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L.ucíola  Freitas  de  Macêdo  nasceu  em  Fortaleza-  CE  (1970)  e  mora  em  Belo 

Horizonte-MG. É poeta e psicanalista, Membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da 
Associação Mundial de Psicanálise, e dirige a coleção de psicanálise Estudos Clínicos,  
pela Editora Scriptum/BH. Desenvolve, atualmente, uma pesquisa de doutorado em 
Estudos Psicanalíticos na UFMG, e publicou Vida Esperança (Salvador: Contemp, 1985).

Soante, o segundo livro de Lucíola Freitas de Macêdo, recentemente publicado pela 
editora Scriptum, é ímpar, mesmo que não ocupe uma posição numérica que o situe 
como tal. Ímpar porque soante, assim o li. E o que o faz ser soante? Talvez seja pelo  
“ruído sibilante do corte, de onde advém o imprevisível da poesia”, como bem o disse 
Ruth Silviano Brandão, ou como nos mostra Isaura Pena, que de forma contundente, 
através de seus desenhos, retira da palavra algo da ordem do traço, do signo e o faz  
soar na página branca. Mas, sobretudo, é soante, eu diria, pelo som que produz o 
vazio, como somos tocados por sua poesia em incarn´ato:

....o vaziopleno sonoro
esburacando seu tecido

fazendo o verbo
ex-istir ao som

separado do sopro 

É com prazer que apresento a entrevista que realizei com Lucíola Freitas de Macêdo, 
na qual vocês poderão observar a sua arte, por meio de suas respostas e, em especial, 
por meio de sua poesia. Através de soante podemos nos interrogar sobre o inquietante 
uso das palavras, feito pela poeta,  em sua prática da letra,  e quem sabe até, ao 
sermos surpreendidos por ela,  chegar a dizer:  este livro é algo para apreendermos 
com os ouvidos, tal qual a psicanálise nos faz experimentar, pois a poesia de Lucíola é 
feita de restos, de restos sonoros, como vamos conferir. 

Fátima Pinheiro

_____________________

Fátima Pinheiro: Lucíola, soante é um sopro, um som corporal?

Lucíola Macêdo: Ruído, rumor, murmúrio, grunhido, extraídos da palavra mínima, de 

junções e separações entre letras,  palavras,  e  pedaços de palavras,  restos  de um 

idioleto  arcaico.  Diria  que,  sim,  esse  res’í’duo  soante,  é  um  resíduo  corporal,  um 

res’í’duo do corpo de gozo. 

Como  seria  escrever  com  o  corpo,  dando  voz,  na  escrita,  ao  acontecimento  de 

corpo? Essa foi a questão que me moveu  na escrita desse livro, em que escrever com 

o corpo, vai se fazendo, nos limites do sentido. Nessa zona entre sentido e sem sentido,  

entre o branco da folha de papel, a letra, e os sulcos forjados por uma poética da 

subtração, ansiava  por uma poesia não-toda escrita,  em que o  leitor fosse chamado 

a colocar algo de si. Se há sopro? Talvez o arfar que se segue ao íncubo. 



Sua primeira pergunta me remete a um dos poemas de  soante, então comecemos 

com poesia!

Oco ouvido

onde começa o

caminho do som

abriga cera grudenta

pedaço agarrado

carrapato

rap(a)to

carrapalavras

só as escritas

são carrapatos de 
outro tipo

grudam fixam o som

não deixam a surdez

ficar vazia de 
nonsense

afogada no caldo denso 

silênciossemintervalo

as coisas ditas

em voz baixa

perdem-se no ar 

mas as palavras 
escritas

em letras pequenas

carrapateiam
o vaziopleno sonoro

esburacando seu 
tecido

fazendo o verbo

ex-istir ao som 

separado do sopro

                                     

Fátima Pinheiro:  soante marca de forma bastante contundente aquilo que na poesia 

é efeito de sentido, mas também de furo. Os seus poemas são lacunares, muitas vezes 



silenciosos e fragmentários. Esses aspectos nos falam de uma experiência importante e 

radical com a língua. O que você pode nos dizer sobre isso?

Lucíola  Macêdo: Em  soante,  tentei  fazer da  subtração,  um  método.  Escrevi  uma 

primeira versão dos poemas, e, então, ia retirando os conectores e as palavras que 

não fossem essenciais  à  estrutura do poema, de modo que se retirasse mais  uma 

palavra, o poema desmoronaria. Minha intensão era fazer ressoar não a rima, ou o 

verso, mas o intervalo, a lacuna, o vazio, ao separar letras que usualmente deveriam 

ficar juntas; ou então fazer ressoar a dimensão fonética, quando juntava palavras ou 

letras que usualmente deveriam ficar separadas. 

Mas não poderia falar desses experimentos sem falar dos escritores que tomei como 

interlocutores,  não  apenas  os  mais  recentes,  como  também  aqueles  que  me 

acompanham  por  toda  uma  vida.  Em  soante há  os  interlocutores  explícitos  e 

nomeados,  sobre  as  quais  iremos  conversar  um  pouco  mais  adiante:  Primo  Levi, 

Stéphane  Mallarmé e  Paul  Celan.  Mas  há também importantes  interlocutores  não 

nomeados,  que talvez  possam lançar uma luz  indireta,  oblíqua,  atópica,  mas  não 

menos fundamental,  sobre a inspiração e o trabalho da palavra em  soante.  Trago 

muito presente, quando escrevo poesia, uma espécie de paisagem, feita dos tons e 

texturas da escrita de cada um desses escritores, pois me deram a chance de me 

aproximar, como leitora, de diferentes experiências, tão únicas quanto radicais, com a 

língua. 

Da juventude, trago comigo a  A educação pela pedra,  de João Cabral  de Melo 

Neto;  Elogio de la sombra,  de Jorge Luis Borges;  Les Nourritures terrestres,  de André 

Gide;  Teorema,  e  também  as  palavras  vaga-lume,  tão  fugazes,  intermitentes, 

dançantes,  erráticas,  quanto  arrebatadoras,  pungentes,  desconcertantes,  de  Pier 

Paolo Pasolini. Dessa paisagem fazem parte também, alguns lugares: o primeiro deles,  

foi a biblioteca de meu pai, suas coleções de literatura, e as maravilhosas edições em 

papel bíblico da José Aguilar, o segundo foi o ambiente em torno do Liceo, digo em 

torno, porque no Liceo líamos os clássicos da literatura italiana, mas havia todo um 

circuito por onde circulavam os livros supostamente proibidos, entre os quais estavam 

os de Pasolini e Gide. Com João Cabral, aprendi um dos meus jogos preferidos. Até 

hoje  amo  brincar  de  catar  palavras,  à  procura  dos  grãos  pesados,  indigestos, 

imastigáveis, os “de quebrar dente”. Tenho sempre presente, ao escrever poesia, que 

“a pedra dá à frase o seu grão mais vivo/ obstrui a leitura fluviante, flutual,/ açula a  

atenção, isca-a com o risco”.1 

Há também, em soante, a presença silenciosa, mas decisiva da letra de uma escritora 

que só vim a conhecer através da leitura de Lacan, a Marguerite Duras. Há alguns 

fragmentos de Escrever, que desde que os li, também me acompanham.. Um deles, 

inclusive, diz desse exercício que até há pouco tempo me parecia impossível, que é o 

1 MELO NETO, J.C.de. A educação pela pedra e outros poemas Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. P.222. 



de falar sobre o livro que escrevi : “É uma coisa curiosa um escritor. Uma contradição  

e também um absurdo. Escrever é também não falar [...] É muitas vezes o repouso de  

um escritor,  e ele tem muito a ouvir. Não fala muito porque é impossível falar com  

alguém  de  um  livro  que  se  escreveu  e  sobretudo  falar  de  um  livro  que  se  está  

escrevendo. É impossível. É o contrário do cinema, o contrário do teatro [...] É o mais  

difícil de tudo. É o pior. Porque um livro é o desconhecido, é a noite, é fechado, é  

assim”.2 Creio que  soante tente se aproximar disso que pude extrair desse fundo de 

silêncio,  do  qual  escreve  Duras.  Talvez  por  isso  tenha  escolhido  começar  nossa 

conversa  trazendo um poema,  mais  que falando propriamente do que escrevi!  O 

segundo fragmento remete à minha experiência lacunar com a escrita. Por meio dele, 

faço  minha,  sob  a  forma  de  uma  pergunta,  e  de  experimentos  com  a  palavra 

poética, uma invocação de Duras:  “Haverá uma escrita não-narrativa.  Um dia isto  

virá.  Uma escrita breve, sem gramática, uma escrita de palavras sozinhas. Palavras  

sem apoio de uma gramática. Extraviadas. Ali, escritas. E logo deixadas de lado”.3 Há 

ainda um  último fragmento.  Esse  toca,  mais  diretamente,  um  dos  temas  que  nos 

aproxima nessa conversa: o corpo. Acredito que não haja poema sem corpo, sem 

corpo de gozo. Disso, Duras testemunha, lindamente quando escreve:  “Isso torna a 

escrita  selvagem.  Vai-se  ao  encontro  de uma selvageria  anterior  à  vida  [...]  algo  

distinto e ao mesmo tempo inseparável da própria vida. Encarniçado. Não se pode 

escrever sem a força do corpo [...]. É uma coisa gozada, sim”.4

D’um’escrit’

à outra

rasura

                   corte

na carne 

da imagem 
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romp

  e

2DURAS, M. Escrever. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. P.26.
3Ibidem. P.63.
4Ibidem. P.22-23.



Fátima Pinheiro: Você abre o livro com uma frase: soante foi escrito sob o impacto da 

leitura da obra de Primo Levi. Conte-nos o que esse impacto de leitura produziu em 

você. 

Em nossa conversa, que antecedeu esta entrevista, você falou do seu interesse pela 

poesia de Paul Celan e pela de Stéphane  Mallarmé, ambos poetas que trazem em 

sua poesia a marca da ruptura.  A ruptura tão presente na obra desses poetas, parece 

nos remeter diretamente ao impossível da língua em relação aos efeitos do sentido.  É 

isso que lhe instiga no seu fazer poético?

Lucíola Macêdo: Quanto ao impacto causado pela leitura da obra de Primo Levi, 

colocarei  o  acento  sob a  palavra “leitura”.  Houve,  quanto a  essa  experiência  de 

leitura, um impacto fulgurante e ao mesmo tempo fulminante, que se deu a partir do 

encontro  com  alguns  significantes.  Esses  significantes  são,  a  meu  ver,  significantes 

fundamentais,  a  atravessar  o  vasto  conjunto  da  obra  desse  autor,  tanto  em  sua 

narrativa testemunhal, como também nos ensaios, contos,  poesia e romance.  São 

também,  significantes  que  me  concernem,  justo  no  ponto  ao  qual  me  referi,  em 

recente entrevista ao Bibliô5, pois foi o impacto dessa leitura, no momento preciso em 

que ela aconteceu, digo preciso, em relação a uma experiência de análise em curso, 

que tornou legível, para mim, a raiz traumática de um acontecimento de corpo. A 

partir daí, dá-se o que chamei de desletrar-sinthoma, e com o desletrar, a escrita de 

soante.  É  curioso,  pois  já  havia  me encontrado com esses  significantes,  em minha 

experiência de leitora, tanto na poesia de Stéphane Mallarmé, como naquela de Paul 

Celan.  Aquelas  páginas  já  haviam  sido  marcadas  antes,  e  aqueles  poemas, 

escolhidos, já faziam parte da minha antologia pessoal. Mas foi a leitura de Primo Levi, 

em um dado momento da vida, e da análise, o que me permitiu isolar, entre esses 

significantes, apenas um, índice de um encontro com o real.

Por  isso,  mais que por qualquer razão de estilo,  trouxe, na epígrafe de  soante,  um 

pequeno fragmento do  inacabado  “Igitur, ou a loucura de Elbehnon”.6 Há também 

alguns  poemas inspirados  em “Um lance de dados”,  do Mallarmé:  “um lance de 

dados / jamais / mesmo quando lançado em circunstâncias / eternas / do fundo de  

um naufrágio /.../ antes / de jogar / maníaco encanecido/a partida / em nome das  

ondas /  uma /  naufrágio esse /  fora de antigos cálculos  /.../  jamais  abolirá  /.../  o  

acaso...”.7

Há, também, poemas que se fazem a partir das ressonâncias de “Fala também tu”, de 

Celan: “Fala também tu / fala por último,/ diz teu falar / Fala – / Mas não separes o  

não do sim./ Dá ao teu falar também o sentido: / dá-lhe a sombra./ Dá-lhe sombra  

5“X, ou a memória da infância”. Disponível em:  
http://www.ebp.org.br/dr/biblio/biblio002/biblio_entrevista.asp. 
6MALLARMÉ, S. “ Igitur, ou a loucura de Elbehnon”. In: GRÜNEWALD, J.L. Poemas. Rio de Janeiro: nova 
Fronteira, 1990. P.72-115. Poema traduzido por José Lino Grünewald.
7MALLARMÉ, S. “Um lance de dados jamais abolirá o acaso”. In: CAMPOS,A., PIGNATARI, D., 
CAMPOS H. Mallarmé. São Paulo: Perspectiva, 1974. P.153-173. Poema traduzido por Haroldo de Campos.

http://www.ebp.org.br/dr/biblio/biblio002/biblio_entrevista.asp


bastante, / dá-lhe tanta / quanto sabes dividir em ti entre / meia-noite e meio-dia e  

meia-noite./ Olha em volta / vê a vida ao redor – / Na morte! Viva! / fala a verdade  

quem sombras fala./ Mas então se esvai o lugar em que estás: / Para onde agora,  

desnudado de sombra, para onde? / Sobe. / Vá tateando./ Tornas-te mais magro,  

mais irreconhecível, mais fino! / Mais fino: um fio,/ por onde ela quer descer, a estrela: /  

para embaixo nadar, embaixo, / onde se vê cintilar: no ondear / de palavras errantes.8 

O  trabalho  em  torno  de  alguns  pares  de  significantes,  afogados/sobreviventes, 

sim/não,  cuja  paisagem  de  fundo  é  aquela  do  naufrágio,  do  trauma,  e  da 

contingência  do trauma,  tocam o coração da voz  poética,  e  da experiência  de 

escrita,  em  soante.  Quanto  a  este  ponto,  “Shemá”, poema  epígrafe  da  primeira 

edição de É isto um homem?, parece-me exemplar, especialmente, o verso do qual foi 

extraído o título do livro: “... pensem bem se isto é um homem / que trabalha no meio  

do barro, / que não conhece a paz, / que luta por um pedaço de pão, / que morre  

por um sim ou por um não...”.9 A referência à seleção para a câmara de gás, à total 

ausência de qualquer lógica, ou indício de racionalidade que justifique um sim ou um 

não, e quanto à série de acasos que o levariam a sobreviver, atravessam a obra de 

Levi, e a pergunta sobre a sua “sfacciata fortuna”.10 Tal oximoro, por sua vez, é uma 

clara evocação a Shakespeare, e pontualmente, à “outrageous fortune”, em Hamlet.  

Então,  voltando à  sua  pergunta,  quanto  ao  impossível  da língua em  relação  aos 

efeitos de sentido, se é isso que me instiga em meu fazer poético, diria que sim. São as  

poéticas do real,  as  tenho visitado e interrogado,  buscando entender  como cada 

autor se encontrou com os limites da representação, e de quais recursos pôde se servir,  

em seu trabalho de escrita. Creio que isso se fez muito presente em soante, pois há a 

palavra, ali,  mas, sobretudo o silêncio, há a trama, mas sobretudo a urdidura, há o 

simbólico, o imaginário, mas sobretudo a opacidade do real,  o  troumatisme, como 

acontecimento de corpo,  a partir  do qual  uma voz poética vai  se  constituindo,  e 

encontrando seu modo de enunciação.

Para mim, desde o início, a poesia se deu como um modo de fazer com as palavras, 

advindo de um encontro com o real. Com soante, não foi diferente. Aliás, houve, sim, 

uma única diferença, pois sua escrita se fez sob transferência, foi atravessada por uma 

experiência da palavra e com a palavra em análise, então podemos interrogar se isso 

8CELAN, P. Cristal. São Paulo: Iluminuras, 2011. P. 58-61.  Volume bilíngue organizado e traduzido por 
Cláudia Cavalcanti.
9LEVI, P. É isto um homem? Rio de Janeiro: Rocco, 1988. P. 9.  “Shemá” (Escuta) é a primeira palavra da reza 
fundamental da liturgia judaica: Schemá Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ekhad (Escuta Israel, o Eterno é nosso 
Deus, o Eterno é um). De acordo com Renato Lessa,  nessa analogia com a reza central da tradição judaica, 
entoada pelo canto dos chazanim, Levi lança mão do imperativo de uma escuta, da potência interpeladora da 
escuta. Tal interpelação, que provém do silêncio do Campo, inscreve-se na ordem da escuta (ao que podemos 
agregar, o recurso à escrita), e não da representação. Cf. LESSA, R. “O silêncio e sua representação”. In: 
Memória e cinzas: vozes do silêncio. São Paulo: Perspectiva: 2009. P. 99-101.
10O tema da fortuna, central na obra de Primo Levi, foi primorosamente desenvolvido por Robert Gordon, 
no âmbito das Lições Primo Levi. Vale consultar:  Gordon, R.S.C.  “Sfacciata fortuna”.  La Shoah e il caso. 
Torino: Giulio Einaudi Editore, 2010.



faria  diferença.  Acredito  que  sim.  Posso  afirmar  que  fez  diferença  para  mim,  em 

relação às experiências de escrita anteriores à soante, pois  me permitiu consentir com 

a marca da ruptura, e mesmo, suportar seus riscos, e extrair de uma experiência de 

ruptura, uma voz poética.  Esse fazer poético, com a marca da ruptura, se fez, para 

mim, num espaço entre: entre afogados e sobreviventes, entre dilacerante solidão e 

parceria  sinthomática,  entre  sim  e  não,  entre  opacidade  e  fulgurância,  entre 

legibilidade e ilegibilidade, entre olvido e reminiscência, entre linguagem e abismo. 

Habitar esse espaço, tão radical, e por vezes inabitável, é também uma das marcas, 

se podemos dizer assim, de uma experiência de análise levada até o final.

Quase anoitecer
vertigem
penumbra
escritos
embolorados
esc’ólios

ondasomdasondasondasondasondasondasondasonsas
   ondasondasoondasondasondasondas

borram-se
    ritmoalheioconstante

nau frágil
o acaso
jamais
abolirá
o mar
mal
l
armé
lance
abismal
de dados
nada de,

Fátima Pinheiro: A  experiência  da leitura  é  algo muito  singular,  porque  nem tudo, 

podemos  encontrar  nos  textos,  como  nos  apontava  Borges,  mas  talvez  seja  essa 

inconsistência  que  nos  faz  estabelecer  uma transferência  com a  leitura,  tanto  na 

experiência da psicanálise quanto na experiência poética. O que você pensa disso?

Lucíola Macêdo: Sua pergunta relança, novamente, minhas primeiras experiências de 

jovem leitora,  com João Cabral,  Borges,  Gide, Pasolini,  Hesse,  mas também Cecília 

Meireles,  Bandeira,  Carlos Drummond, os  irmãos Campos...  Foram experiências que 

modificaram minha vida, ou, melhor  dizendo, minha maneira de estar, de viver,  de 

doer a vida, justo no ponto em que me transmitiam um modo de dizer, de escrever a  

inconsistência do Outro, e da própria linguagem. Então ali, no papel, aquilo que me 



trazia,  fora  da  escrita,  somente  angústia,  encontrava  um  lugar  entre  as  letras,  as 

palavras, o texto, a grafia, a pontuação, o branco da página. Então eu podia dizer sim 

àquilo, e experimentar o que aquilo era para mim, me experimentar naquilo. Foi então 

que  descobri  que  as  palavras,  principalmente  as  escritas,  me  acalmavam,  e  me 

acalmavam na angústia,  mesmo estando,  eventualmente, ali,  no olho do furacão, 

rodopiando em seu vórtice. Descobri,  também, que as palavras,  especialmente as 

escritas,  me  proporcionavam  uma  calma  lúcida,  cortante,  diferente  daquela  que 

buscamos na fantasia, que é uma calma inocente, pueril. Então me dou conta, hoje, 

de como minha transferência à leitura e à escrita não são sem relação com ter me 

tornado analista! A experiência analítica me permitiu constituir meu próprio idioleto, 

feito com minha lalangue, e escrevê-lo. Nessa escrita, minha experiência de leitora se 

condensa e se constitui a partir de uma paisagem singular, daí a forte referência, em 

soante, às línguas indígenas e sua geografia, assim como o uso do apóstrofo como 

modo de inter’ferir tanto na língua, quanto na paisagem.

De pequena afundou-se na piscina da grande casa
fez-se tragar pela garganta ávida do tempo
sentiu seu minúsculo corpo submergir em
águas uterinas turva visão obnubilada escuridão 

corpoimersononada

subitamente arrancado da umidade aquosa 
umavolvente uma
enquanto se impunham descontrolados os primeiros 
movimentos 
mexendodesordenadamente pernas pés braços 
pescoço
até o corpúsculo subsumido emergir flutuante na 
superfície
sua cabeça virou-se acidentalmente para o lado 

respiração única profunda
encheu-lhe os pulmões de ar
bolha viva em movimento ascendente

entr’ofund’etern’dofim
e o infinito pontual do começo
um gozo in’ominável 

Fátima Pinheiro: Outro  dia  me  surpreendi  com  algo  que  Lacan  enunciou  sobre  a 

poesia em contraponto com a psicanálise, em 1968,11 vou retomar as palavras dele: 

(...) “a psicanálise faz alguma coisa. Faz, mas, não basta, o essencial, o ponto central é 

11LACAN, J. O seminário, livro XV: o ato psicanalítico. Lição de 15 de novembro de 1967. Inédito. 



a visão poética propriamente dita, a poesia também faz alguma coisa. Observei em 

outro lugar, assim de passagem, por ter me interessado um pouco pelo campo da 

poesia, quão pouco temos nos ocupado com o que isto faz, e a quem, e sobretudo, –  

por que não ? – aos poetas”. A seu ver, Lucíola, o que a poesia ensina aos analistas?

Lucíola Macêdo: Vejo que de certo modo, uma resposta a essa questão já se esboçou 

em pergunta anterior, a de número quatro, então serei sucinta. No meu caso, o que a 

poesia ensina  à psicanálise? Um modo de ler! 

Coisacosadingthingchoseres
ductiledocilefacile
errheideggerrante
caminho de pensamento
trabalho de mãos naus nãos
celanizam-se pés 
não separes
não do sim 
c’est’ élan 
Celan

ornamentos florais
líriosnarcisosgirassóis
flores do Campo 

Fátima Pinheiro:  É especialmente interessante o tratamento que você dá às palavras 

em soante. Você as corta, as une, as cola. Mas a sua grande invenção, a meu ver, diz 

respeito  à  utilização  do  apóstrofo,  você  o  usa  de  maneira  única:  em  alguns 

momentos,  com  ele,  você  suprime  letras,  outras  vezes,  não  as  suprime,  mas  as 

escande. O apóstrofo é um instrumento agudo, preciso e soante que faz o corpo do 

poema?

Lucíola  Macêdo: Acho  que  o  apóstrofo  é  uma  notação  fundamental,  e  talvez 

fundante, desse idioleto arcaico que vai tomando forma ao longo de soante. O mais 

interessante é que fui constituindo seus usos, à medida que ia escrevendo os poemas, 

especialmente  no  momento  do  retrabalho,  momento  em  que  ia  operando  a 

subtração das palavras, até chegar à estrutura mais elementar do poema. Então a 

inserção do apóstrofo teve,  desde o início,  um caráter  bem experimental,  e muito 

lúdico, permeado de descobertas, em meio às supressões, escansões, e cortes, ora 

cirúrgicos, ora arriscados. Por ter sido algo muito mais da ordem do acontecimento, 



que  do  cálculo,  ou  mesmo  da  estilística,  me  dou  conta  que  não  aperfeiçoei,  e 

mesmo, que não utilizei esse recurso o quanto poderia. Então, penso em continuar a 

experiência com o apóstrofo nos trabalhos porvir. 

No início da escrita, fui movida por uma inspiração quase musical, utilizando-o como 

se estivesse diante de um poema partitura, em que tomei a palavra, a letra, como 

objetos  sonoros,  em sua  dimensão puramente  material.  Também experimentei  sua 

inserção apenas como modo de forjar um intervalo, apontando para outro modo de 

leitura, para uma quebra diferente da usual, desembocando ora em uma polissemia, 

ora em pura assonância sem sentido. Mas o que mais me chamou atenção nesses 

experimentos com o apóstrofo, foi o efeito de estranheza que por vezes sua inserção 

produz.  Ele surge no meio da palavra, ou do verso, como elemento estranho, uma 

pontuação onde não se esperava, fora de lugar, o que por si só, já poderá produzir um 

efeito de sem sentido, cortando o fluxo da leitura e da significação. Em conversa com 

amigos, alguém me perguntou, a propósito do uso do apóstrofo em soante, se havia 

me inspirado no  punctum  barthesiano.  Não tinha o texto do Barthes  tão presente 

durante  a  escrita  do  livro,  mas  após  essa  conversa,  fui  ao  texto,  e  ali  encontrei: 

“punctum é também picada, pequeno buraco, pequena mancha, pequeno corte – e 

também lance de dados. O punctum de uma foto é esse acaso que, nela, me punge 

(mas também me mortifica, me fere)”.12 É como abrir uma pequena fenda, de morte, 

na vida, pensei. É por essa fend’apóstrofo, que, em soante, a vida’corpo na palavra, 

poderá ressoar!

Xanxerê xaxim xapecó terra de kaingáng kamé 
kairús
cruzand’os rios peperiguaçu e ijuí rum’ao’extremo sul
chegou Jari pequeno riacho e logo depois egêo 
reza mito que egeia rainha das’amazonas morreu no mar
inflamadas meninges levaram pequeno riacho
egêo logo aprendeu a cavalgar línguas’equinas
filhodomeio foi-se de carona no cruzament’o sinal fechou
menina vai juntando pedacinhos d’estórias entre uma 
lágrima 
outro silênci’o sinal fechou motorista caolho continuou 
aurélio foi de caron’ao’infinito’nd’é’o’infinito?
Vovô, morrer é obra do acaso ou da contingência?
O’lhar doce d’avô mar enternece navega cavalga
aquec’ess’alma inquieta de neta 
acalenta sem ter respost’olhar doce rio de mar’avô

Fátima Pinheiro:  Podemos pensar o livro  soante como uma dobra moebiana onde o 

fora, a capa, revela um denso e opaco desenho negro de Isaura Pena, enquanto que 

dentro, somos tomados pela surpresa – ao nos depararmos, com a leveza, com os 

12BARTHES, R. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, p.46.



espaços em branco, onde ressoa o vazio.  Aí podemos perceber algo que se precipita 

na poesia, e que os desenhos de Isaura também fazem ressoar, um resíduo, um resíduo 

sonoro, fora do sentido. 

Para Isaura Pena, então, uma pergunta: Recentemente vi um depoimento seu em um 

vídeo intitulado “A alquimia do nanquim”, muito belo, em que você dizia que sente 

uma admiração muito grande por uma folha de papel, e que sente um silêncio, algo 

profundo diante dela.  E que para interferir no branco do papel você necessita de 

coragem,  e  compara  esse  salto  a  um  salto  em  uma  piscina.  soante foi  também 

equivalente a um salto em uma piscina? Nos fale dessa sua experiência. 

Isaura Pena:  Foi um pouco diferente. A primeira leitura de soante já suscitou em mim 

algumas  ideias.  Visualizei  alguns  caminhos  e  identifiquei  desenhos  dentro  do  meu 

repertório plástico que poderiam de alguma forma conversar  com os  poemas.  De 

cara a questão do vazio e do branco se entrelaçaram, mas essa questão é concreta, 

ela existe em soante. O primeiro momento foi algo muito intuitivo, de deixar vir à tona. 

Esse vir à tona tem a ver com a questão da piscina. Algo que vem, emerge ...  depois  

do salto  ...   Semanas  depois  –  esse  tempo é  muito  importante,  tem o  tempo de 

decantar, o tempo geológico da sedimentação das ideias – um segundo encontro. 

Ver de outro ângulo. 

A partir  daí busquei identificar  as formas dos poemas, o espaço que ocupavam e 

relacionei poemas/formas com desenhos/formas. O corpo dos poemas e o corpo dos 

desenhos. Desenhei os poemas, fiz várias e várias experiências... e tive várias conversas 

com a Lucíola, que foram fundamentais  para a escolha final.  Foi  uma experiência 

coletiva, feita a várias mãos, prazerosa, como nadar.

***

Nota da Coordenação: O livro soante estará à venda na livraria das XXII Jornadas Clínicas da EBP-Rio e do 

ICP-RJ


