1978, p. 199). O termo fenômeno, por sua vez, “provém do grego e significa ‘o 

que aparece’; fenómeno equivale, portanto a aparência. Para muitos filósofos gregos, o fenómeno é o 

que parece ser, tal como realmente se manifesta, mas que em rigor, pode ser qualquer coisa diferente e 

até oposta. O fenómeno contrapõe-se então ao ser verdadeiro e, inclusivamente, é encobrimento deste 

ser. O conceito de fenómeno é, portanto, extremamente equívoco. Se, por um lado, pode ser a verdade 

(o que é por sua vez aparente e evidente), por outro, pode ser o que encobre a verdade, o falso ser. Mas 

existe outra possibilidade: que um fenómeno seja aquilo porque a verdade se manifesta, o caminho 

para o verdadeiro. Estas três noções costumam apresentar-se confundidas ou, pelo menos, entrelaçadas 

na história da filosofia. Até naqueles pensadores para quem a oposição entre fenómeno e ser 

verdadeiro equivale à oposição entre o aparente e o real, o fenómeno não significa somente o ilusório. 

Mais que realidade ilusória, o fenómeno é muitas vezes realidade subordinada e dependente, sombra 

projectada por uma luz, mas sombra sem a qual a luz não seria, em última instância, acessível. Por isso 

não há uma só única forma de relação entre o em si e o fenómeno, e entre eles e a consciência que 

conhece, e por isso também a filosofia eleita depende em grande parte da forma como se concebe essa 

relação” (MORA, 1978, p. 109). 
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cansadas” ilustra o exposto. Em outras palavras, a função-sujeito do poema psicografado 

observa a realidade do ser humano com base em um discurso pessimista, e apresenta essa 

visão sem rodeios.  

Na segunda estrofe, da SE “Prantos sinistros! Loucas gargalhadas,/Pavorosos esgares 

de gemido/E lá vai o fantasma embrutecido/Pelas sombras de lôbregas jornadas” (XAVIER, 

2010, p. 26) emergem discursos que apresentam imagens fortes e dramáticas. Para tal, esse 

sujeito utilizou como recursos o ponto de exclamação e adjetivos imbuídos de carga 

semântica carregada, tais como “sinistros”, “loucas” e “pavorosos”, os quais conferiram um 

caráter de desespero a esse discurso. Outro aspecto importante da SE supracitada é o fato do 

sujeito valer-se da enumeração que ofereceu um movimento de notória celeridade e, portanto, 

de objetividade para tratar o tema.  

Os discursos pessimistas oriundos dos dois poemas, em relação ao homem, perpassam 

a obra de Arthur Schopenhauer, para quem a dor e a aflição humanas são temáticas 

frequentes. “Por que há de se orgulhar o homem? Sua concepção é uma culpa; o nascimento, 

um castigo; a vida, uma labuta; a morte, uma necessidade” (SCHOPENHAUER, 1999, p. 

244). A esse respeito, frisamos que, no poema psicografado, o sujeito apresenta que a rotina 

do homem é constituída “Pelas sombras de lôbregas jornadas” e o mundo um palco de 

dolorosas experiências e sombrias obrigações. Na SE “Hebdômadas hostis Passam…” 

(ANJOS, 2004, p. 66) também percebemos a ideia de que a semana ou a rotina é 

demasiadamente desagradável. 

 Os poemas apresentam, cada qual, um sujeito que se enquadra em um mesmo 

discurso; a visão que ele tem de homem, da vida e da morte são semelhantes e encaixa-se da 

mesma forma nos dois corpora. Esses discursos atravessam-se, confirmam-se e ocupam um 

mesmo lugar dentro dessas discursividades. Nesse sentido, talvez possamos pensar, em 

Homem da Terra, o interdiscurso operando na malha discursiva ao remontar Homo infimus.   

 O modo como o sujeito vê e fala da espécie humana, em ambas composições, mostra 

de qual lugar ele fala dentro desse discurso (FOUCAULT, 2012). Nelas, o homem é efêmero, 

sem luz, sem conhecimento, uma criatura no mundo. E ao trazer os enunciados “luz”, 

“criatura”, “carne” (ANJOS, 2004) e “fantasma”, “anjo” (XAVIER, 2010), os sujeitos fazem 

alusão a um já-dito, uma vez que esses termos evocam fortemente uma memória discursiva 

religiosa, contrapondo-se à “geográfica” (ANJOS, 2004) e “organogênica” (XAVIER, 2010) 

que são próprias do discurso científico.  

 Dentro dessa conjuntura, os sujeitos usam dos próprios termos comuns ao discurso 

religioso para se confirmar em uma visão oposta, nesse caso, o discurso científico. Logo, 
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percebe-se a contradição na qual vive o homem: é ao mesmo tempo interpelado pela ciência e 

pela religião, mas em nenhuma delas é um ser dotado de “nobreza”, pois para a religião ele é 

“cego”, “perverso”, totalmente oposto ao Divino, por sua vez, na ciência, ele está no 

Universo/mundo, é pequeno, totalmente adverso à magnanimidade da natureza. 

 A seu turno, ainda que o segundo poema evoque o mesmo discurso científico para 

explicar o homem e sua existência, nesse ele não é apenas uma “criatura”, mas um “Anjo da 

Sombra”. Todavia, essa não nega o científico/pessimista, visto que, agora não seja somente 

“uma criatura sentenciada”, ele continua cativo ao “medo”, ao pranto, aos “pesadelos”, à sua 

existência penosa. E tanto o discurso religioso, quanto o discurso científico tratam o homem 

de forma semelhante, como aquele que tem conhecimento de sua dor.  

Outro aspecto que não podemos ignorar trata-se da regularidade enunciativa que se 

verifica em: “O Universo calado te renega” (ANJOS, 2004, p. 66) e “És o sentenciado do 

Universo” (XAVIER, 2010, p. 26). Nos dois casos, constatamos o desprezo que os sujeitos e 

o Universo têm pela espécie humana. Nessa direção, tomamos de empréstimo o pensamento 

de Bosi (2006, p. 324) para refletirmos de forma mais pontual sobre essa questão, quando diz 

que “[a] poesia de Augusto dos Anjos se centra fundamentalmente na dimensão cósmica e na 

angústia moral”. Chamamos atenção para a forma como o enunciado “Universo” manifesta-se 

na tessitura enunciativa, ou seja, com inicial maiúscula.   

Considerando a questão estrutural, ponderamos sobre o gosto desses sujeitos pelo 

soneto, ou seja, o formato como eles escolheram para materializar esses discursos em forma 

de enunciados, o que implica também em uma posição discursiva, pois há distintas de se 

produzir um enunciado, mas nesse contexto nenhuma delas teria o mesmo efeito do soneto. 

Nesses poemas, os sujeitos não se preocuparam com a produção de uma musicalidade 

harmônica, mas se manifestaram como que bradando o seu pessimismo e descontentamento 

com a espécie humana. 

 Pensando essas produções por uma perspectiva histórica: quais seriam as condições de 

possibilidade que permitiram que esses enunciados fossem produzidos de tal maneira? E 

ainda compreendendo-os em uma perspectiva de Foucault (2012), por que há, nos sonetos, 

esse choque entre homem ser e homem criatura? Por que os sujeitos tratam da dura existência 

humana de forma tão semelhante? O que permite que os discursos religiosos confirmem os 

científicos? A que regras esses discursos estão submetidos? Ora, várias são as incógnitas que 

poderiam nos levar a outras reflexões.  

Em síntese, o batimento feito pelo viés discursivo permite-nos constatar que, a forma 

como esses enunciados materializam-se, constituem discursos que se aproximam, pois se 
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vestem do mesmo tom de beleza sombria que são desenhados num mundo de atmosfera 

mórbida, que cerca os sujeitos, retratando-os como os mais “miseráveis” dos “miseráveis”. A 

concepção de homem em ambos edifica-se sobre bases existencialistas (filosóficas); os 

homens retratados possuem uma visão de mundo e da vida centrada na análise da existência, 

na tentativa de encontrar o sentido da vida, e, essa tentativa parece ser, sempre frustrada. Daí 

a importância de buscarmos compreender esses discursos não somente em sua materialidade 

linguística, mas sim considerando os elementos históricos, sociais e ideológicos, bem como as 

suas condições históricas de possibilidade.  

Enfatizamos por fim que, na AD de linha francesa, num viés foucaultiano, nada é 

claro, tudo é questionável e construído. Assim, considerando as condições históricas de 

possibilidade, podemos entrever que a ideia de homem não é tão óbvia assim, mas é o 

resultado de produções discursivas que mudam com o transcorrer do tempo. A ideia bíblica de 

homem feito do pó ou do barro, por exemplo; a ideia pré-socrática de homem, cujas 

preocupações voltavam-se para o cosmos e para a observação das constelações; o pensamento 

socrático centrado na busca do autoconhecimento, com um olhar direcionado para dentro de 

si, o que se confirma com a famoso enunciado: “conhece-te a ti mesmo”; dentre tantas outras 

construções que mudam com a História. 

Após essas primeiras e breves reflexões, passaremos, doravante, ao quadro 3, o qual é 

constituído por recortes do livro Eu e outras poesias sobre a regularidade “guerra”. Vejamos 

agora, o próximo grupo de análises. 

 

3.1.2 Guerra 

Quadro 3 - SE’s que evocam guerra em Eu e Outras Poesias  

Poemas Sequências enunciativas 

Psicologia de 

um vencido 

SE 15: Come, e à vida em geral declara guerra, (ANJOS, 2004, p. 5).  

Gemidos de 

arte 

SE 16: Nutrem a geração do Ódio e da Guerra. (ANJOS, 2004, p. 34). 

Noite de um 

visionário 

SE 17: Parara! Agora, em diástoles de guerra, (ANJOS, 2004, p. 41).  

Guerra SE 18: Guerra é esforço, é inquietude, á ânsia, é transporte… (ANJOS, 

2004, p. 63). 

Estrofes 

sentidas 

SE 19: Como Tirteu na guerra de Messênia! (ANJOS, 2004, p. 126).  



 

 

61 

 

Fonte: ANJOS (2004) 

 

O enunciado “guerra” aparece 6 vezes em Eu e outras poesias e no livro psicografado 

4 vezes. Abaixo, trazemos os recortes do Parnaso de além-túmulo e, em seguida, os sonetos 

sobre guerra para o batimento. Procuraremos tecer nossas próximas análises, explorando 

outros conceitos teóricos que tomamos de empréstimo em nosso capítulo 2.  

 

Quadro 4 - SE’s que evocam guerra em Parnaso de além-túmulo 

Poemas Sequências enunciativas 

Vozes de uma 

sombra 

SE 20: E a transubstanciação da guerra em paz; (XAVIER, 2010, p. 7). 

Dentro da 

noite 

SE 21: Vejo a guerra pestífera dos sexos (XAVIER, 2010, p. 17). 

 

Nos véus da 

carne 

SE 22: Vê-se a guerra da inveja e da luxúria, (XAVIER, 2010, p. 26). 

 

Civilização em 

ruínas 

SE 23: Nos turbilhões fatídicos da guerra, (XAVIER, 2010, p. 102). 

Fonte: XAVIER (2010)

 

 

 

Guerra 

 

Guerra é esforço, é inquietude, é ânsia, é 

transporte... 

É a dramatização sangrenta e dura 

Da avidez com que o Espírito procura 

Ser perfeito, ser máximo, ser forte! 

 

É a Subconsciência que se transfigura 

Em volição conflagradora... É a coorte 

Das raças todas, que se entrega à morte 

Para a felicidade da Criatura! 

 

É a obsessão de ver sangue, é o instinto 

horrendo 

De subir, na ordem cósmica, descendo 

À irracionalidade primitiva. 

 

É a Natureza que, no seu arcano, 

Precisa de encharcar-se em sangue humano 

Para mostrar aos homens que está viva! 

 

(ANJOS, 2004, p. 63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas sombras 

 

Bombardeios. Canhões. Trevas. Muralhas. 

E rasteja o dragão horrendo e informe, 

Espalhando a miséria e o luto enorme 

Em miserabilíssimas batalhas. 

 

Visões apocalípticas do mal, 

Desenhadas por corvos vagabundos, 

Gritam a dor de povos moribundos 

Na sinistra hecatombe universal. 

 

A civilização do desconforto, 

De mentira e veneno cerebrais, 

Vai carpindo nos tristes funerais 

Do seu fausto de sombra, amargo e morto. 
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Quadros de sangue, lágrimas e horrores 

Avassalam de dor o mundo inteiro, 

É o triunfo terrível do coveiro, 

Ossuários tremendos sob as flores. 

 

Enquanto a desventura chora inerme, 

O homem, filosófico ou sem nome, 

Morre de frio e fel, de sede e fome, 

Nas vitórias fantásticas do verme. 

 

Ai de vós nos abismos da aflição, 

Sem o raio de luz da crença amiga: 

Desventurado aquele que prossiga 

Sem o Cristo de Amor no coração. 

 

(XAVIER, 2010, p. 27)

 

 

No primeiro poema (Guerra), o sujeito dedica-se a definir “guerra”, e demonstra os 

procedimentos de poder e os interesses que estão em jogo quando se trata de uma batalha, a 

qual, segundo ele, possibilita  ao homem colocar seus próprios anseios acima dos de outrem, 

visando “Ser perfeito, ser máximo, ser forte!” (ANJOS, 2004, p. 63). O caráter de imposição, 

peculiar às guerras, avança sobre o direito de paz e de vida do outro, daquele que é 

considerado estranho e diferente, mas que, em realidade, é seu semelhante (raça humana). 

Esse sujeito imbrica os discursos de felicidade e de morte, colocando-os em um 

mesmo plano enunciativo de causa e consequência, isto é, a morte constitui-se uma 

necessidade básica para a existência da alegria daqueles que a provocam. Mas vale frisar que 

o sujeito-autor desse poema condena claramente a guerra, notadamente quando mobiliza a SE 

“é o instinto horrendo/De subir, na ordem cósmica, descendo/À irracionalidade primitiva.” 

(ANJOS, 2004, p. 63).  

Podemos dizer que esse poema está dividido em dois blocos conflitantes entre si, 

sendo que, no primeiro, a guerra é a responsável por elevar o espírito da criatura humana: “Da 

avidez com que o Espírito procura/Ser perfeito, ser máximo, ser forte!” e “De subir, na ordem 

cósmica,”, mas, ao mesmo tempo, o sujeito apresenta que essa criatura rebaixa-se aos mais 

profundos abismos da animalidade, o que se verifica em “descendo/À irracionalidade 

primitiva” e “E a obsessão de ver sangue” (ANJOS, 2004, p. 63). 

O poema psicografado selecionado para o batimento também é composto por 

elementos que constituem uma cena enunciativa de batalha. Já em seu primeiro verso, são 

trazidos os enunciados “bombardeios”, “canhões”, “trevas” e “muralhas”. No segundo verso, 

o status de “dragão horrendo e informe” é atribuído ao sujeito que ocupa o lugar social de 

soldado e que, ao lutar, torna-se o agente da desgraça e da morte, tal como ocorre no primeiro 

poema. 

A SE “E rasteja o dragão horrendo e informe” faz alusão aos soldados que se deslizam 

nas trincheiras de guerra. Nessa sequência, chama-nos atenção a posição-sujeito “dragão” que 

o sujeito coloca o homem, na medida em que faz referência ao instinto selvagem que ele é 
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levado em uma situação de guerra. Nesse sentido, podemos conjecturar a regularidade 

discursiva que é notória tanto para o sujeito-autor do poema Guerra quanto para o sujeito-

autor de Nas sombras. Para ambos, o homem é o animal que briga pela sobrevivência.  

O uso do adjetivo “triste” para caracterizar os funerais, bem como dos adjetivos 

“miserabilíssimas” e “sinistra” para caracterizar, respectivamente, as batalhas e a hecatombe 

universal, denotam o lugar assumido por esse sujeito dentro desse discurso, isto é, de quem 

condena a guerra, posição também assumida no poema do livro Eu e outras poesias. Essa 

afirmação também encontra respaldo nesta SE: “Quadros de sangue, lágrimas e 

horrores/Avassalam de dor o mundo inteiro [...] Enquanto a desventura chora inerme” 

(XAVIER, 2010, p. 27). 

Os sujeitos de ambos poemas demonstram sua fixação pela morte: “É o triunfo terrível 

do coveiro,/Ossuários tremendos sob as flores [...] O homem, filosófico ou sem nome,/Morre 

de frio e fel, de sede e fome,/Nas vitórias fantásticas do verme.” (XAVIER, 2010, p. 27) e 

“Das raças todas, que se entrega à morte” (ANJOS, 2004, p. 63). Movidos pela vontade de 

dominação e pela irracionalidade, os homens digladiam-se até encontrarem a morte, o que, de 

alguma maneira, satisfaz os  instintos  de destruição, e contempla a necessidade de ver sangue 

e de supremacia que os sujeitos retratados procuram em ambas composições. Ainda sobre o 

discurso de “morte” que atravessa essas duas composições, chamamos atenção para estas 

SE’s: "É a coorte/Das raças todas, que se entrega à morte" (ANJOS, 2004, p. 63) e "O 

homem, filosófico ou sem nome,/Morre de frio e fel, de sede e fome," (XAVIER, 2010, p. 

27). Elas deixam claro que a guerra dizima a todos, sem distinção, seja o homem culto, seja o 

iletrado.  

A situação de guerra que ambos representam arranca, de forma brutal, todo sentido de 

civilidade e civilização que o sujeito tem, e que, por sinal, acaba sendo inserido num processo 

de inércia diante de atitudes representativas de emoções positivas e sentimentos de amor, 

trazendo consigo apenas o terror como natural. Uma angústia que envolvendo o público em 

um conjunto de maldades que provoca comoção. O sujeito de Nas sombras aborda os efeitos 

da guerra tanto no plano físico, quanto no psicológico: “miséria”, “Morre de frio e fel, de sede 

e fome”, “Espalhando a miséria e o luto enorme”, “dor de povos moribundos” (XAVIER, 

2010). No caso do poema Guerra, verificamos os efeitos da guerra no plano físico, tal como 

em “encharcar-se em sangue humano” (ANJOS, 2004, p. 63). 

Não obstante às SE’s agressivas e densas para problematizar a guerra, próprias do 

discurso  do sujeito de Nas sombras, ao acionar “Ai de vós nos abismos da aflição,/Sem o raio 

de luz da crença amiga:/Desventurado aquele que prossiga/Sem o Cristo de Amor no 
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coração.” (XAVIER, 2010, p. 27), há um deslocamento do tom sombrio para um discurso de 

moralidade e, por consequência, mais leve e otimista para tratar o tema da “guerra”. Esse fato 

implica em mudança de posição-sujeito, pois o discurso religioso ganha espaço. 

Consideramos que os discursos são sempre controlados, selecionados, organizados e 

difundidos por certo número de procedimentos que desempenham o papel de resguardar 

poderes e perigos. Esses procedimentos são definidos com base em princípios que produzem 

as condições de possibilidade para que o discurso seja aceito como verdade ou desprezado de 

dada FD (FOUCAULT, apud FAÉ, 2004). Assim, ao analisarmos o discurso psicografado, 

levamos em conta os pressupostos acima citados e, por consequência, o lugar discursivo de 

onde fala o sujeito que emerge da psicografia, o qual está inscrito na FD discursiva espírita e 

sob as determinações das regras que regulam o que pode e o que não pode ser dito/o 

acontecimento discursivo, conforme já mencionado, bem como as condições históricas de 

possibilidade, que mudam de acordo com o tempo e o lugar onde acontecem (VANDRESEN, 

2014).  

Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga aos Espíritos 

Superiores: “Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de 

guia e modelo?” Eis que eles respondem: “Jesus” (KARDEC, 2007, p. 182). Para a Doutrina 

Espírita, Jesus Cristo é, portanto, a referência moral e ética em quem os adeptos da religião 

devem espelhar-se. Por esse prisma, temos de refletir sobre os elementos extralinguísticos (o 

lugar de onde o sujeito vê o mundo) e colocá-los na balança. De forma geral, o sujeito vê 

Jesus de forma respeitosa. 

Ainda, em relação à SE “Ai de vós nos abismos da aflição,/Sem o raio de luz da 

crença amiga:/Desventurado aquele que prossiga/Sem o Cristo de Amor no coração.” 

(XAVIER, 2010, p. 27), pensando sobre a descrição dos acontecimentos discursivos, como 

aparecem esses enunciados, e não outros? (FOUCAULT, 2012). Em síntese, o fato de ter o 

público espírita como leitor é determinante, já que Jesus Cristo é tomado como modelo e guia 

pelos adeptos da Doutrina Espírita.  

Nesta análise, a qual consideramos o aspecto discursivo, mostrou-nos que os poemas 

Guerra e Nas sombras apresentam interdiscursividade relativa. Porém, devemos lembrar que 

os discursos que emergem dos poemas psicografados estão inseridos em uma rede e sob as 

relações/jogos de poder que controlam o que pode e o que não pode ser dito em um livro 

psicografado, para que não se fira a proposta dele, na medida em que se encaixa em uma FD 

religiosa espírita. Assim, acreditamos que esse sujeito teve que selecionar, organizar e 

controlar o seu discurso de acordo com as normas que regulamentam a emergência de 
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discursos psicografados (FOUCAULT, 2012), conforme discutimos nas seções sobre a prática 

discursiva da psicografia e sobre autoria. Ampliaremos, contudo, esse debate no grupo de 

regularidades que possui como tema “Deus”. Nele, assim como fizemos no item 1.2.2. (A 

prática discursiva da psicografia) desta pesquisa, aprofundaremos a discussão sobre as 

especificidades que caracterizam a comunidade discursiva que utiliza o livro psicografado, 

isto é, a espírita.  

A cena enunciativa que compõe Guerra e Nas Sombras apresenta, cada qual, um 

sujeito que transmite uma inquietude gerada por todo um sentimento de angústia. O sujeito 

inserido nesse universo, gradativamente vai pegando gosto pelo absurdo, pelo horrendo, pelo 

feio, pela loucura e pela dor. O discurso de niilismo brota e invade todo corpo e alma dele por 

um processo de metonímia; o ser criador e o objeto de inspiração anímica entram no fazer 

artístico, que depois acaba por contaminar o próprio sujeito-leitor.  

Partiremos agora, para a análise do próximo grupo, que abordará um assunto, não 

raras vezes, pouco lembrado de Eu e outras poesias: trata-se do tema “Deus”. A esse respeito, 

procuraremos abordar a questão sob outras angulações, a partir de estudos mais recentes sobre 

a obra do poeta paraibano. Passemos aos recortes. 

 

3.1.3 Deus 

Quadro 5 - SE’s que evocam Deus em Eu e Outras Poesias  

Poemas Sequências enunciativas 

A meu pai 

doente 

SE 24: — Seria a mão de Deus?! Mas Deus enfim / É bom, é justo, e 

sendo justo, Deus, / Deus não havia de magoar-te assim! (ANJOS, 2004, 

p. 118 ).  

Noite de um 

visionário 

SE 25: É a potencialidade que me eleva / Ao grande Deus, e absorve em 

cada viagem / Minh’alma — este sombrio personagem / Do drama 

panteístico da treva! (ANJOS, 2004, p. 125). 

A Ilha de 

Cipango 

SE 26: A agonia do sol vai ter começo! / Caio de joelhos, trêmulo... 

Ofereço / Preces a Deus de amor e de respeito / E o Ocaso que nas águas 

se retrata / Nitidamente reproduz, exata, / A saudade interior que há no 

meu peito… (ANJOS, 2004, p. 134). 

Ceticismo SE 27: — Oh! Deus, eu creio em ti, mas me perdoa! / Se esta dúvida 

cruel qual me magoa / Me torna ínfimo, desgraçado réu. (ANJOS, 2004, 

p. 305). 

Amor e crença SE 28: Deus é o Templo do Bem. Na altura imensa, / O amor é a hóstia 

que bendiz a crença, / Ama, pois, crê em Deus e… sê bendita!  

[...]  
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SE 29: Sabes que é Deus? Esse infinito e santo / Ser que preside e rege 

os outros seres, / Que os encantos e a força dos poderes / Reúne tudo em 

si, num só encanto? (ANJOS, 2004, p. 320). 

Fonte: ANJOS (2004) 

 

 O enunciado “Deus” apareceu 36 vezes em Eu e outras poesias. Ressaltamos que não 

consideramos as variantes “deusa”, nem “deuses”. Em Parnaso de além-túmulo, a ocorrência 

desse enunciado deu-se oito vezes. Abaixo, teremos os recortes da obra psicografada e, em 

seguida, os poemas Amor e crença (ANJOS, 2004, p. 103) e Matéria cósmica (XAVIER, 

2010, p. 22). Embora, o segundo não aborde, em sua totalidade, a temática desse grupo de 

análises, ele é, dentre os psicografados, o que possui maior interdiscursividade em relação a 

Amor e crença. Vejamos o próximo quadro: 

 

Quadro 6 - SE’s que evocam Deus em Parnaso de além-túmulo 

Poemas Sequências enunciativas 

Voz do 

infinito 

SE 30: Via Deus adstrito à Natureza, / Deus era a lei de eternos 

transformismos.  (XAVIER, 2010, p. 2). 

[...] 

SE 31: Olhos cegos às chamas da bondade / De Deus e à divina 

misericórdia, / Que espalha o bem e as auras da concórdia / No coração de 

toda a Humanidade. (XAVIER, 2010, p. 4). 

Vozes de 

uma sombra 

SE 32: Caminharás lutando além da cova, / Para a Vida que eterna se 

renova, / Buscando as perfeições do Amor em Deus. (XAVIER, 2010, p. 

81). 

Análise SE 33: Entreguemos a Deus seus universos / Que elaboram a eterna 

evolução. (XAVIER, 2010, p. 84). 

Na 

imensidade 

SE 34: Deus e Pai, ó Artista Inimitável, / Deixai meu ser esdrúxulo, 

execrável, (XAVIER, 2010, p. 91). 

Matéria 

cósmica 

SE 35: Onde Deus grava a história do destino / Dos seus feitos de Amor no 

Amor imersos. (XAVIER, 2010, p. 95). 

Vida e 

morte 

SE 36: Vida e Morte – fenômenos divinos, / Na ascendência de todos os 

destinos, / Do portentoso amor de Deus oriundos… (XAVIER, 2010, p. 

97). 

Fonte: XAVIER (2010)
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Amor e crença 

 

Sabes que é Deus? Esse infinito e santo 

Ser que preside e rege os outros seres, 

Que os encantos e a força dos poderes 

Reúne tudo em si, num só encanto? 

 

Esse mistério eterno e sacrossanto, 

Essa sublime adoração do crente, 

Esse manto de amor doce e clemente 

Que lava as dores e que enxuga o pranto? 

 

Ah! Se queres saber a sua grandeza 

Estende o teu olhar à Natureza, 

Fita a cúp’la do Céu santa e infinita! 

 

Deus é o Templo do Bem. Na altura imensa, 

O amor é a hóstia que bendiz a crença, 

Ama, pois, crê em Deus e... sê bendita! 

 

(ANJOS, 2004, p. 103) 

 

 

Matéria cósmica 

 

Glória à matéria cósmica, a energia 

Potencial que dá vida aos elementos, 

Base de portentosos movimentos 

Onde a forma se acaba e principia. 

 

Sistematização dos argumentos 

Que elucidam a Teleologia: 

Dentro da força cósmica se cria 

A fonte-máter dos conhecimentos. 

 

É do mundo o Od ignoto, o éter divino, 

Onde Deus grava a história do destino 

Dos seus feitos de Amor no Amor imersos. 

 

Livro onde o Criador Inimitável 

Grava, com o pensamento almo e insondável, 

Seus poemas de seres e universos. 

 

(XAVIER, 2010, p. 22) 

 

Acreditamos ser positiva a escolha da regularidade enunciativa “Deus” para o embate 

analítico, pois sabemos que o discurso de Eu e outras poesias, em geral, apresenta um certo 

escárnio a esse respeito (TORRES, apud ALMEIDA, 2012), e vai frontalmente de encontro à 

proposta do livro psicografado, que é produto de uma doutrina religiosa. Almeida (2012, p. 

125) contribui significativamente para pensarmos a composição selecionada para o batimento 

deste grupo de análises, pois afirma que “Amor e crença é um exemplo de um dos poemas 

religiosos mais bonitos da literatura brasileira”. Segundo esse estudioso, “[o] lirismo, 

encontrado [nesse soneto], torna-se artefato não só de caráter artístico, mas uma fonte de 

catarse, utilizado para exaltar o Ser divino” (ALMEIDA, 2012, p. 125). 

Como irrompe o discurso religioso nas duas produções? O enunciado “Deus” teria 

sido acionado para representar uma realidade material, ou seria para demonstrar uma vontade 

de verdade transcendental? Deus estaria inserido na carência afetiva desses sujeitos? Sabemos 

que um expressivo número de estudos sobre os discursos que emergem de Eu e outras poesias 

direciona seus olhares para os elementos que constituem uma FD científica e, portanto oposta 

ou, pelo menos, pouco afeita às questões religiosas.  

Ao criar a dicotomia cientificismo versus religiosidade, e ao classificar o discurso de 

Eu e outras poesias como sendo uma negação da Divindade, muitos estudiosos acabam por 
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limitar em demasia as nossas possibilidades de leitura e interpretação, principalmente se 

considerarmos o viés da AD, já que a palavra “discurso” traz em si a ideia de “curso”, de 

“movimento”, e, por isso, não devemos nos ater apenas a essa leitura geral e estanque da obra 

do poeta, pois conforme afirma Almeida (2012), em sua Dissertação de Mestrado intitulada A 

face otimista da poesia de Augusto dos Anjos, o livro Eu e outras poesias possui uma faceta 

otimista, a qual, muitas vezes, é esquecida. É essa linha de raciocínio que estamos adotando 

para interpretar esse grupo de análises. Aqui, propomos avançar na direção de outros níveis 

de compreensão dessa discursividade e, assim, perseguir as pistas dos discursos que 

contemplam um viés otimista e afeito à religiosidade da referida obra (ALMEIDA, 2012).  

O poema  Amor e Crença, longe de representar um viés pessimista, de crítica velada 

ou deboche da Divindade, coloca em pauta, na verdade, a inscrição desse sujeito em uma FD 

que nos encaminha para o universo religioso-cristão, de forma respeitosa e imbuída de fé. 

Sabemos que uma FD pode abrigar diferentes discursos que se negam, confirmam-se, 

complementam-se, e, assim, provenientes de diferentes campos discursivos, observamos a 

presença de elementos religiosos convivendo harmonicamente no mesmo espaço de 

elementos científicos. 

Amor e crença está dividido em dois momentos, sendo o primeiro constituído por 

questionamentos sobre a Divindade e o segundo, de respostas que o sujeito apresenta para as 

suas próprias inquietações. Ora, se ele possui respostas para suas dúvidas sobre a questão 

“Que é Deus?”, logo, coloca-se na posição-sujeito “crente”, isto é, de quem possui a fé e que, 

de alguma maneira, compreende a essência divina. 

No corpus em análise, constatamos que Deus é concebido como um ser supremo, 

dotado de onisciência, onipotência e onipresença, e, esses atributos são comprovados, 

respectivamente, por estes enunciados: “Ser que preside e rege os outros seres”, “Que os 

encantos e a força dos poderes” e “Reúne tudo em si, num só encanto?” (Grifos nossos). 

Nessa direção, chegamos à conclusão de que para presidir e reger, é necessário ter onisciência 

de tudo e de todos; a força dos poderes, por sua vez, implica na particularidade da onipotência 

e, o reunir-se tudo em si, corresponde à característica da onipresença.  

Outro aspecto fundamental sobre o qual queremos lançar luz refere-se à seleção 

enunciativa que constitui o poema Amor e crença. É importante termos em mente que 

estamos pensando essa seleção enquanto estratégia discursiva utilizada por esse sujeito. 

Observe: “Templo”, “hóstia”, “santo”, “bendiz” “crença”, “crê” e “sê bendita”, as quais 

integram uma FD cristã, religião predominante no contexto sócio-histórico e cultural de 

produção desse discurso. Esse sujeito expressa sua adoração a Deus, visto que O exalta com 
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enunciados como “infinito”, “santo”, “encantos”, “sacrossanto”, “sublime”, “adoração”, 

“amor”, “doce”, “clemente”, “Natureza”, “bendita”, “templo do bem” etc., que corroboram 

para confirmar a grandeza e a santidade desse Ser.  

Essa questão torna-se ainda mais clara ao final do poema, quando o sujeito termina 

frente à natureza que, ao ser representada na tessitura enunciativa, aparece com inicial 

maiúscula, da mesma forma que o enunciado “Deus”. A forma como esses enunciados 

manifestam-se na materialidade linguística, coloca-os no mesmo nível de apreensão e de 

importância, isto é, Deus e natureza são os mesmos elementos, de forma que ambos oferecem 

ao sujeito os elementos fundamentais para a subsistência/vida. Nesse sentido, ressaltamos que 

a ideia de que Deus é a natureza ou está nela, é produto de uma construção histórica que se 

reproduz nos mais diferentes segmentos religiosos, bem como no inconsciente coletivo de 

todos nós. O mesmo ocorre com a ideia de que Deus encontra-se no céu. Destacamos que essa 

ideia também é sustentada por práticas discursivas historicamente construídas, isto é, ela só 

possui existência se considerarmos sua História.  

Almeida (2012) assevera que o discurso de Eu e outras poesias, no que tange à 

religiosidade, é atravessado por FD’s de ordem cristã, hindu, islâmica e budista.  

 

A concepção teológica na poesia de Augusto dos Anjos não segue nenhum 

padrão religioso, apesar de que em alguns de seus versos podemos observar 

traços de várias doutrinas. No entanto, os valores religiosos são exaltados, e 

a maioria dos poemas congrega a figura de Deus moldada pelo cristianismo, 

propagando-o sempre por um viés otimista e mostrando-o como bom e 

misericordioso (ALMEIDA, 2012, p. 125). 

 

Conforme já comentamos sobre as regras que regulam a emergência de discursos 

psicografados, no poema Matéria cósmica, não é diferente. Para interpretá-lo, precisamos 

compreender os sentidos que emergem dos enunciados tomando como parâmetro o conjunto 

de saberes do campo discursivo espírita, por sobre os quais os enunciados foram construídos. 

No livro A Gênese, Allan Kardec (2013, p. 97) esclarece que “Há um fluido etéreo que enche 

o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do 

mundo e dos seres. São-lhe inerentes as forças que presidiram às metamorfoses da matéria, as 

leis imutáveis e necessárias que regem o mundo.” Nessa direção, vemos que matéria cósmica 

apresenta o mesmo efeito de sentido do enunciado éter.  

Em Matéria cósmica percebe-se que há uma voz que fala, embora ela não revele quem 

fala. No entanto, essa voz demarca um lugar discursivo, demonstra de onde fala e, portanto, 

revela uma dada posição-sujeito, a qual é marcadamente interpelada pela FD religiosa cristã, 
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tal como ocorre em Amor e crença. No poema psicografado, observamos que a criação do 

universo teria sido obra de Deus e, assim demonstra a posição-sujeito que nega a explicação 

tão-somente científica para tal. O enunciado “glória” que nos remete a um discurso de louvor, 

próprio das exaltações realizadas em templos religiosos. 

Chama-nos atenção o fato de que ambos poemas colocam “Deus” e “amor”em um 

mesmo quadro discursivo. Essa regularidade discursiva/interdiscurso, observada(o) entre 

Amor e crença e Matéria cósmica, perpassa cada um dos poemas do início ao fim, mas a 

título de ilustração citamos estas SE’s: “É do mundo o Od ignoto, o éter divino,/Onde Deus 

grava a história do destino/Dos seus feitos de Amor no Amor imersos.” (XAVIER, 2010, p. 

22)  e “Deus é o Templo do Bem. Na altura imensa,/O amor é a hóstia que bendiz a 

crença,/Ama, pois, crê em Deus e... sê bendita!” (ANJOS, 2004, p. 103). 

Ainda em relação à associação dos discursos “Deus” e “amor”, parece oportuno frisar 

que o enunciado “amor” é recorrentemente mobilizado no domínio espírita, notadamente 

devido ao aspecto religioso que constitui o Espiritismo, em livros, palestras, congressos, 

seminários, cursos sistematizados de Doutrina Espírita, entre outros. 

Notamos no poema psicografado a coexistência de um discurso religioso, mas que em 

um mesmo espaço, trata do científico. Essa é uma abordagem espírita, que procura 

compreender o Divino com base na cientificidade, conforme postula Kardec, quando afirmou 

que: “Se algum dia a ciência provar que o Espiritismo está errado em determinado ponto, 

abandone esse ponto, e siga com a Ciência” (KARDEC, 2007, p. 33).  

Pensando a construção da ideia de “Deus”, ao longo da História da humanidade, 

evidentemente que ela sofreu inúmeras alterações. Esse fato se deve, sem dúvidas, aos 

acontecimentos históricos, os quais têm a ver com as relações de poder e saber que entram em 

jogo quando da imposição de uma cultura de um povo a outro. Em outras palavras, podemos 

refletir sobre essa questão fazendo uma analogia com a chegada dos colonizadores europeus 

no continente Americano, a partir da qual houve diferentes tipos de imposição, tais como de 

hábitos, costumes, línguas, crenças etc. Mas, nessa analogia, o que nos interessa é a questão 

da imposição da cultura religiosa cristã, a qual se verificou com o envio de padres jesuítas 

para catequizar os índios de nosso continente. 

Ora, esse fato é fundamental para entendermos a maneira como as religiões cristãs 

concebem “Deus”, em nosso País, na atualidade. Indubitavelmente foram os discursos 

veiculados pelos padres jesuítas que estabeleceram as bases do pensamento moderno sobre 

Ele, como sendo pai, criador de tudo e de todos, e misericordioso. Vemos que esse 

acontecimento histórico, por exemplo, foi responsável por determinar os paradigmas de 
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comportamento, conceitos e discursos que são adotados, ainda hoje, como verdades sobre a 

Divindade. 

Contudo, destacamos que essa noção de Deus não é única e homogênea, pelo 

contrário, ela se estabelece em campos de batalha nos quais diferentes ideologias enfrentam-

se na busca de conseguir seu espaço. Essa noção constitui-se a partir de práticas discursivas 

historicamente delimitadas. Não obstante a imposição da cultura cristã, houve culturas 

religiosas que se rebelaram e não alinharam o seu pensamento (discursos) aos dos povos 

dominadores. 

A título de ilustração, o Velho Testamento apresenta Deus como o “Senhor dos 

exércitos”; Jesus, a seu turno, no Novo Testamento, afirma que Deus é todo Amor e bondade, 

e, portanto, nega aquela verdade anterior. Vê-se como os sentidos são construídos 

historicamente, ou seja, mudam ao longo da História. E, nessa direção, ressaltamos que é o 

pensamento de Jesus que interpela o discurso psicografado, quando na tessitura enunciativa 

de Matéria cósmica materializa-se “Onde Deus grava a história do destino/Dos seus feitos de 

Amor no Amor imersos.” (XAVIER, 2010, p. 22), isto é, o discurso de amor imbricado ao 

discurso de Deus.  

Um último ponto a alinhavar, o qual julgamos indispensável, trata-se de destacar que a 

psicografia também confirma que Deus é o criador de tudo e de todos, nesta SE: “Livro onde 

o Criador Inimitável/Grava, com o pensamento almo e insondável,/Seus poemas de seres e 

universos.” (XAVIER, 2010, p. 22). Chama-nos atenção ainda, o enunciado “Criador 

inimitável”, isto é, o sujeito O coloca como único, visto que se as criaturas pudessem fazer o 

que Ele faz, não seriam criações, mas o próprio Criador. 

Passaremos agora, para o próximo grupo de análises, o qual tem como regularidade o 

enunciado “morte”. Veja:  

 

3.1.4 Morte 

Quadro 7 - SE’s que evocam morte em Eu e outras poesias 

Poemas Sequências enunciativas 

Agonia de um 

filósofo 

SE 37: Assisto agora à morte de um inseto!.. (ANJOS, 2004, p. 5).  

As cismas do 

destino 

SE 38: Que há de me alumiar na hora da morte. (ANJOS, 2004, p. 9).  

[...]  

SE 39: Lá no “Engenho” também, a morte é ingrata… (ANJOS, 2004, 

p. 12). 

[...] 
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SE 40: Morte, ponto final da última cena, (ANJOS, 2004, p. 12).  

[...] 

SE 41: À morte desgraçada dos açougues… (ANJOS, 2004, p. 12). 

Budismo 

moderno 

SE 42: Todo o meu coração, depois da morte?! (ANJOS, 2004, p. 16).  

Último credo SE 43: É a morte, é esse danado número Um (ANJOS, 2004, p. 19).  

Vozes da 

morte 

SE 44: Depois da morte, inda teremos filhos! (ANJOS, 2004, p. 20). 

Fonte: ANJOS (2004) 

 

Quadro 8 - SE’s que evocam morte em Parnaso de além-túmulo 

Poemas Sequências enunciativas 

Homo SE 45: Após a introspecção do Além da Morte, (XAVIER, 2010, p. 14).  

[...] 

SE 46: Da luz mental que a morte não consome (XAVIER, 2010, p. 

14).  

“Alter ego” SE 47: Da morte estranha que devora as vidas, (XAVIER, 2010, p. 20).  

Aos fracos da 

vontade 

SE 48: Triunfará das angústias e da morte (XAVIER, 2010, p. 21).  

Vida e morte SE 49: A morte é como um fato resultante (XAVIER, 2010, p. 25).  

A um 

observador 

materialista 

SE 44: Espera a mão da morte excelsa, e pensa, (XAVIER, 2010, p. 

31). 

(XAVIER, 2010) 

Em Eu e outras poesias o enunciado “morte” aparece 48 vezes, e, em Parnaso de 

além-túmulo nove vezes. Porém, no presente grupo de análises, embora o enunciado “morte” 

não tenha aparecido na tessitura enunciativa do poema psicografado, ele manifesta-se na 

tessitura discursiva. Optamos por tomar esse poema como corpus, pois há uma relação clara 

entre ele e Último número (ANJOS, 2004) , ou seja, o sujeito do poema psicografado tomou o 

poema Último número como ponto de partida para a produção de Número infinito (XAVIER, 

apud GAMA, 2009, p. 12) e, por isso, acreditamos que eles podem contribuir melhor para 

atingirmos os objetivos a que nos propomos. Vejamos os poemas: 
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O Último Número  

 

Hora da minha morte. Hirta, ao meu lado, 

A Idéia estertorava-se... No fundo 

Do meu entendimento moribundo 

Jazia o último Número cansado. 

  

Era de vê-lo, imóvel, resignado, 

Tragicamente de si mesmo oriundo, 

Fora da sucessão, estranho ao mundo, 

Com o reflexo fúnebre do Incriado: 

  

Bradei: - Que fazes ainda no meu crânio? 

E o Último Número, atro e subterrâneo, 

Parecia dizer-me: "É tarde, amigo! 

  

Pois que a minha antogênica Grandeza 

Nunca vibrou em tua língua presa, 

Não te abandono mais! Morro contigo! 

 

(ANJOS, 2004, p. 246) 

 

 

 

Número Infinito 

 

Sístoles e diástoles derradeiras 

No hirto peito, rígido e gelado; 

E eu via o Último Número extenuado, 

Estertorando sobre as montureiras. 

  

Interregno, escuridão, ânsia e inferneiras; 

Depois o ar, o oxigênio eterizado, 

E depois do oxigênio o ilimitado 

Resplendente clarão de horas primeiras. 

  

Busquei a última visão das vistas foscas 

O Derradeiro Número entre as moscas, 

À camada telúrica adstrito; 

  

E eu, vítima dútil da desgraça, 

Vi que cada minuto que se passa 

É a nova luz do Número Infinito. 

 

(XAVIER, apud GAMA, 2009, p. 12) 

 

 

Analisando a superfície enunciativa de Número Infinito, já em seu título, identificamos 

a presença da interdiscursividade entre esse poema e Último Número. Ao longo da 

composição psicografada, percebe-se claramente outras ocorrências como essa, por exemplo, 

em “E eu via o Último Número extenuado” e “O Derradeiro Número entre as moscas” 

(XAVIER, apud GAMA, 2009, p. 12). É sobre essas relações que iremos nos debruçar neste 

grupo de análises. 

Conforme as noções teóricas delineadas no item 2.5. (O enunciado em Foucault) desta 

Dissertação, o enunciado “Número Infinito” deve ser pensado considerando-se a rede de 

relações possível que ele estabelece com o referencial, com a posição-sujeito, com o domínio 

associado e com a materialidade, que são, segundo Foucault (2012), os elementos basilares 

para a análise da função enunciativa. 

Nessa direção, sobre o poema psicografado, o enunciado está vinculado a um 

referencial, o qual é formado pelas condições de possibilidade que determinam as leis de 

existência desse enunciado. Neste caso, o referencial é o poema Último Número; a posição-

sujeito-Espírito; o domínio associado tem a ver com a vontade de verdade do enunciável. 

Assim, o sujeito do poema psicografado retomou o poema de Eu e outras poesias, com vistas 

a atribuir-lhe uma nova roupagem; a materialidade desse enunciado deu-se no gênero poema. 
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Ora, nessa perspectiva, podemos afirmar que o sujeito do poema psicografado recuperou os 

enunciados de Último Número visando, intencionalmente, continuá-los e reatualizá-los, 

devido à sua nova posição-sujeito-Espírito. 

No entanto, dada a atual realidade desse sujeito — no mundo espiritual, segundo a 

tese espírita —, ele apresenta uma impressão de vida mais otimista, a qual se verifica no 

último verso, a saber: “É a nova luz do Número Infinito.” (XAVIER, apud GAMA, 2009, p. 

12), o que se justifica pela confirmação de que a morte não seria o fim, conforme acreditava o 

sujeito de Eu e outras poesias, já que nesse livro, ele é constituído por um discurso 

materialista evidente. Nesse quesito, vale destacar que, ao abordar o tema da morte, o sujeito-

Espírito assume uma outra posição-sujeito, isto é, uma outra posição autoral, com um 

discurso outro,  inscrito em uma FD e ideológica religiosa. 

Conforme abordado na seção sobre o enunciado, vimos que esse elemento possui uma 

materialidade repetível, e que ele é passível de ser manipulado, transformado, combinado etc. 

(FOUCAULT, 2012). Nesse sentido, afirmamos que os enunciados de Último número 

sofreram os efeitos dessa manipulação, e foram transformados nos que constituem Número 

infinito, o que possibilitou a construção de um novo efeito de sentido. No primeiro enunciado, 

o sujeito almejava traduzir a finitude da vida; contudo, ao apresentar-se como Espírito, em 

Parnaso de além-túmulo, reatualiza esse enunciado, de forma que ele trouxe consigo a ideia 

de imortalidade da alma, própria da FD da Doutrina Espírita. Isso só foi possível, porque o 

enunciado possui um status, e, portanto, está sempre inserido em redes, de forma que se 

vincula a outros enunciados, e sofre as referidas transformações, podendo ter sua identidade 

conservada ou perdida. Aqui, estamos refletindo sobre o enunciado considerando sua 

singularidade, e observando as regras em vigência sob as quais esse enunciado foi elaborado 

(FOUCAULT, 2012).  

O poema psicografado traz um discurso já-dito e, portanto, apela para a recuperação 

de uma determinada memória discursiva, a qual, ao ser enunciada, é atualizada, criando dessa 

forma, efeitos de sentido que revelam uma dada posição enunciativa diferente daquela 

expressa por sujeitos de outros momentos históricos. Nessa lógica, estamos tratando o 

enunciado psicografado como dispersão, fenômeno que é próprio da heterogeneidade 

discursiva. 

O tema da morte é tratado a partir de perspectivas de campos discursivos diferentes: 

no primeiro caso o discurso é atravessado por um ponto de vista materialista, de finitude, ao 

passo que o segundo traz um conjunto de conhecimentos de um outro campo do saber, no 

caso, espírita, isto é, materializam-se os saberes religioso-espírita. 
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Visando refletir de forma mais verticalizada a esse respeito, parece oportuno 

tomarmos de empréstimo as conclusões das pesquisas científicas de Pereira (2008) e Ferreira 

(2011), as quais foram citadas na introdução desta Dissertação. Segundo esses pesquisadores, 

a mudança de posição dos sujeitos nos discursos psicografados justifica-se para que haja uma 

adequação do discurso, em conformidade com a proposta espírita, isto é, para defender a ideia 

da imortalidade da alma, uma das verdades que constitui o corpo doutrinário do Espiritismo. 

Coadunamos, interpelados por Foucault (2012), com essa ideia, já que o livro mediúnico está 

sob as regras que regulam o que pode e deve ser dito em um livro psicografado. Em outras 

palavras, o sujeito-Espírito está cercado pelas regras de funcionamento da FD na qual está 

inscrito. 

Obviamente que não esgotamos as possibilidades de análise, mas enfocamos apenas 

os aspectos que julgamos essenciais para atingir os objetivos deste estudo. Desta forma, 

adiante, partiremos para o nosso último grupo de análises, o qual se ocupou de examinar a 

emergência do enunciado “sombra”. Nele, também não nos dedicamos à análise dos poemas 

na íntegra, visto que são muito extensos. No próximo grupo, vamos nos ater tão-somente na 

busca e observação de elementos que indiquem uma mesma função-autor ou mudança de 

autoria.  

3.1.5 Sombra 

Quadro 9  - SE’s que evocam sombra em Eu e outras poesias 

Poemas Sequências enunciativas 

Monólogo de 

uma sombra 

SE 50: “Sou uma Sombra! Venho de outras eras, (ANJOS, 2004, p. 1). 

[...] 

SE: 51: Disse isto a Sombra. E, ouvindo estes vocábulos, (ANJOS, 

2004, p. 4). 

Debaixo do 

tamarindo 

SE: 52: A minha sombra há de ficar aqui! (ANJOS, 2004, p. 8).  

As cismas do 

destino 

SE 53: Assombrado com a minha sombra magra, (ANJOS, 2004, p. 8). 

[...] 

SE 54: E a minha sombra enorme enchia a ponte, (ANJOS, 2004, p. 8). 

[...] 

SE 55: A sombra dos remorsos famulentos. (ANJOS, 2004, p. 24). 

A ilha de 

Cipango 

SE 56: À cuja sombra descansou Colombo! (ANJOS, 2004, p. 43). 

 

Mater SE 57: À sombra dos sicômoros eternos! (ANJOS, 2004, p. 45). 

 



 

 

76 

 

 Fonte: ANJOS (2004) 

 

 Em Eu e outras poesias o enunciado “sombra” aparece 37 vezes, ao passo que em 

Parnaso de além-túmulo, essa ocorrência se dá 12 vezes. Salientamos que consideramos o 

enunciado no singular e sua variante no plural. Vejamos agora, o último quadro de recortes: 

 

Quadro 10 - SE’s que evocam sombra em Parnaso além-túmulo 

Poemas Sequências enunciativas 

Voz do infinito  Entre as sombras das lágrimas terrenas. (XAVIER, 2010, p. 4). 

 

Vozes de uma 

sombra 

 

Sombra egressa de lousa dura e fria, (XAVIER, 2010, p. 6).  

 

Análise  Nas sombras melancólicas dos ermos, (XAVIER, 2010, p. 11).  

 

Nos véus da 

carne 

Entre as sombras das míseras estradas, (XAVIER, 2010, p. 26).  

 

Homem da 

Terra 

Na sombra abjeta e espessa das estradas, (XAVIER, 2010, p. 26).  

 

Fonte: XAVIER (2010)

 

 

Monólogo de uma sombra 

 

“Sou uma Sombra! Venho de outras eras, 

Do cosmopolitismo das moneras... 

Pólipo de recônditas reentrâncias, 

Larva de caos telúrico, procedo 

Da escuridão do cósmico segredo, 

Da substância de todas as substâncias! 

A simbiose das coisas me equilibra. 

Em minha ignota mônada, ampla, vibra 

A alma dos movimentos rotatórios  

[...] 

 

 

 

Vozes de uma sombra 

 

Donde venho? Das eras remotíssimas, 

Das substâncias elementaríssimas, 

Emergindo das cósmicas matérias. 

Venho dos invisíveis protozoários, 

Da confusão dos seres embrionários, 

Das células primevas, das bactérias. 

 

Venho da fonte eterna das origens, 

No turbilhão de todas as vertigens,  

[...] 

(ANJOS, 2004, p. 1)      (XAVIER, 2010, p. 5) 

 

 

Nesse grupo de análises, ocupamo-nos de seguir as pistas que nos levassem aos 

discursos centrados no enunciado “sombra”. Consideremos, inicialmente, o lugar histórico e 
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social, bem como as condições históricas de possibilidade que permitiram a emergência do 

poema psicografado Vozes de uma sombra. O contexto e a situação são responsáveis pelas 

condições históricas de possibilidade desse discurso. Leiamos o que Chico Xavier conta-nos, 

no Programa de televisão Pinga-fogo, da extinta TV Tupi de São Paulo: 

 

Vozes de uma sombra foi escrito em 1931 quando eu ainda ia fazer 21 anos. 

O Espírito Augusto dos Anjos sentia muita dificuldade em escrever por meu 

intermédio. Nesse tempo eu trabalhava no armazém e me davam também 

trabalho para cuidar de uma horta, com plantação de alho. Depois das 6 da 

tarde para mim era um prazer, pois eu me isolava de todo serviço do 

armazém para ficar plenamente à disposição dos Espíritos amigos. Então ele 

[Augusto dos Anjos] começou a ditar uma poesia [...] que se chama Vozes 

de uma sombra e eu com um regador de mão, custava compreender. E ele 

falava, falava, que gostava de escrever no campo e aquela era uma hora em 

que ele queria ditar, para que eu ouvisse para poder compreender na hora de 

escrever [...] Então eu sentia aquela dificuldade, então falou assim comigo: 

“Eu vou escrever o que eu puder, mas a sua cabeça não aguenta mesmo”. A 

poesia está no livro, mas só o que ele pôde. Mas era muito mais, era uma 

beleza! Ele falava de fótons, de cores, de mundos, galáxias (XAVIER, 

1984). 

 

Levando em conta as condições históricas de possibilidade do poema Vozes de uma 

sombra, conforme o relato de Chico Xavier, verifica-se que existe uma relação 

dialogada/interlocução entre o sujeito empírico-médium e o sujeito-Espírito. Embora optamos 

por decretar simbolicamente a morte dos sujeitos empíricos, acreditamos que essa informação 

é relevante para compreendermos o processo de constituição dos discursos, visto que analisar 

a subjetividade, a identidade e o sujeito exige o entendendimento de elementos da 

exterioridade que constituem o sujeito, exterioridade esta que se encontra na materialidade 

discursiva, isto é, um “fora” que está “dentro”, conforme já pontuamos. Além dos aspectos 

sócio-históricos e ideológicos que determinam o discurso, temos de considerar também o 

lugar histórico dos sujeitos envolvidos na enunciação, a situação e os efeitos de sentido 

produzidos. 

Percebe-se que há um entrecruzamento entre os enunciados que constituem o discurso 

de Vozes de uma sombra e os de Monólogo de uma sombra, os quais foram elaborados em 

posições e condições históricas distintas. Os enunciados “vozes” e “monólogo” apresentam 

uma ideia que se aproxima, pois caracterizam o conjunto de sons produzidos por determinado 

sujeito.  
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O poema Vozes de uma sombra possui um propósito enunciativo essencialmente 

filosófico. Nele, o sujeito discursivo interroga, em seu primeiro verso, o seu surgimento: 

“Donde venho?” e busca respostas para essa inquietação, refletindo que “Das eras 

remotíssimas,/Das substâncias elementaríssimas,/Emergindo das cósmicas matérias./Venho 

dos invisíveis protozoários,/Da confusão dos seres embrionários,/Das células primevas, das 

bactérias.” (XAVIER, 2010, p. 77). No poema Monólogo de uma sombra o sujeito também 

diz que vem de outras eras, ao afirmar que “Venho de outras eras,/Do cosmopolitismo das 

moneras…” (ANJOS, 2004, p. 1) . 

No poema psicografado em questão, esse sujeito declara não mais pertencer ao mundo 

terreno, portanto, reconhece-se na posição-sujeito Espírito, ao dizer que: “Na Terra apenas fui 

(grifo nosso) terrível presa,/Simbiose da dor e da tristeza” (XAVIER, 2010, p. 5). A presença 

de outros verbos conjugados no passado justifica essa inferência, tais como: “evolvi”, “sofri”, 

“abatia-me”, “fora”, “voltei” etc., relatando suas experiências neste mundo. 

A partir disso, talvez possamos pensar que o poema psicografado considerou o 

domínio de memória, o qual possibilitou a formação de um processo de filiação e 

continuidade entre esses enunciados. Ou seja, ele resgatou a memória dos enunciados de 

Monólogo de uma sombra e, com base em suas condições históricas e em seus interesses19, 

também20 procedeu à reatualização desses enunciados. Cabe ressaltar que Foucault (2008) 

compreende como domínio de memória tão-somente aqueles enunciados que não são mais 

concebidos como verídicos. Para o sujeito-Espírito, aquela verdade anterior, de que a vida é 

finita, modifica-se completamente, fato que ocorre em todos os momentos de Parnaso de 

além-túmulo em que há a instauração de um sujeito situado no mundo espiritual. Nesse ponto, 

para conjecturarmos sobre os discursos psicografados que emergem desse poema, refletimos 

junto a Foucault quando diz que “[o] novo não está no que é dito, mas no acontecimento de 

sua volta” (FOUCAULT, 2011). 

Em Monólogo de uma sombra e Vozes de uma sombra, tal como ocorre com os 

poemas Último número e Número infinito os discursos nascem em relação. O sujeito-autor da 

psicografia utilizou como referência uma produção de Eu e outras poesias, de forma que 

atribuiu-lhe uma roupagem e uma ampliação do discurso já-dito e um novo efeito de sentido, 

devido a nova posição-sujeito Espírito, fato que também ocorreu no grupo de análises 

anterior. Contudo, procuraremos abordar outros aspectos que consideramos relevantes sobre o 

funcionamento dos enunciados, visando evitar repetições.   

                                                
19 Adequá-lo à proposta espírita de imortalidade da alma própria de qualquer discurso psicografado. 
20 Assim como ocorreu no grupo de análises anterior.  
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A partir das SE’s selecionadas de Vozes de uma sombra, afirmamos, no diálogo com 

Bakhtin (2011) que o sujeito que emerge da psicografia teve, de alguma maneira, de agregar o 

conjunto de conhecimentos do campo do saber espírita em seus poemas psicografados. Ao 

identificar-se com determinados saberes, o sujeito inscreve-se em uma dada FD, com a qual 

ele identifica-se e que o constitui agora como sujeito discursivo, de acordo com o projeto 

discursivo de Parnaso de além-túmulo, visto que a organização do saber atende a 

determinados interesses.  

Nessa direção, conforme Bakhtin (2011), os gêneros do discurso devem atender às 

necessidades discursivas da comunidade que os utiliza. Assim sendo, o sujeito “espiritual” 

identificou-se com a FD religiosa espírita que o constituiu em Parnaso de além-túmulo. Essa 

identificação ocorre, pois o sujeito discursivo retoma os elementos do interdiscurso, os quais 

acabam por determiná-lo. Essa assertiva fica mais clara, quando tomamos como parâmetro 

este conjunto de enunciados: 

 

Depois, voltei desse laboratório,  

Onde me revolvi como infusório,  

Como animálculo medonho, obscuro,  

Té atingir a evolução dos seres  

Conscientes de todos os deveres,  

Descortinando as luzes do futuro. 

(XAVIER, 2010, p. 6) 

 

É dessa forma que a Doutrina Espírita concebe o planeta Terra, como o 

ambiente/“laboratório” provido dos recursos necessários para que o Espírito evolua 

(KARDEC, 2004). Os enunciados “revolvi” e “infusório” possuem, respectivamente, o efeito 

de sentido de “revirei” e “enganado”. Essas ideias também encontram ressonância no campo 

doutrinário espírita, que explica que o homem na Terra, após o “véu do esquecimento”, acaba 

por ter o conhecimento relativo da verdade, a qual só poderá ser plena quando da volta para o 

mundo espiritual.  

Os autores espirituais tiveram de trazer, de alguma forma, a mensagem espírita em 

seus conteúdos e temáticas, visando instruir os adeptos da religião em conformidade com as 

vontades de verdade desse campo discursivo. Ora, os efeitos de sentido dependem da 

inscrição ideológica da enunciação, isto é, do lugar histórico-social onde a enunciação é 

produzida. É justamente por esse motivo, que da psicografia emerge esse sentido específico e 

não outro. 
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Por apresentar uma proposta de coletânea de poemas, o sujeito-Espírito não poderia 

escolher uma forma diferente para expressar-se. Portanto, houve a necessidade do 

desenvolvimento temático estar em conformidade com o gênero que constitui o projeto 

discursivo de Parnaso de além-túmulo. Nele, dos 31 poemas, 21 são sonetos. Eu e outras 

poesias também possui a mesma proposta e apresenta 56 poemas, sendo que 40 são sonetos. 

Um elemento que deve ser acionado para a análise desse poema é a seleção 

enunciativa que o constitui, a qual nos encaminha para uma FD do campo da Biologia. Esses 

sujeitos procuram explicitar sua visão sobre sua origem, com base em elementos científicos. 

Vejamos: "moneras", pólipo", "reentrâncias", "larva", "substância", "simbiose" e "mônada" 

(ANJOS, 2004, p. 1) e "substâncias", "protozoários", "seres embrionários", "células" e 

"bactérias" (XAVIER, 2010, p. 5). Ora, o uso desses enunciados por seus respectivos sujeitos 

demonstra saber, pois falam com propriedade desses lugares.  

Observamos uma voz anônima que se manifesta na materialidade linguística de 

Monólogo de uma sombra, a qual dialoga com o sujeito. Essa voz acaba por apresentar um 

discurso que contraria os anseios e expectativas do sujeito. Chamamos atenção para o fato de 

também termos encontrado essa estratégia discursiva no poema psicografado Voz do infinito. 

A título de ilustração, citaremos a primeira e última estrofes das sete em que há essa 

ocorrência: 

 

“Louco, que emerges de apodrecimentos,  

Alma pobre, esquelético fantasma  

Que gastaste a energia do teu plasma  

Em combates estéreis, famulentos…  

[...]  

Descansa, agora, vibrião das ruínas.  

Esquece o verme, as carnes, os estrumes.  

Retempera-te em meio dos perfumes  

Cantando a luz das amplidões divinas.” 

(XAVIER, 2010, p. 4-5) 

 

 Por fim, salientamos que vários outros aspectos poderiam ser abordados nestas 

análises, mas julgamos que conseguimos atingir nossos objetivos para este trabalho.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Nesta pesquisa, não tivemos a pretensão de esgotar as análises dos corpora em estudo, 

tampouco de dar uma palavra final sobre os discursos de natureza psicográfica, até porque a 

literatura mediúnica é muito vasta, e as pesquisas sobre ela encontram-se em construção, e 

ainda aparecem de modo tímido. Ademais, a AD é uma área do conhecimento que não nos 

permite chegar a conclusões peremptoriamente definitivas e fechadas. Nada obstante, 

acreditamos ter respondido satisfatoriamente às perguntas de pesquisa, que nos guiaram na 

busca de nossos resultados. 

Com vistas a atingir o objetivo geral desta Dissertação (analisar a constituição do 

sujeito discursivo que emerge dos poemas psicografados por Chico Xavier do livro Parnaso 

de além-túmulo, cuja autoria é atribuída ao Espírito do poeta Augusto dos Anjos, bem como a 

do sujeito que emerge dos poemas do livro Eu e outras poesias, comparando-as, em âmbito 

discursivo e autoral, visando verificar se ambos corpora possuem traços de uma mesma 

função-autor), concluímos que, de modo geral, esses sujeitos apresentam função-autor muito 

semelhante. No entanto, destacamos que as obras não têm a mesma função-autor, pois 

circulam em esferas distintas, para públicos distintos.   Para tal, pautamo-nos, principalmente, 

no elemento posição-sujeito, que compreende uma das características da função-autor, 

conforme postula Foucault (2012).   

Dos objetivos específicos: em relação ao primeiro deles (analisar as subjetividades 

[posições-sujeito] que surgem dos corpora), verificamos que as posições discursivas 

aproximam-se, com algumas ressalvas, mas, devido à inscrição do sujeito do poema 

psicografado em uma FD científica e religiosa, houve mudança relativa para tratar o tema dos 

poemas selecionados. Porém, sabemos que os discursos literários não são fixos e, uma mesma 

obra, pode abrigar uma série de diferentes posições-sujeito. É com esse pensamento, e 

interpelados pelo trabalho de Almeida (2012), que asseveramos que o discurso de Eu e outras 

poesias também abrigou posições discursivas afeiçoadas à religiosidade e, não obstante ao 

sincretismo, notadamente a cristã.  

Sobre o objetivo “b” (identificar as relações interdiscursivas de Parnaso de além-

túmulo que remontam à obra Eu e outras poesias, com vistas a verificar, na malha discursiva 

de Parnaso de além-túmulo, tendências de continuidade ou de mudanças nos campos 

enunciativo/discursivo), pudemos encontrar casos de interdiscursividade, visto que esse foi 

um dos nossos critérios de seleção dos corpora. Ademais, certificamos que ocorreu 

continuidade para tratar de alguns temas, mas também mudanças, uma vez que certas 

temáticas foram tratadas de forma ressignificada. Porém, nesse ponto, conjecturando essa 
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questão junto a Pereira (2008) e Ferreira (2011) que, em suas pesquisas sobre literatura 

mediúnica, concluíram que essa mudança de posição discursiva ocorre devido à necessidade 

de adequação do discurso psicografado à proposta espírita. Em outras palavras, entrevemos 

esse tema a partir das regras que regulamentam a emergência de discursos psicografados, e, 

portanto, consideramos os jogos de verdade sustentados pela Doutrina Espírita. 

Quanto ao objetivo “c” (comparar os enunciados comuns às obras Parnaso de além-

túmulo e Eu e outras poesias, observando, sobretudo, as regras que entraram em jogo quando 

da produção dos discursos psicografados), pudemos colocar em relação os enunciados de Eu e 

outras poesias e os de Parnaso de além-túmulo enfocando o conjunto de saberes pertencente 

ao campo do conhecimento espírita, e portanto as regras de funcionamento desse campo 

discursivo e os mecanismos envolvidos na produção de discursos psicografado. Essa análise 

só foi possível, pois buscamos apreender, nas dispersões, as regularidades existentes entre 

Parnaso de além-túmulo e Eu e outras poesias, uma vez que essas regularidades não são 

dadas. 

E por fim, em relação ao objetivo “d” (identificar e problematizar as práticas 

discursivas que compõem a psicografia.), procuramos apreender a psicografia enquanto 

prática discursiva, pelo viés foucaultiano. Diante do exposto, a hipótese levantada de que os 

discursos psicografados que emergem do livro Parnaso de além-túmulo, da seção Augusto 

dos Anjos, possuem traços de uma mesma função-autor não foi comprovada. 
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DEBAIXO DO TAMARINDO 

 

No tempo de meu Pai, sob estes galhos,  

Como uma vela fúnebre de cera,  

Chorei bilhões de vezes com a canseira  

De inexorabilíssimos trabalhos!  

 

Hoje, esta árvore, de amplos agasalhos,  

Guarda, como uma caixa derradeira,  

O passado da Flora Brasileira  

E a paleontologia dos Carvalhos!  

 

Quando pararem todos os relógios  

De minha vida, e a voz dos necrológios  

Gritar nos noticiários que eu morri,  

 

Voltando à pátria da homogeneidade,  

Abraçada com a própria Eternidade  

A minha sombra há de ficar aqui!  

(ANJOS, 2004, p. 8) 

 

 

AS CISMAS DO DESTINO 

I 

Recife, Ponte Buarque de Macedo. 

Eu, indo em direção à casa do Agra, 

Assombrado com a minha sombra magra, 

Pensava no Destino, e tinha medo! 

 

Na austera abóbada alta o fósforo alvo 

Das estrelas luzia... O calçamento 

Sáxeo, de asfalto rijo, atro e vidrento, 

Copiava a polidez de um crânio alvo. 

 

Lembro-me bem. A ponte era comprida, 

E a minha sombra enorme enchia a ponte, 

Como uma pele de rinoceronte 

Estendida por toda a minha vida! 

 

A noite fecundava o ovo dos vícios 

Animais. Do carvão da treva imensa 

Caía um ar danado de doença 

Sobre a cara geral dos edifícios! 

 

Tal uma horda feroz de cães famintos, 

Atravessando uma estação deserta, 

Uivava dentro do eu, com a boca aberta, 

A matilha espantada dos instintos! 

 

Era como se, na alma da cidade, 

Profundamente lúbrica e revolta, 

Mostrando as carnes, uma besta solta 

Soltasse o berro da animalidade. 

 

E aprofundando o raciocínio obscuro, 
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Eu vi, então, à luz de áureos reflexos, 

O trabalho genésico dos sexos, 

Fazendo à noite os homens do Futuro. 

 

Livres de microscópios e escalpelos, 

Dançavam, parodiando saraus cínicos, 

Bilhões de centrossomas apolínicos 

Na câmara promíscua do vitellus. 

 

Mas, a irritar-me os globos oculares, 

Apregoando e alardeando a cor nojenta, 

Fetos magros, ainda na placenta, 

Estendiam-me as mãos rudimentares! 

 

Mostravam-me o apriorismo incognoscível 

Dessa fatalidade igualitária, 

Que fez minha família originária 

Do antro daquela fábrica terrível! 

 

A corrente atmosférica mais forte 

Zunia. E, na ígnea crosta do Cruzeiro, 

Julgava eu ver o fúnebre candeeiro 

Que há de me alumiar na hora da morte. 

 

Ninguém compreendia o meu soluço, 

Nem mesmo Deus! Da roupa pelas brechas, 

O ventobravo me atirava flechas 

E aplicações hiemais de gelo russo. 

 

A vingança dos mundos astronômicos 

Enviava à terra extraordinária faca, 

Posta em rija adesão de goma laca 

Sobre os meus elementos anatômicos. 

 

Ah! Com certeza, Deus me castigava! 

Por toda a parte, como um réu confesso, 

Havia um juiz que lia o meu processo 

E uma forca especial que me esperava! 

 

Mas o vento cessara por instantes 

Ou, pelo menos, o ignis sapiens do Orco 

Abafava-me o peito arqueado e porco 

Num núcleo de substâncias abrasantes. 

 

É bem possível que eu umdia cegue. 

No ardor desta letal tórrida zona, 

A cor do sangue é a cor que me impressiona 

E a que mais neste mundo me persegue! 

 

Essa obsessão cromática me abate. 

Não sei por que me vêm sempre à lembrança 

O estômago esfaqueado de uma criança 

E um pedaço de víscera escarlate. 

 

Quisera qualquer coisa provisória 
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Que a minha cerebral caverna entrasse, 

E até ao fim, cortasse e recortasse 

A faculdade aziaga da memória. 

 

Na ascensão barométrica da calma, 

Eu bem sabia, ansiado e contrafeito, 

Que uma população doente do peito 

Tossia sem remédio na minh’alma! 

 

E o cuspo que essa hereditária tosse 

Golfava, à guisa de ácido resíduo, 

Não era o cuspo só de um indivíduo 

Minado pela tísica precoce. 

 

Não! Não era o meu cuspo, com certeza 

Era a expectoração pútrida e crassa 

Dos brônquios pulmorares de uma raça 

Que violou as leis da Natureza! 

 

Era antes uma tosse ubíqua, estranha, 

Igual ao ruído de um calhau redondo 

Arremessado no apogeu do estrondo, 

Pelos fundibulários da montanha! 

 

E a saliva daqueles infelizes 

Inchava, em minha boca, de tal arte, 

Que eu, para não cuspir por toda a parte, 

Ia engolindo, aos poucos, a hemoptísis! 

 

Na alta alucinação de minhas cismas 

O microcosmos líquido da gota 

Tinha a abundância de uma artéria rota, 

Arrebatada pelos aneurismas. 

 

Chegou-me o estado máximo da mágoa! 

Duas, três, quatro, cinco, seis e sete 

Vezes que eu me furei com um canivete, 

A hemoglobina vinha cheia de água! 

 

Cuspo, cujas caudais meus beiços regam, 

Sob a forma de mínimas camândulas, 

Benditas sejam todas essas glândulas, 

Que, quotidianamente, te segregam! 

 

Escarrar de um abismo noutro abismo, 

Mandando ao Céu o fumo de um cigarro, 

Há mais filosofia neste escarro 

Do que em toda a moral do Cristianismo! 

 

Porque, se no orbe oval que os meus pés tocam 

Eu não deixasse o meu cuspo carrasco, 

Jamais exprimiria o acérrimo asco 

Que os canalhas do mundo me provocam! 

[...] 

(ANJOS, 2004, p. 8-10) 
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O LUPANAR 

 

Ah! Por que monstruosíssimo motivo 

Prenderam para sempre, nesta rede, 

Dentro do ângulo diedro da parede, 

A alma do homem poilígamo e lascivo?! 

 

Este lugar, moços do mundo, vede: 

É o grande bebedeouro coletivo, 

Onde os bandalhos, como um gado vivo, 

Todas as noites, Vêm matar a sede! 

 

É o afrodístico leito do hetairismo 

A antecâmara lúbrica do abismo, 

Em que é mister que o gênero humano entre. 

 

Quando a promiscuidade aterradora 

Matar a última força geradora 

E comer o último óvulo do ventre! 

(ANJOS, 2004, p. 18) 

 

 

ÚLTIMO CREDO 

 

Como ama o homem adúltero o adultério 

E o ébrio a garrafa tóxica de rum, 

Amo o coveiro -- este ladrão comum 

Que arrasta a gente para o cemitério! 

 

É o transcendentalíssimo mistério! 

É o nous, é o pneuma, é o ego sum qui sum, 

É a morte, é esse danado número Um 

Que matou Cristo e que matou Tibério! 

 

Creio, como o filósofo mais crente, 

na generalidade descrente 

Com que a substância cósmica evolui... 

 

Creio, perante a evolução imensa, 

Que o homem universal de amanhã vença 

O homem particular eu que ontem fui! 

(ANJOS, 2004, p. 18-19) 

 

 

VOZES DE UMA SOMBRA 

 

Donde venho? 

Das eras remotíssimas, 

Das substâncias elementaríssimas, 

Emergindo das cósmicas matérias, 

Venho dos invisíveis protozoários, 

Da confusão dos seres embrionários, 
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Das células primevas, das bactérias. 

 

Venho da fonte eterna das origens, 

No turbilhão de todas as vertigens, 

Em mil transmutações, fundas e enormes; 

Do silêncio da mônada invisível, 

Do tetro e fundo abismo, negro e horrível 

Vitalizando corpos multifomes. 

 

Sei que evolvi e sei que sou oriundo 

Do trabalho telúrico do mundo, 

Da terra no vultoso e imenso abdômem; 

Sofri, desde as intensas torpitudes 

Das lavras microscópicas e rudes, 

À infinita desgraça de ser homem. 

 

Na terra, apenas fui terrível presa, 

Simbiose da dor e da tristeza, 

Durante penosíssimos minutos; 

A dor, essa tirânica incendiária, 

Abatia-me a vida solitária. 

Como se eu fora bruto entre os mais brutos. 

 

Depois voltei desse laboratório, 

Como me revolvi como infusório 

Como animálculo medonho, obscuro 

Té atingir a evolução dos seres 

Conscientes de todos os deveres, 

Descortinando as luzes do futuro. 

 

E vejo os meus incógnitos problemas 

Iguais a horrendos e fatais dilemas, 

Enigmas insolúveis e profundos; 

Sombra egressa de lousa dura e fria, 

Grito ao mundo o meu grito que se alia 

A todos os anseios gemebundos:- 

 

"Homem! por mais que gaste teus fosfatos 

Não saberás, analisando os fatos, 

Inda que desintegres energias, 

A razão do completo e do incompleto, 

Como é que em homem se transforma um feto 

Entre os duzentos e setenta dias. 

 

A flor da larajeira , a asa do inseto 

Um estafermo e um Tales de Mileto, 

Como existiram, não perceberás 

E nem compreenderá como se opera 

A mutação do inverno em primavera, 

E a transubstanciação da guerra em paz; 

 

Como vivem o novo e o obsoleto, 

O ângulo obtuso e o ângulo reto 

Dentro das linhas da geometria; 

A luz de Miquelângelo nas artes, 
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E o espírito profundo de Descartes 

No eterno estudo da filosofia. 

 

Porque existem as crianças e os macróbios 

Nas coletividades dos micróbios 

Que fazem a vida enferma e a vida sã; 

Os antigos remédios alopatas 

E as modernas dosagens homeopatas, 

Produto das experiências de Hahnemann. 

 

A psíquico-análise freudiana 

Tentando aprofundar a alma humana 

Com a mais requintadíssima vaidade, 

E as teorias do Espiritualismo 

Enchendo os homens todos de otimismo, 

Mostrando as luzes da imortalidade. 

 

Como vive o canário junto ao corvo, 

O céu iluminado, o inferno torvo 

Nos absconsos refolhos da consciência; 

O laconismo e a prolixidade, 

A atividade e a inatividade, 

A noite da ignorância e o sol da ciência. 

 

As epidermes e as aponevroses, 

As grandes atonias e as nevroses, 

As atrações e as grandes repulsões, 

Que reunindo os átomos no solo 

Tecem a evolução de pólo a pólo, 

Em prodigiosas manifestações. 

 

Como os degenerados blastodermas 

Criam a descendência dos palermas 

No lupanar das pobres meretrizes. 

Junto dos palacetes higiênicos, 

Onde entre gozos fúlgidos e edênicos 

Cresce a alegre progênie dos felizes. 

 

Os lombricóides mínimos, os vermes, 

Em contraposição com os paquidermes, 

Assombrosas antíteses no mundo; 

É o gigante e o germe originário, 

Os milhões de corpúsculos do ovário, 

Onde há somente um óvulo fecundo. 

 

A alma pura do Cristo e a de Tibério, 

Vaso de carne podre, o cemitério, 

E o jardim rescendendo de perfumes; 

O doloroso e tetro cataclism 

Da beleza louçã do organismo, 

Repleto de dejetos e de estrumes. 

 

As coisas substânciais e as coisas ocas, 

As idéias conexas e as loucas, 

A teoria Cristã e Augusto Comte; 
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E o desconhecido e o devassado, 

E o que é o ilimitado e o limitado 

Na ótica ilusória do horizonte 

 

Os terrenos povoados e o deserto. 

Aquilo que está longe e o que está perto; 

O que não tem sinal e o que não tem marca; 

A funda simpatia e a antipatia, 

A atrofia e a hipertrofia, 

Como as tuberculosos e a anasarca. 

 

O fenômenos todos geológicos, 

Psíquicos, cientificos, sociológicos, 

que inspiram pavor e inspiram medo; 

Homem! por mais que a idéia tu gastes, 

Na solução de todos os contrastes, 

Não saberá o cósmico segredo. 

 

E apesar da teoria mais abstrusa 

Dessa ciência inicial, confusa, 

A que se acolhem míseros ateus, 

Caminharás lutando além da cova, 

Para a vida que eterna se renova, 

Buscando as perfeições do Amor em Deus." 

(XAVIER, 2010, p. 5-9) 

 

 

HOMO 

1 

Ao meu tétrico olhar abominável, 

O homem é fruto insólito da ânsia, 

Heterogeneidades da Substância, 

Argamassando um Todo miserável. 

 

Psique dolorosa e inexpressável 

Na mais remota epíspase da infância, 

Desde a mais abscôndita reentrância 

Da sua embriogenia detestável. 

 

Do intravascular princípio informe, 

Larva repugnante e vermiforme, 

Nos íntimos recôncavos da placenta. 

 

A quietação dos túmulos inermes, 

Era um feixe de mônadas de vermes, 

Dissolvidos na terra famulenta. 

(XAVIER, 2010, p. 14-15)  

 

 

DENTRO DA NOITE 

 

É noite. À Terra volvo. E, lúcido, entro 

Em relação com o mundo onde concentro 

O espírito na queixa atordoadora 

Da prisioneira, da perpétua grade, 
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– A misérrima e pobre Humanidade, 

Aterradoramente sofredora! 

 

Ausculto a humana dor, que hórrida sinto, 

D'alma quebrando o cárcere do instinto, 

Buscando ávida a luz. Por mais que sonde, 

Mais o enigma do mundo se lhe aviva, 

Em diferenciação definitiva, 

Mais a luz desejada se lhe esconde! 

 

É o quadro mesológico, tremendo, 

De tudo o que ficou no abismo horrendo 

Da tenebrosa noite dos gemidos; 

São uivos dos instintos jamais hartos, 

As dores espasmódicas dos partos, 

A desgraça dos úteros falidos. 

 

É a ânsia afrodisíaca das bocas, 

Que nas bestialidades se unem loucas, 

Às bactérias mais vis ambas trocando; 

As dolorosas mágoas dos enfermos, 

Sentindo-se em seus leitos como em ermos, 

Deplorando o destino miserando. 

 

São os ais dos leprosos desprezados, 

Tendo os seus organismos devastados 

Pela fome insaciável dos micróbios, 

Sentindo os próprios membros carcomidos, 

Verminados, cruéis, apodrecidos, 

Plantando a dor no chão dos seus cenóbios... 

 

É o grito, o anseio, a lágrima do homem 

Agrilhoado aos prantos que o consomem, 

Preso às dores que se lhe agrilhoaram; 

É a imprecação de todos os lamentos 

Dentro do mundo de padecimentos, 

Dos desejos que não se realizaram. 

 

Pábulo sou dessa hórrida agonia 

E nos abismos de hiperestesia 

Experimento, além das catacumbas, 

Essa angústia indomável, atrocíssima, 

Junto da emanação requintadíssima 

Do ácido sulfídrico das tumbas, 

 

Trazendo dentro d'alma, envoltos na ânsia, 

Asco e dó, piedade e repugnância 

Pelo espírito e o corpo nauseabundo; 

E com os meus pensamentos desconexos, 

Vejo a guerra pestífera dos sexos, 

Abominando as coisas deste mundo. 

 

Terra!... e chegam-me fortes cheiros acres, 

Como o cheiro de sangue dos massacres, 

Fétido, coagulado, decomposto, 
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Escorrendo num campo de batalhas 

Onde as almas se vestem de mortalhas, 

Desde o sol-posto, ao próximo sol-posto. 

 

Apavora-me o horror dessa miséria 

E fujo da imundície da matéria, 

Onde traguei meus grandes amargores; 

Fujo... E ainda transpondo o Azul sereno, 

Sinto em minhalma o tóxico, o veneno 

E a desdita dos seres sofredores. 

(XAVIER, 2010, p. 15-18) 

 

 

ANTE O CALVÁRIO 
 

Da terra do Calvário ardente e adusta, 

Entre prantos pungentes, o Cordeiro 

Da Verdade e da Luz do mundo inteiro 

Vive o martírio de sua alma augusta. 

 

Sobre a cruz infamérrima se ajusta 

A crueldade do espírito rasteiro 

Do homem, que é sempre o tigre carniceiro, 

Enquanto grita a turba ignara e injusta. 

 

Depois de vinte séculos ingratos, 

Multiplicando Herodes e Pilatos, 

Correm de novo as lágrimas divinas; 

 

Pois, embora o Direito, o Livro e a Toga, 

A Humanidade triste inda se afoga 

No sangue escuro das carnificinas 

(XAVIER, 2010, p. 104) 

 

 

PSICOLOGIA DE UM VENCIDO  

 

Eu, filho do carbono e do amoníaco, 

Monstro de escuridão e rutilância, 

Sofro, desde a epigênesis da infância, 

A influência má dos signos do zodíaco. 

 

Profundíssimamente hipocondríaco, 

Este ambiente me causa repugnância… 

Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia 

Que se escapa da boca de um cardíaco. 

 

Já o verme — este operário das ruínas — 

Que o sangue podre das carnificinas 

Come, e à vida em geral declara guerra, 

 

Anda a espreitar meus olhos para roê-los, 

E há de deixar-me apenas os cabelos, 

Na frialdade inorgânica da terra! 

(ANJOS, 2004, p. 5)  
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GEMIDOS DE ARTE 

I 

Esta desilusão que me acabrunha 

É mais traidora do que o foi Pilatos!... 

Por causa disto, eu vivo pelos matos, 

Magro, roendo a substância córnea de unha. 

 

Tenho estremecimentos indecisos 

E sinto, haurindo o tépido ar sereno, 

O mesmo assombro que sentiu Parfeno 

Quando arrancou os olhos de Dionisos! 

 

Em giro e em redemoinho em mim caminham 

Ríspidas mágoas estranguladoras, 

Tais quais, nos fortes fulcros, as tesouras 

Brônzeas, também gira e redemoinham. 

 

Os pães – filhos legítimos dos trigos – 

Nutrem a geração do Ódio e da Guerra. 

Os cachorros anônimos da terra 

São talvez os meus únicos amigos! 

 

Ah! Por que desgraçada contingência 

À híspida aresta sáxea áspera e abrupta 

Da rocha brava, numa ininterrupta 

Adesão, não prendi minha existência?! 

 

Por que Jeová, maior do que Laplace, 

Não fez cair o túmulo de Plínio 

Por sobre todo o meu raciocínio 

Para que eu nunca mais raciocinase?! 

 

Pois minha Mãe tão cheia assim daqueles 

Carinhos, com que guarda meus sapatos, 

Por que me deu consciência dos meus atos 

Para eu me arrepender de todos eles?! 

 

Quisera antes, mordendo glabros talos, 

Nabucodonosor ser do Pau d’Arco, 

Beber a acre e estagnada água do charco, 

Dormir na manjedoura com os cavalos! 

 

Mas a carne é que é humana! A alma é divina. 

Dorme num leito de feridas, goza 

O lodo, apalpa a úlcera cancerosa, 

Beija a peçonha, e não se contamina! 

 

Ser homem! escapar de ser aborto! 

Sair de um vente inchado que se anoja, 

Comprar vestidos pretos numa loja 

E andar de luto pelo pai que é morto! 

 

E por trezentos e sessenta dias 
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Trabalhar e comer! Martírios juntos! 

Alimentar-se dos irmãos defuntos, 

Chupar os ossos das alimarias! 

 

Barulho de mandíbulas e abdômens! 

E vem-me com um desprezao por tudo isto 

Uma vontade absurda de ser Cristo 

Para sacrificar-me pelos homens! 

 

Soberano desejo! Soberana 

Ambição de construir para o homem uma 

Região, onde não cuspa língua alguma 

O óleo rançoso da saliva humana! 

 

Uma região sem nódoas e sem lixos, 

Subtraída à hediondez de ínfimo casco, 

Onde a forca feroz coma o carrasco 

E o olho do estuprador se encha de bichos! 

 

Outras constelações e outros espaços 

Em que, no agudo grau da última crise, 

O braço do ladrão se paralise 

E a mão da meretriz caia aos pedaços! 

[...] 

(ANJOS, 2004, p. -35)  

 

 

NOITE DE UM VISIONÁRIO 

 

Número cento e três. Rua Direita. 

Eu tinha a sensação de quem se esfola 

E inopinadamente o corpo atola 

Numa poça de carne liquefeita! 

 

— “Que esta alucinação tátil não cresça!” 

— Dizia; e erguia, oh! céu, alto, por ver-vos, 

Com a rebeldia acérrima dos nervos 

Minha atormentadíssima cabeça. 

 

É a potencialidade que me eleva 

Ao grande Deus, e absorve em cada viagem 

Minh’alma — este sombrio personagem 

Do drama panteístico da treva! 

 

Depois de dezesseis anos de estudo 

Generalizações grandes e ousadas 

Traziam minhas forças concentradas 

Na compreensão monística de tudo. 

 

Mas a aguadilha pútrida o ombro inerme 

Me aspergia, banhava minhas tíbias 

E a ela se aliava o ardor das sirtes líbias, 

Cortando o melanismo da epiderme. 

 

Arimânico gênio destrutivo 
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Desconjuntava minha autônoma alma 

Esbandalhando essa unidade calma, 

Que forma a coerência do ser vivo. 

 

E eu saí a tremer com a língua grossa 

E a volição no cúmulo do exício, 

Como quem é levado para o hospício 

Aos trambolhões, num canto de carroça! 

 

Perante o inexorável céu aceso 

Agregações abióticas espúrias, 

Como uma cara, recebendo injúrias, 

Recebiam os cuspos do desprezo. 

 

A essa hora, nas telúrias reservas, 

O reino mineral americano 

Dormia, sob os pés do orgulho humano, 

E a cimalha minúscula das ervas. 

 

E não haver quem, íntegra, lhe entregue, 

Com os ligamentos glóticos precisos, 

A liberdade de vingar em risos 

A angústia milenária que o persegue! 

 

Bolia nos obscuros labirintos 

Da fértil terra gorda, úmida e fresca, 

A ínfima fauna abscôndita e grotesca 

Da família bastarda dos helmintos. 

 

As vegetalidades subalternas 

Que os serenos noturnos orvalhavam, 

Pela alta frieza intrínseca, lembravam 

Toalhas molhadas sobre as minhas pernas. 

 

E no estrume fresquíssimo da gleba 

Formigavam, com a símplice sarcode, 

O vibrião, o ancilóstomo, o colpode 

E outros irmãos legítimos da ameba! 

 

E todas essas formas que Deus lança 

No Cosmos, me pediam, com o ar horrível, 

Um pedaço de língua disponível 

Para a filogenética vingança! 

 

A cidade exalava um podre báfio: 

Os anúncios das casas de comércio, 

Mais tristes que as elégias de Propércio, 

Pareciam talvez meu epitáfio. 

 

O motor teleológico da Vida 

Parara! Agora, em diástoles de guerra, 

Vinha do coração quente da terra 

Um rumor de matéria dissolvida. 

 

A química feroz do cemitério 
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Transformava porções de átomos juntos 

No óleo malsão que escorre dos defuntos, 

Com a abundância de um geyser deletério. 

 

Dedos denunciadores escreviam 

Na lúgubre extensão da rua preta 

Todo o destino negro do planeta, 

Onde minhas moléculas sofriam. 

 

Um necrófilo mau forçava as lousas 

E eu — coetâneo do horrendo cataclismo — 

Era puxado para aquele abismo 

No redemoinho universal das cousas! 

(ANJOS, 2004, p. 40-42) 

 

 

ÚLTIMO VISIO 

 

Quando o homem, resgatado da cegueira 

Vir Deus num simples grão de argila errante, 

Terá nascido nesse mesmo instante 

A mineralogia derradeira! 

 

A impérvia escuridão obnubilante 

Há de cessar! Em sua glória inteira 

Deus resplandecerá dentro da poeira 

Como um gasofiláceo de diamante! 

 

Nessa última visão já subterrânea, 

Um movimento universal de insânia 

Arrancará da inscência o homem precito... 

 

A Verdade virá das pedras mortas 

E o homem compreenderá todas as portas 

Que ele ainda tem de abrir para o Infinito! 

(ANJOS, 2004, p. 64)  

 

 

ESTROFES SENTIDAS 

 

Eu sei que o Amor enche o Universo todo 

E se prende dos poetas à guitarra 

Como o pólipo que se agarra ao lodo 

E a ostra que às rochas eternais se agarra. 

 

O amor reduz-nos a uniformes placas, 

Uniformiza todos os anelos 

E une organizações fortes e fracas 

Nos mesmos laços e nos mesmos elos. 

 

Por muito tempo eu lhe sorvi o aroma, 

E, desvairado, sem prever o abismo 

Fiz desse amor um ídolo de Roma, 

Eleito Deus no altar do fetichismo! 
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Tudo sacrifiquei para adorá-lo 

— Mas hoje, vendo o horror dos meus destroços, 

Tenho vontade de estrangulá-lo 

E reduzi-lo muitas vezes a ossos! 

 

Todo o ser que no mundo turbilhona 

Veja do Amor, à luz das minhas frases, 

Uma montanha que se desmorona, 

Estremecendo em suas próprias bases. 

 

E em qualquer parte do Universo veja — 

Sombrias ruínas de um solar egrégio 

E o desmoronamento duma Igreja 

Despedaçada pelo sacrilégio. 

 

A Natureza veste extraordinárias 

Roupagens de ouro. Além, nas oliveiras, 

Aves de várias cores e de várias 

Espécies, cantam óperas inteiras. 

 

A compreensão da minha niilidade 

Aumenta à proporção que aumenta o dia 

E pouco a pouco o encéfalo me invade 

Numa clareza de fotografia. 

 

Na área em que estou, ao matinal assomo, 

Passa um rebanho de carneiros dóceis... 

E o Sol arranca as minhas crenças como 

Boucher de Perthes arrancava fósseis. 

 

Observo então a condição tristonha 

Da Humanidade, ébria de fumo e de ópio, 

Tal qual ela é, e não tal qual a sonha 

E a vê o Sábio pelo telescópio. 

 

O Sábio vê em proporções enormes 

Aquilo que é composto de pequenas 

Partes, construindo corpos quase informes 

E aquilo que é uma parcela apenas. 

 

Da observação nos elevados montes 

Prefiro, à nitidez real dos aspectos, 

Ver mastodontes onde há mastodontes 

E insetos ver onde há somente insetos. 

 

A inanidade da Ilusão demonstro 

Mas, demonstrando-a, sinto um violento 

Rancor da Vida -- este maldito monstro 

Que no meu próprio estômago alimento! 

 

Nisto a alma o ofício da Paixão entoa 

E vai cair, heroicamente, na água 

Da misteriosíssima lagoa 

Que a língua humana denomina Mágoa! 
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Dos meus sonhos o exército desfila 

E, à frente dele, eu vou cantando a nênia 

Do Amor que eu tive e que se fez argila, 

Como Tirteu na guerra de Messênia! 

 

Transponho assim toda a sombria escarpa 

Sinistro como quem medita um crime... 

E quando a Dor me dói, tanjo minha harpa 

E a harpa saudosa a minha Dor exprime! 

 

Estes versos de amor que agora findo 
Foram sentidos na solidão de uma horta, 

À sombra dum verdoengo tamarindo 

Que representa a minha infância morta! 

(ANJOS, 2004, p. 125-126) 

 

 

VOZES DE UMA SOMBRA  

 

Donde venho? Das eras remotíssimas, 

Das substâncias elementaríssimas, 

Emergindo das cósmicas matérias. 

Venho dos invisíveis protozoários, 

Da confusão dos seres embrionários, 

Das células primevas, das bactérias. 

 

Venho da fonte eterna das origens, 

No turbilhão de todas as vertigens, 

Em mil transmutações, fundas e enormes; 

Do silêncio da mônada invisível, 

Do tetro e fundo abismo, negro e horrível, 

Vitalizando corpos multiformes. 

 

Sei que evolvi e sei que sou oriundo 

Do trabalho telúrico do mundo, 

Da Terra no vultoso e imenso abdômen; 

Sofri, desde as intensas torpitudes 

Das larvas microscópicas e rudes, 

A infinita desgraça de ser homem. 

 

Na Terra, apenas fui terrível presa, 

Simbiose da dor e da tristeza, 

Durante penosíssimos minutos; 

A dor, essa tirânica incendiária, 

Abatia-me a vida solitária 

Como se eu fora bruto entre os mais brutos. 

 

Depois, voltei desse laboratório, 

Onde me revolvi como infusório, 

Como animálculo medonho, obscuro, 

Té atingir a evolução dos seres 

Conscientes de todos os deveres, 

Descortinando as luzes do futuro. 
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E vejo os meus incógnitos problemas 

Iguais a horrendos e fatais dilemas, 

Enigmas insolúveis e profundos; 

Sombra egressa de lousa dura e fria, 

Grito ao mundo o meu grito que se alia 

A todos os anseios gemebundos: – 

 

“Homem! por mais que gastes teus fosfatos 

Não saberás, analisando os fatos, 

Inda que desintegres energias, 

A razão do completo e do incompleto, 

Como é que em homem se transforma o feto 

Entre os duzentos e setenta dias. 

 

A flor da laranjeira, a asa do inseto, 

Um estafermo e um Tales de Mileto, 

Como existiram, não perceberás; 

E nem compreenderás como se opera 

A mutação do inverno em primavera, 

E a transubstanciação da guerra em paz; 

 

Como vivem o novo e o obsoleto, 

O ângulo obtuso e o ângulo reto 

Dentro das linhas da Geometria; 

A luz de Miguel Angelo nas artes, 

E o espírito profundo de Descartes 

No eterno estudo da Filosofia. 

 

Porque existem as crianças e os macróbios 

Nas coletividades dos micróbios 

Que fazem a vida enferma e a vida sã; 

Os antigos remédios alopatas 

E as modernas dosagens homeopatas, 

Produto da experiência de Hahnemann. 

 

A psíquico-análise freudiana 

Tentando aprofundar a alma humana 

Com a mais requintadíssima vaidade, 

E as teorias do Espiritualismo 

Enchendo os homens todos de otimismo, 

Mostrando as luzes da imortalidade. 

 

Como vive o canário junto ao corvo, 

O céu iluminado, o inferno torvo 

Nos absconsos refolhos da consciência; 

O laconismo e a prolixidade, 

A atividade e a inatividade, 

A noite da ignorância e o sol da Ciência. 

 

As epidermes e as aponevroses, 

As grandes atonias e as nevroses, 

As atrações e as grandes repulsões, 

Que reunindo os átomos no solo 

Tecem a evolução de pólo a pólo, 
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Em prodigiosas manifestações; 

 

Como os degenerados blastodermas 

Criam a descendência dos palermas 

No lupanar das pobres meretrizes, 

Junto dois palacetes higiênicos, 

Onde entre gozos fúlgidos e edênicos 

Cresce a alegre progênie dos felizes. 

 

Os lombricóides mínimos, os vermes, 

Em contraposição com os paquidermes, 

Assombrosas antíteses no mundo; 

É o gigante e o germe originário, 

Os milhões de corpúsculos do ovário, 

Onde há somente um óvulo fecundo. 

 

A alma pura do Cristo e a de Tibério, 

Vaso de carne podre, o cemitério, 

E o jardim rescendendo de perfumes; 

O doloroso e tetro cataclismo 

Da beleza louçã do organismo, 

Repleto de dejetos e de estrumes. 

 

As coisas substanciais e as coisas ocas, 

As idéias conexas e as loucas, 

A teoria cristã e Augusto Comte; 

E o desconhecido e o devassado, 

E o que é ilimitado e o limitado 

Na óptica ilusória do horizonte. 

 
Os terrenos povoados e o deserto, 

Aquilo que está longe e o que está perto; 

O que não tem sinal e o que tem marca; 

A funda simpatia e a antipatia, 

As atrofias e a hipertrofia, 

Como as tuberculoses e a anasarca. 

 

Os fenômenos todos geológicos, 

Psíquicos, científicos, sociológicos, 

Que inspiram pavor e inspiram medo, 

Homem! por mais que a idéia tua gastes, 

Na solução de todos os contrastes, 

Não saberás o cósmico segredo. 

 

 

E apesar da teoria mais abstrusa 

Dessa ciência inicial, confusa, 

A que se acolhem míseros ateus, 

Caminharás lutando além da cova, 

Para a Vida que eterna se renova, 

Buscando as perfeições do Amor em Deus.” 

(ANJOS, 2004, p. 5-9) 
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NOS VÉUS DA CARNE  
 

Na ilusão material da carne espúria, 

Sob o acervo das células taradas, 

Choram de dor as almas condenadas 

Ao cárcere de lágrima e penúria. 

 

Entre as sombras das míseras estradas, 

Vê-se a guerra da inveja e da luxúria, 

Esfacelando com medonha fúria 

O coração das almas bem formadas. 

 

É nesse turbilhão de dor e de ânsia 

Que o homem procura a eterna substância 

Da verdade suprema, alta, imortal. 

 

Deixando corpos pelos cemitérios, 

A alma decifra o livro dosmistérios 

De luz e amor da vida universal. 

(XAVIER, 2010, p. 25-26)  

 

 
CIVILIZAÇÃO EM RUÍNAS 

 

Todo o mundo moderno horrendo, em ruínas, 

Deixa agora escapar o horrendo fruto 

De miséria e de dor, de pranto e luto, 

Feito de sânie e de cadaverinas. 

 

Em vão, sobre o Calvário áspero e bruto, 

Sangrou Jesus em lágrimas divinas, 

Sob as ofensas torpes e tigrinas 

A tentarem-lhe o espírito incorruto. 

 

Saturada de treva, angústia e pena, 

A Civilização que se condena 

Suicida-se num báratro profundo... 

 

Porque na luz dos círculos da Terra, 

Nos turbilhões fatídicos da guerra, 

Ainda é Caim que impera sobre o mundo. 

(XAVIER, 2010, p. 30) 

 

 

A MEU PAI DOENTE 

 

Para onde fores, Pai, para onde fores, 

Irei também, trilhando as mesmas ruas... 

Tu, para amenizar as dores tuas, 

Eu, para amenizar as minhas dores! 

 

Que cousa triste! O campo tão sem flores, 

E eu tão sem crença e as árvores tão nuas 

E tu, gemendo, e o horror de nossas duas 

Mágoas crescendo e se fazendo horrores! 
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Magoaram-te, meu Pai?! Que mão sombria, 

Indiferente aos mil tormentos teus 

De assim magoar-te sem pesar havia?! 

 

— Seria a mão de Deus?! Mas Deus enfim 

É bom, é justo, e sendo justo, Deus, 

Deus não havia de magoar-te assim! 

(ANJOS, 2004, p. 38) 

 

 

A ILHA DE CIPANGO 

 

Estou sozinho! A estrada se desdobra 

Como uma imensa e rutilante cobra 

De epiderme finíssima de areia... 

E por essa finíssima epiderme 

Eis-me passeando como um grande verme 

Que, ao sol, em plena podridão, passeia! 

 

A agonia do sol vai ter começo! 

Caio de joelhos, trêmulo... Ofereço 

Preces a Deus de amor e de respeito 

E o Ocaso que nas águas se retrata 

Nitidamente reproduz, exata, 

A saudade interior que há no meu peito... 

 

Tenho alucinações de toda a sorte... 

Impressionado sem cessar com a Morte 

E sentindo o que um lázaro não sente, 

Em negras nuanças lúgubres e aziagas 

Vejo terribilíssimas adagas, 

Atravessando os ares bruscamente. 

 

Os olhos volvo para o céu divino 

E observo-me pigmeu e pequenino 

Através de minúsculos espelhos. 

Assim, quem diante duma cordilheira, 

Pára, entre assombros, pela vez primeira, 

Sente vontade de cair de joelhos! 

 

Soa o rumor fatídico dos ventos, 

Anunciando desmoronamentos 

De mil lajedos sobre mil lajedos... 

E ao longe soam trágicos fracassos 

De heróis, partindo e fraturando os braços 

Nas pontas escarpadas dos rochedos! 

 

Mas de repente, num enleio doce, 

Qual se num sonho arrebatado fosse, 

Na ilha encantada de Cipango tombo, 

Da qual, no meio, em luz perpétua, brilha 

A árvore da perpétua maravilha, 

À cuja sombra descansou Colombo! 
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Foi nessa ilha encantada de Cipango, 

Verde, afetando a forma de um losango, 

Rica, ostentando amplo floral risonho, 

Que Toscanelli viu seu sonho extinto 

E como sucedeu a Afonso Quinto 

Foi sobre essa ilha que extingui meu sonho! 

 

Lembro-me bem. Nesse maldito dia 

O gênio singular da Fantasia 

Convidou-me a sorrir para um passeio... 

Iríamos a um país de eternas pazes 

Onde em cada deserto há mil oásis 

E em cada rocha um cristalino veio. 

 

Gozei numa hora séculos de afagos, 

Banhei-me na água de risonhos lagos, 

E finalmente me cobri de flores... 

Mas veio o vento que a Desgraça espalha 

E cobriu-me com o pano da mortalha, 

Que estou cosendo para os meus amores! 

 

Desde então para cá fiquei sombrio! 

Um penetrante e corrosivo frio 

Anestesiou-me a sensibilidade 

E a grandes golpes arrancou as raízes 

Que prendiam meus dias infelizes 

A um sonho antigo de felicidade! 

 

Invoco os Deuses salvadores do erro. 

A tarde morre. Passa o seu enterro!... 

A luz descreve ziguezagues tortos 

Enviando à terra os derradeiros beijos. 

Pela estrada feral dois realejos 

Estão chorando meus amores mortos! 

 

E a treva ocupa toda a estrada longa... 

O Firmamento é uma caverna oblonga 

Em cujo fundo a Via-Láctea existe. 

E como agora a lua cheia brilha! 

Ilha maldita vinte vezes a ilha 

Que para todo o sempre me fez triste! 

(ANJOS, 2004, p. 43-44) 

 

 
CETICISMO 

 

Desci um dia ao tenebroso abismo, 

Onde a dúvida ergueu altar profano; 

Cansado de lutar no mundo insano, 

Fraco que sou, volvi ao ceticismo. 

 

Da Igreja - a Grande Mãe — o exorcismo 

Terrível me feriu, e então sereno, 

De joelhos aos pés do Nazareno 
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Baixo rezei, em fundo misticismo: 

 

— Oh! Deus, eu creio em ti, mas me perdoa! 

Se esta dúvida cruel qual me magoa 

Me torna ínfimo, desgraçado réu. 

 

Ah, entre o medo que o meu Ser aterra, 

Não sei se viva p’ra morrer na terra, 

Não sei se morra p’ra viver no Céu! 

(ANJOS, 2004, p. 99)  
 

 

VOZ DO INFINITO  

1 

No excêntrico labor das minhas normas 

Na Terra, muita vez me consumia 

Perquirindo nas leis da Biologia 

As expressões orgânicas das formas. 

 

O fenômeno apenas, porque o fundo 

Do númeno às eternas rutilâncias, 

Eram partes do Todo nas Substâncias 

Desde o estado prodrômico do mundo. 

 

Com o espírito absconso em paroxismos, 

No rubro incêndio de batalha acesa, 

Via Deus adstrito à Natureza, 

Deus era a lei de eternos transformismos. 

 

Concepção panteística, englobando 

As substâncias todas na Unidade, 

Perpetuando-se em continuidade, 

A essência onicriadora reformando. 

 

O corpo, desde o embrião inicial, 

Era um mero atavismo revivendo; 

A alma era a molécula, sofrendo, 

Afastada do Todo Universal; 

 

Dominava-me todo o medo horrível, 

Do meu viver, que eu via transtornado: 

Eu era um átomo individuado 

Em cerebralidade putrescível. 

 

A luz dessa dourada ignorância, 

E com certezas lógicas, numéricas, 

Notava as pestilências cadavéricas 

Iguais à carne Angélica dainfância, 

 

A sutilez do arminho que se veste, 

A coroa aromática das flores, 

Irmanadas aos pútridos fedores 

De emanações pestíferas da peste! 

 

Extravagância e excesso jamais visto, 
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De idéia que esteriliza e desensina, 

Loucura que igualava Messalina 

À pureza lirial da Mãe do Cristo. 

 

Assim vivi na presunção que via, 

Dos cumes da Ciência e do saber, 

Os princípios genéricos do ser, 

No pantanal da lama em que eu vivia. 

 

Vi, porém, a matéria apodrecer, 

E na individualidade indivisível 

Ouvi a voz esplêndida e terrível 

Da luz, na luz etérica a dizer: 

 

[...] 

(XAVIER, 2010, p. 2-4)  

 

 

 

 

ANÁLISE  

 

Oh! que desdita estranha a de nascermos 

Nas sombras melancólicas dos ermos, 

Nos recantos dos mundos inferiores, 

Onde a luz é penumbra tênue e vaga, 

Que, sem vigor, fraquíssima, se apaga 

Ao furacão indômito das dores. 

 

Voracidade onde a alma se mergulha, 

Apoucado Narciso que se orgulha 

Na profundeza ignota dos abismos 

Da carne, que, estrambótica, apodrece; 

Que atrofiada, hipertrófica, parece 

Cataclismo dos grandes cataclismos. 

 

Prendermo-nos ao fogo dos instintos, 

Serpentes entre escrófulas e helmintos, 

Multiplicando as lágrimas e os trismos, 

Tendo a alma – centelha, luz e chama – 

Amalgamada em pântanos de lama, 

Em sexualidades e histerismos. 

 

Misturarmos clarões de sentimentos 

Entre vísceras, nervos, tegumentos, 

Na agregação da carne e dos humores, 

Atrocidade das atrocidades; 

Enegrecermos luminosidades 

Na macabra esterqueira dos tumores. 

 

E nisto achar fantásticos prazeres, 

Ilusão hiperbólica dos seres 

Bestializados, materializados; 

Espíritos em ânsias retroativas, 
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No transcorrer das vidas sucessivas, 

Nas ferezas do instinto, atassalhados. 

 

Mas a análise crua do que eu via, 

Hedionda lição de anatomia, 

É mais que uma atrevida aberração: 

Que se quebre o escalpelo de meus versos: 

Entreguemos a Deus seus universos 

Que elaboram a eterna evolução. 

(XAVIER, 2010, p. 11-12) 

 

 
NA IMENSIDADE 

 

Alma humana, alma humana, tu que dormes 

Entre os grandes colossos desconformes 

Da carne, essa voraz liberticida, 

Desse teu escafandro de albuminas, 

Em tua mesquinhez não imaginas 

A intensidade esplêndida da Vida! 

 

Inda não vês e eu vejo panoramas 

De luz em gigantescos amalgamas 

De sóis, nas regiões imensuráveis, 

Auscultando os espaços mais profundos 

Na sinfonia harmônica dos mundos, 

Singrando a luz de céus incomparáveis. 

 

Do teu laboratório de arterites, 

De gangliomas, úlceras, nevrites 

Ao lado de humaníssimas vaidades, 

Não podes perceber as ressonâncias, 

Quinta-essências de todas as substâncias 

Na fluidez das eletricidades. 

 

Aqui não há vertigens de nevróticos, 

Nem bisonhos aspectos de cloróticos 

Nas estradas de eternos otimismos! 

A vida imensa é coro de grandezas, 

Submersão nas fluídicas belezas, 

Envergando os etéreos organismos. 

 

Ante a minhalma fulgem ideogramas, 

Pensamentos radiosos como chamas, 

Combinações no mundo das imagens; 

São vibrações das almas evolvidas 

E que, concretizadas e reunidas, 

Formam luminosíssimas paisagens... 

No prolongado e edênico festim! 

(XAVIER, 2010, 18-20) 

  

 
VIDA E MORTE  
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A morte é como um fato resultante 

Das ações de um fenômeno vulgar, 

Desorganização molecular, 

Fim das forças do plasma agonizante. 

 

Mas a vida a si mesma se garante 

Na sua eternidade singular, 

E em sua transcendência vai buscar 

A luz do espaço, fúlgida e distante! 

 

Vida e Morte – fenômenos divinos, 

Na ascendência de todos os destinos, 

Do portentoso amor de Deus oriundos... 

 

Vida e Morte – presente eterno da ânsia, 

Ou condição diversa da substância, 

Que manifesta o espírito nos mundos. 

(XAVIER, 2010, p. 25) 

 

 

AGONIA DE UM FILÓSOFO 

 

Consulto o Phtah-Hotep. Leio o obsoleto 

Rig-Veda. E, ante obras tais, me não consolo... 

O Inconsciente me assombra e eu nele rolo 

Com a eólica fúria do harmatã inquieto! 

 

Assisto agora à morte de um inseto!... 

Ah! todos os fenômenos do solo 

Parecem realizar de pólo a pólo 

O ideal do Anaximandro de Mileto! 

 

No hierático areópago heterogêneo 

Das idéias, percorro como um gênio 

Desde a alma de Haeckel à alma cenobial!... 

 

Rasgo dos mundos o velário espesso; 

E em tudo igual a Goethe, reconheço 

O império da substância universal 

(ANJOS, 2004, p. 5) 

 

 
BUDISMO MODERNO 

 

Tome, Dr., esta tesoura, e...corte 

Minha singularíssima pessoa. 

Que importa a mim que a bicharia roa 

Todo o meu coração, depois da morte?! 

 

Ah! Um urubu pousou na minha sorte! 

Também, das diatomáceas da lagoa 

A criptógama cápsula se esbroa 

Ao contato de bronca destra forte! 
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Dissolva-se, portanto, minha vida 

Igualmente a uma célula caída 

Na aberração de um óvulo infecundo; 

 

Mas o agregado abstrato das saudades 

Fique batendo nas perpétuas grades 

Do último verso que eu fizer no mundo! 

(ANJOS, 2004, p. 16-17) 

 

 
 

ÚLTIMO CREDO 

 

Como ama o homem adúltero o adultério 

E o ébrio a garrafa tóxica de rum, 

Amo o coveiro — este ladrão comum 

Que arrasta a gente para o cemitério! 

 

É o transcendentalíssimo mistério! 

É o nous, é o pneuma, é o ego sum qui sum, 

É a morte, é esse danado número Um 

Que matou Cristo e que matou Tibério! 

 

Creio, como o filósofo mais crente, 

na generalidade descrente 

Com que a substância cósmica evolui... 

 

Creio, perante a evolução imensa, 

Que o homem universal de amanhã vença 

O homem particular eu que ontem fui! 

(ANJOS, 2004, p. 18-19) 

 

 

VOZES DA MORTE 

 

Agora sim! Vamos morrer, reunidos, 

Tamarindo de minha desventura, 

Tu, com o envelhecimento da nervura, 

Eu, com o envelhecimento dos tecidos! 

 

Ah! Esta noite é a noite dos Vencidos! 

E a podridão, meu velho! E essa futura 

Ultrafatalidade de ossatura, 

A que nos acharemos reduzidos! 

 

Não morrerão, porém, tuas sementes! 

E assim, para o Futuro, em diferentes 

Florestas, vales, selvas, glebas, trilhos, 

 

Na multiplicidade dos teus ramos, 

Pelo muito que em vida nos amamos, 

Depois da morte, inda teremos filhos! 

(ANJOS, 2004, p. 20) 
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“ALTER EGO”  

 

Da morte estranha que devora as vidas, 

Eis-me longe dos rudes estertores, 

Sem guardar os micróbios homicidas 

De eternos atavismos destruidores. 

 

Tenho outro ser talhado pelas dores 

De minhas pobres células falidas, 

Que se putrefizeram consumidas 

Com os seus instintos atordoadores. 

 

Não sou o homúnculo da hominal espécie, 

Da terrígena raça que padece 

Das mais pungentes heteromorfias. 

 

Mas contérmino à carne, que me aterra, 

Envolvo-me nos fluidos maus da Terra, 

E sou o espectro das anomalias. 

(XAVIER, 2010, p. 20) 

 

 
AOS FRACOS DA VONTADE  

 

Homem, levanta o véu do teu futuro, 

Troca o prazer sensualista e obscuro 

Pelo conhecimento da Verdade. 

Foge do escuro ergástulo do mundo 

E abandona o Desejo moribundo 

Pelo poder da tua divindade. 

 

Teu corpo é todo um orbe grande e vasto: 

Livra-o do mal unífero, nefasto, 

Com a espada resplendente da virtude; 

Que o sol da tua mente, eterno, esplenda, 

Dando a teu mundo a mágica oferenda 

Da alegria em divina plenitude. 

 

Deixa o conjunto de ancestralidades 

Da carne – o eterno símbolo do Hades – 

Onde o espírito clama, sofre e chora; 

Deixa que as tuas glândulas do pranto 

Te salvem do cadinho sacrossanto 

Da lágrima pungente e redentora. 

 

Mas, sobretudo, observa o pensamento, 

Fonte da força e altíssimo elemento, 

Em que toda molécula se cria: 

Da existência ele faz sepulcro abjeto 

Ou jardim luminoso e predileto, 

De arcangélicas flores de Harmonia. 

 

Ouve-te sempre a ronda do mistério, 
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Mas faze de tua alma um grande império 

De beleza, de paz e de saúde: 

Que as tuas agregações moleculares 

Vivam livres de todos os pesares, 

Com os tônicos sagrados da Virtude. 

 

Tua vontade esclarecida e forte 

Triunfará das angústias e da morte 

Além dos planos tristes da matéria, 

Mas a tua vontade enfraquecida 

É a meretriz no báratro da vida, 

Amarrada no catre da miséria! 

(XAVIER, 2010, p. 20-22)  

 

 
A UM OBSERVADOR MATERIALISTA 

 

A um observador materialista 

Busca o talão dos velhos calendários. 

Desde o instante infeliz de Adão e Eva, 

Encontrarás teus gritos solitários, 

 

Enfrentando o pavor da mesma treva. 

Sempre a dúvida estranha que se ceva 

De terríveis problemas multifários, 

O mistério da célula primeva, 

 

Os impulsos dos sonhos embrionários. 

Pára, amigo... Não sigas na consulta: 

O detalhe anatômico te insulta, 

 

A molécula morta desafia. 

Se não tens coração que aceite a crença, 

Espera a mão da morte excelsa, e pensa, 

Que a carne volve ao pó, exangue e fria. 

(XAVIER, 2010, p. 103-104) 

 

 

MONÓLOGO DE UMA SOMBRA 

 

“Sou uma Sombra! Venho de outras eras, 

Do cosmopolitismo das moneras... 

Pólipo de recônditas reentrâncias, 

Larva de caos telúrico, procedo 

Da escuridão do cósmico segredo, 

Da substância de todas as substâncias! 

 

A simbiose das coisas me equilibra. 

Em minha ignota mônada, ampla, vibra 

A alma dos movimentos rotatórios... 

E é de mim que decorrem, simultâneas, 

A saúde das forças subterrâneas 

E a morbidez dos seres ilusórios! 

 



 

 

115 

 

Pairando acima dos mundanos tetos, 

Não conheço o acidente da Senectus 

-- Esta universitária sanguessuga 

Que produz, sem dispêndio algum de vírus, 

O amarelecimento do papirus 

E a miséria anatômica da ruga! 

 

Na existência social, possuo uma arma 

-- O metafisicismo de Abidarma -- 

E trago, sem bramânicas tesouras, 

Como um dorso de azêmola passiva, 

A solidariedade subjetiva 

De todas as espécies sofredoras. 

 

Como um pouco de saliva quotidiana 

Mostro meu nojo à Natureza Humana. 

A podridão me serve de Evangelho... 

Amo o esterco, os resíduos ruins dos quiosques 

E o animal inferior que urra nos bosques 

É com certeza meu irmão mais velho! 

 

Tal qual quem para o próprio túmulo olha, 

Amarguradamente se me antolha, 

À luz do americano plenilúnio, 

Na alma crepuscular de minha raça 

Como uma vocação para a Desgraça 

E um tropismo ancestral para o Infortúnio. 

 

Aí vem sujo, a coçar chagas plebéias, 

Trazendo no deserto das idéias 

O desespero endêmico do inferno, 

Com a cara hirta, tatuada de fuligens 

Esse mineiro doido das origens, 

Que se chama o Filósofo Moderno! 

 

Quis compreender, quebrando estéreis normas, 

A vida fenomênica das Formas, 

Que, iguais a fogos passageiros, luzem. 

E apenas encontrou na idéia gasta, 

O horror dessa mecânica nefasta, 

A que todas as coisas se reduzem! 

 

E hão de achá-lo, amanhã, bestas agrestes, 

Sobre a esteira sarcófaga das pestes 

A mosrtrar, já nos últimos momentos, 

Como quem se submete a uma charqueada, 

Ao clarão tropical da luz danada, 

O espólio dos seus dedos peçonhentos. 

 

Tal a finalidade dos estames! 

Mas ele viverá, rotos os liames 

Dessa estranguladora lei que aperta 

Todos os agregados perecíveis, 

Nas eterizações indefiníveis 

Da energia intra-atômica liberta! 
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Será calor, causa ubíqua de gozo, 

Raio X, magnetismo misterioso, 

Quimiotaxia, ondulação aérea, 

Fonte de repulsões e de prazeres, 

Sonoridade potencial dos seres, 

Estrangulada dentro da matéria! 

 

E o que ele foi: clavículas, abdômen, 

O coração, a boca, em síntese, o Homem, 

-- Engrenagem de vísceras vulgares -- 

Os dedos carregados de peçonha, 

Tudo coube na lógica medonha 

Dos apodrecimentos musculares. 

 

A desarrumação dos intestinos 

Assombra! Vede-a! Os vermes assassinos 

Dentro daquela massa que o húmus come, 

Numa glutoneria hedionda, brincam, 

Como as cadelas que as dentuças trincam 

No espasmo fisiológico da fome. 

 

É uma trágica festa emocionante! 

A bacteriologia inventariante 

Toma conta do corpo que apodrece... 

E até os membros da família engulham, 

Vendo as larvas malignas que se embrulham 

No cadáver malsão, fazendo um s. 

 

E foi então para isto que esse doudo 

Estragou o vibrátil plasma todo, 

À guisa de um faquir, pelos cenóbios?!... 

Num suicídio graduado, consumir-se, 

E após tantas vigílias, reduzir-se 

À herança miserável dos micróbios! 

 

Estoutro agora é o sátiro peralta 

Que o sensualismo sodomita exalta, 

Nutrindo sua infâmia a leite e a trigo... 

Como que, em suas clélulas vilíssimas, 

Há estratificações requintadíssimas 

De uma animalidade sem castigo. 

 

Brancas bacantes bêbadas o beijam. 

Suas artérias hírcicas latejam, 

Sentindo o odor das carnações abstêmias, 

E à noite, vai gozar, ébrio de vício, 

No sombrio bazer domeretrício, 

O cuspo afrodisíaco das fêmeas. 

 

No horror de sua anômala nevrose, 

Toda a sensualidade da simbiose, 

Uivando, à noite, em lúbricos arroubos, 

Como no babilônico sansara, 

Lembra a fome incoercível que escancara 
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A mucosa carnívora dos lobos. 

 

Sôfrego, o monstro as vítimas aguarda. 

Negra paixão congênita, bastarda, 

Do seu zooplasma ofídico resulta... 

E explode, igual à luz que o ar acomete, 

Com a veemência mavórtica do aríete 

E os arremessos de uma catapulta. 

 

Mas muitas vezes, quando a noite avança, 

Hirto, observa através a tênue trança 

Dos filamentos fluídicos de um halo 

A destra descarnada de um duende, 

Que tateando nas tênebras, se estende 

Dentro da noite má, para agarrá-lo! 

 

Cresce-lhe a intracefálica tortura, 

E de su’alma na caverna escura, 

Fazendo ultra-epiléticos esforços, 

Acorda, com os candeeiros apagados, 

Numa coreografia de danados, 

A família alarmada dos remorsos. 

 

É o despertar de um povo subterrâneo! 

É a fauna cavernícola do crânio 

-- Macbeths da patológica vigília, 

Mostrando, em rembrandtescas telas várias, 

As incestuosidades sangüinárias 

Que ele tem praticado na família. 

 

As alucinações tácteis pululam. 

Sente que megatérios o estrangulam... 

A asa negra das moscas o horroriza; 

E autopsiando a amaríssima existência 

Encontra um cancro assíduo na consciência 

E três manchas de sangue na camisa! 

 

Míngua-se o combustível da lanterna 

E a consciência do sátiro se inferna, 

Reconhecendo, bêbedo de sono, 

Na própria ânsia dionísica do gozo, 

Essa necessidade de horroroso, 

Que é talvez propriedade do carbono! 

 

Ah! Dentro de toda a alma existe a prova 

De que a dor como um dartro se renova, 

Quando o prazer barbaramente a ataca... 

Assim também, observa a ciência crua, 

Dentro da elipse ignívoma da lua 

A realidade de uma esfera opaca. 

Somente a Arte, esculpindo a humana mágoa, 

Abranda as rochas rígidas, torna água 

Todo o fogo telúrico profundo 

E reduz, sem que, entanto, a desintegre, 

À condição de uma planície alegre, 
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A aspereza orográfica do mundo! 

 

Provo desta maneira ao mundo odiento 

Pelas grandes razões do sentimento, 

Sem os métodos da abstrusa ciência fria 

E os trovões gritadores da dialética, 

Que a mais alta expressãoda dor estética 

Consiste essencialmente na alegria. 

 

Continua o martírio das criaturas: 

— O homicídio nas vielas mais escuras, 

— O ferido que a hostil gleba atra escarva, 

— O último solilóquio dos suicidas —  
E eu sinto a dor de todas essas vidas 

Em minha vida anônima de larva!” 

 

Disse isto a Sombra. E, ouvindo estes vocábulos, 

Da luz da lua aos pálidos venábulos, 

Na ânsa de um nervosíssimo entusiasmo, 

Julgava ouvir monótonas corujas, 

Executando, entre daveiras sujas, 

A orquestra arrepiadora do sarcasmo! 

Era a elegia panteísta do Universo, 

Na produção do sangue humano imenso, 

Prostituído talvez, em suas bases... 

Era a canção da Natureza exausta, 

Chorando e rindo na ironia infausta 

Da incoerência infernal daquelas frases. 

 

E o turbilhão de tais fonemas acres 

Trovejando grandíloquos massacres, 

Há-de ferir-me as auditivas portas, 

até que minha efêmera cabeça, 

Reverta à quietação datrava espessa 

E à palidez das fotosferas mortas! 

(ANJOS, 2004, p. 1-4) 

 

 

DEBAIXO DO TAMARINDO 

 

No tempo de meu Pai, sob estes galhos, 

Como uma vela fúnebre de cera, 

Chorei bilhões de vezes com a canseira 

De inexorabilíssimos trabalhos! 

 

Hoje, esta árvore, de amplos agasalhos, 

Guarda, como uma caixa derradeira, 

O passado da Flora Brasileira 

E a paleontologia dos Carvalhos! 

 

Quando pararem todos os relógios 

De minha vida e a voz dos necrológios 

Gritar nos noticiários que eu morri, 
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Voltando à pátria da homogeneidade, 

Abraçada com a própria Eternidade 

A minha sombra há de ficar aqui! 

(ANJOS, 2004, p. 8) 

 

 

AS CISMAS DO DESTINO 

I 

Recife, Ponte Buarque de Macedo. 

Eu, indo em direção à casa do Agra, 

Assombrado com a minha sombra magra, 

Pensava no Destino, e tinha medo! 

 

Na austera abóbada alta o fósforo alvo 

Das estrelas luzia... O calçamento 

Sáxeo, de asfalto rijo, atro e vidrento, 

Copiava a polidez de um crânio alvo. 

 

Lembro-me bem. A ponte era comprida, 

E a minha sombra enorme enchia a ponte, 

Como uma pele de rinoceronte 

Estendida por toda a minha vida! 

 

A noite fecundava o ovo dos vícios 

Animais. Do carvão da treva imensa 

Caía um ar danado de doença 

Sobre a cara geral dos edifícios! 

 

Tal uma horda feroz de cães famintos, 

Atravessando uma estação deserta, 

Uivava dentro do eu, com a boca aberta, 

A matilha espantada dos instintos! 

 

Era como se, na alma da cidade, 

Profundamente lúbrica e revolta, 

Mostrando as carnes, uma besta solta 

Soltasse o berro da animalidade. 

 

E aprofundando o raciocínio obscuro, 

Eu vi, então, à luz de áureos reflexos, 

O trabalho genésico dos sexos, 

Fazendo à noite os homens do Futuro. 

 

Livres de microscópios e escalpelos, 

Dançavam, parodiando saraus cínicos, 

Bilhões de centrossomas apolínicos 

Na câmara promíscua do vitellus. 

 

Mas, a irritar-me os globos oculares, 
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Apregoando e alardeando a cor nojenta, 

Fetos magros, ainda na placenta, 

Estendiam-me as mãos rudimentares! 

 

Mostravam-me o apriorismo incognoscível 

Dessa fatalidade igualitária, 

Que fez minha família originária 

Do antro daquela fábrica terrível! 

 

A corrente atmosférica mais forte 

Zunia. E, na ígnea crosta do Cruzeiro, 

Julgava eu ver o fúnebre candeeiro 

Que há de me alumiar na hora da morte. 

 

Ninguém compreendia o meu soluço, 

Nem mesmo Deus! Da roupa pelas brechas, 

O ventobravo me atirava flechas 

E aplicações hiemais de gelo russo. 

 

A vingança dos mundos astronômicos 

Enviava à terra extraordinária faca, 

Posta em rija adesão de goma laca 

Sobre os meus elementos anatômicos. 

 

Ah! Com certeza, Deus me castigava! 

Por toda a parte, como um réu confesso, 

Havia um juiz que lia o meu processo 

E uma forca especial que me esperava! 

 

Mas o vento cessara por instantes 

Ou, pelo menos, o ignis sapiens do Orco 

Abafava-me o peito arqueado e porco 

Num núcleo de substâncias abrasantes. 

 

 

 

É bem possível que eu umdia cegue. 

No ardor desta letal tórrida zona, 

A cor do sangue é a cor que me impressiona 

E a que mais neste mundo me persegue! 

 

Essa obsessão cromática me abate. 

Não sei por que me vêm sempre à lembrança 

O estômago esfaqueado de uma criança 

E um pedaço de víscera escarlate. 

 

Quisera qualquer coisa provisória 

Que a minha cerebral caverna entrasse, 

E até ao fim, cortasse e recortasse 

A faculdade aziaga da memória. 
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Na ascensão barométrica da calma, 

Eu bem sabia, ansiado e contrafeito, 

Que uma população doente do peito 

Tossia sem remédio na minh’alma! 

 

E o cuspo que essa hereditária tosse 

Golfava, à guisa de ácido resíduo, 

Não era o cuspo só de um indivíduo 

Minado pela tísica precoce. 

 

Não! Não era o meu cuspo, com certeza 

Era a expectoração pútrida e crassa 

Dos brônquios pulmorares de uma raça 

Que violou as leis da Natureza! 

 

Era antes uma tosse ubíqua, estranha, 

Igual ao ruído de um calhau redondo 

Arremessado no apogeu do estrondo, 

Pelos fundibulários da montanha! 

 

E a saliva daqueles infelizes 

Inchava, em minha boca, de tal arte, 

Que eu, para não cuspir por toda a parte, 

Ia engolindo, aos poucos, a hemoptísis! 

 

Na alta alucinação de minhas cismas 

O microcosmos líquido da gota 

Tinha a abundância de uma artéria rota, 

Arrebatada pelos aneurismas. 

 

Chegou-me o estado máximo da mágoa! 

Duas, três, quatro, cinco, seis e sete 

Vezes que eu me furei com um canivete, 

A hemoglobina vinha cheia de água! 

 

 

Cuspo, cujas caudais meus beiços regam, 

Sob a forma de mínimas camândulas, 

Benditas sejam todas essas glândulas, 

Que, quotidianamente, te segregam! 

 

Escarrar de um abismo noutro abismo, 

Mandando ao Céu o fumo de um cigarro, 

Há mais filosofia neste escarro 

Do que em toda a moral do Cristianismo! 

 

Porque, se no orbe oval que os meus pés tocam 

Eu não deixasse o meu cuspo carrasco, 

Jamais exprimiria o acérrimo asco 
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Que os canalhas do mundo me provocam! 

 

[...] 

(ANJOS, 2004, p. 8-9) 

 
 

MATER 

 

Como a crisálida emergindo do ovo 

Para que o campo flórido a concentre, 

Assim, oh! Mãe, sujo de sangue, um novo 

Ser, entre dores, te emergiu do ventre! 

 

E puseste-lhe, haurindo amplo deleite, 

No lábio róseo a grande teta farta 

-- Fecunda fonte desse mesmo leite 

Que amamentou os éfebos de Esparta.  

 

Com que avidez ele essa fonte suga! 

Ninguém mais com a Beleza está de acordo, 

Do que essa pequenina sanguessuga, 

Bebendo a vida no teu seio gordo! 

 

Pois, quanto a mim, sem pretensões, comparo, 

Essas humanas coisas pequeninas 

A um biscuit de quilate muito raro 

Exposto aí, à amostra, nas vitrinas. 

 

Mas o ramo fragílimo e venusto 

Que hoje nas débeis gêmulas se esboça, 

Há de crescer, há de tornar-se arbusto 

E álamo altivo de ramagem grossa. 

 

Clara, a atmosfera se encherá de aromas, 

O Sol virá das épocas sadias... 

E o antigo leão, que te esgotou as pomas, 

Há de beijar-te as mãos todos os dias! 

 

Quando chegar depois tua velhice 

Batida pelos bárbaros invernos, 

Relembrarás chorando o que eu te disse, 

À sombra dos sicômoros eternos! 

(ANJOS, 2004, p.44-45) 
 

 


