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since feeling is first
who pays any attention 

to the syntax of things

e. e. cummings (1926)

É famoso o desafio lançado por Platão, na República, para que poetas e amantes da 
poesia defendam a poesia e a sua utilidade numa sociedade bem governada, se 
querem «resgatá-la do exílio»:

(…) Mesmo assim, diga-se que, se a poesia imitativa voltada para o prazer tiver argumentos para provar 
que deve estar presente numa cidade bem governada, a receberemos com gosto, pois temos consciência 
do encantamento que sobre nós exerce; mas seria impiedade trair o que julgamos verdadeiro. Ou não te 
sentes também seduzido pela poesia, meu amigo, sobretudo quando a contemplas através de Homero?
— Sinto, e muito.
— Logo, é justo deixá-la regressar, uma vez que ela se justifique, em metros líricos ou em quaisquer 
outros?
—Absolutamente.
— Concederemos certamente aos seus defensores, que não forem poetas, mas forem amadores de 
poesia, que falem em prosa, em sua defesa, mostrando como é não só agradável, como útil, para os 
Estados e a vida humana. E escutá-los-emos favoravelmente, porquanto só teremos vantagem, se se vir 
que ela é não só agradável, como também útil.

República, 10.607c-e

A defesa franca da poesia foi experimentada por muitos autores, talvez com mais 
eficácia, ou pelo menos mais reconhecidamente, por Sir Philip Sidney (The Defence 
of Poesy, c. 1580), por Wordsworth («Prefácio» às Lyrical Ballads, 1802) e por 
Shelley (A Defence of Poetry, 1890). Mas, tal como com a maioria das questões 
controversas, o antagonismo entre a poesia e muitos filósofos perdurou, mais ou 
menos explícito, mais ou menos civilizado, até aos nossos dias. O prazer 
proporcionado pela poesia é olhado com suspeição: é bom ou mau? É virtuoso ou 
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perverso? Quanto devemos expor-nos a ele? (Recorde-se Platão ajuizando a 
bondade e a perversidade dos humanos: «É um grande combate, meu caro 
Gláucon, é grande, e mais do que parece, o que consiste em nos tornarmos bons 
ou maus.») Esta é uma questão — a benignidade ou a perversidade da poesia — a 
que qualquer filosofia da poesia deve tentar responder. E, como de costume, a 
resposta não deixa de ter consequências. Logo, afinar o argumento é relevante. No 
entanto, dada a dificuldade e a diversidade dos assuntos que abrange (no caso da 
poesia, as intenções, os sentimentos, as emoções, a imaginação, o prazer, a 
beleza, a subjectividade, a interpretação…), o tema é deveras complicado e o risco 
de erro elevado. Não é pois surpreendente que o editor deste volume, John Gibson, 
declare na Introdução que «até muito recentemente podia dizer-se que a poesia é 
a última fronteira por explorar na estética analítica contemporânea, uma arte 
antiga e crucial que de alguma forma conseguimos ignorar quase por 
completo» (p. 1). The Philosophy of Poetry é por isso uma boa notícia.

Apesar da boa notícia, podemos discordar de algumas das suas abordagens, 
atitudes, escolhas e afirmações. Uma das afirmações que contesto, explorada com 
alguma minúcia, e à qual é dada alguma relevância, é proposta por Gibson na 
Introdução, a propósito da leitura ingénua de poesia (anterior ao modernismo) 
que aparentemente já não é uma opção viável depois do modernismo; e é 
afirmado que isto é uma característica importante da poesia moderna e, 
essencialmente, da poesia em geral. Deixem-me explicar o argumento de Gibson e 
a razão que me leva a crer que o mesmo implica um erro.

Gibson afirma que antes do modernismo a leitura de poesia apresentava 
«tendências narrativizantes»: «um dos hábitos comuns na leitura ingénua é 
tratar o poema como envolvendo sempre uma narrativa e assim apelar ao leitor 
que desenterre a história que sugere, e isto acarreta o hábito muito pernicioso de 
encobrir as formas mais radicais, e artisticamente significantes, como a poesia 
pode confrontar o pensamento, o sentimento e a vida» (p. 8). Por outro lado, o 
modernismo «rejeita em grande medida quase tudo o que torna a leitura ingénua 
possível, e aqui reside muita da sua lendária dificuldade» (p. 7). Resumindo, o 
modernismo desencoraja os leitores de ficcionalizar os poemas e para Gibson isto 
é uma evolução, visto que a leitura narrativa é um mau hábito. Desencoraja? Será 
mesmo?

Gibson explica o seu ponto de vista sugerindo que a poesia modernista requer 
normalmente «escrutínio» para ser minimamente compreensível: «Para se 
alcançar uma compreensão mínima de grande parte da poesia modernista, temos 
muitas vezes de tratar um poema não apenas como um objecto com interesse 
estético mas, mesmo antes de isso ser possível, como um objecto de escrutínio, 
que é algo que a leitura ingénua não tolera» (p. 8). Aceito que a leitura de poesia 
implica um tipo de escrutínio, de apreensão de forma e conteúdo, mas isto 
também era verdade na poesia pré-modernista: antes do modernismo (mesmo 
concedendo que a «narrativização» é a forma tradicional de ler), os poemas era 
escrutinados, investigados, não eram só tornados numa «história» coerente (e 
«história» deve ser entendida aqui num sentido lato). Se os poemas modernistas 
parecem mais difíceis do que os poemas tradicionais (e alguns são mesmo mais 
difíceis), esse facto é o que determina a leitura necessária: é a dificuldade do 
poema que exige o escrutínio mais complexo e minucioso para uma compreensão 
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mínima que uma leitura mais ingénua, per se, não pode fornecer. Por isso, poemas 
pré-modernistas e modernistas não são diferentes no que diz respeito ao tipo de 
leitura que exigem: simplesmente não podemos ir tão longe numa leitura ingénua 
de um poema modernista como iríamos (normalmente) num poema tradicional. 
Mas a diferença está nos próprios poemas, uma vez que são os poemas que 
exigem o modo próprio de serem lidos; e é uma diferença de grau (de dificuldade): 
quanto mais difícil o poema, mais difícil é compreender e apreciá-lo, e por isso 
menos ingénuo pode ser o leitor. No entanto, a leitura de poesia tão difícil ainda 
implica, pace Gibson, a atribuição de algum tipo de coerência, de uma «história». 
Ler ainda consiste, e afirmo que consistirá sempre, na actividade de «fazer 
sentido», o modernismo não trouxe qualquer mudança a este respeito.

O que Gibson pretende enfatizar é que ler poesia modernista exige mais algum 
conhecimento ao leitor, e mais reflexão, porque a poesia tende a ser mais 
complexa. O que pretendo afirmar, em resposta, é que tal complexidade, mesmo 
quando ampliada, não requer um modo de ler novo e especial, mas apenas um 
refinamento do modo antigo. Poderemos ter de ser menos ingénuos para 
compreender minimamente alguma poesia modernista, isto é, talvez precisemos 
de ser mais filosóficos, mas a atitude geral que os poemas exigem, desde o início, 
ainda é a mesma: uma atitude de questionamento e indagação, de tentar fazer 
sentido de um poema, de escrutinar a sua dimensão estética (o seu valor enquanto 
poema), o seu significado poético.

Logo, Gibson está equivocado, penso, quando afirma que «ao despojar tudo o que 
é essencial numa leitura ingénua, o poeta modernista aproxima-nos daquilo que a 
poesia sempre foi» (p. 10). A poesia modernista não se distancia radicalmente da 
tradição — e continua a implicar a mesma velha atitude de criar uma «história» 
minimamente coerente. A poesia modernista aproxima a poesia daquilo que 
sempre foi ao apontar precisamente para a inevitabilidade desse tipo de atitude 
perante uma obra poética. É um erro olhar para a poesia modernista como 
estando despojada dela.

Mas Gibson tem razão quando afirma que «o poema modernista difícil dá-nos 
aquilo, e apenas aquilo, que sempre teve importância para a poesia e assim […] 
com o poema modernista aprendemos algo relevante sobre como lemos poesia de 
uma forma geral» (ibid.). No entanto, o que aprendemos não é o que Gibson diz: 
que precisamos de rever as «narrativas ficcionais» (p. 11) que construímos quando 
lemos poesia; pelo contrário, aprendemos que fazer sentido dos poemas, criar 
uma «história» coerente deles, questionar, é como começamos sempre a ler 
poesia e como começaremos para sempre. Obviamente que depois voltamos a 
pensar, sofisticamos, refinamos as nossas percepções, mas para ler um poema 
como um poema precisamos de criar uma «história», considerar e apreciá-la 
como um todo coerente.

O livro contém onze ensaios muito interessantes que se centram principalmente 
em assuntos relacionados com o significado da poesia (e em especial com a sua 
opacidade, densidade e complexidade), como seria de esperar de filósofos e 
críticos analíticos contemporâneos. E os autores usam, na sua maioria, exemplos 
de poesia modernista e actual. Por razões de brevidade, referir-me-ei apenas, 
sucintamente, a três desses ensaios.
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«Fineza Semântica e Valor Poético», de Peter Lamarque, coloca a seguinte 
questão: «porque deve a escrita deste tipo, que é densa, complexa e resistente à 
compreensão imediata, ter valor» quando noutros contextos essa «falta de 
clareza» é tida como um defeito (p. 19)? Lamarque conclui que a «fineza» da 
linguagem poética pode oferecer uma experiência seguramente valiosa que a 
comunicação normal não pode: «faz parte do jogo poético que em poesia 
atendamos à fineza da linguagem, às suas texturas e minudências, à sua 
opacidade ao transmitir processos mentais e valorizamos a experiência que 
proporciona, na sua primazia sobre as normas de comunicação mais monótonas, 
tais como a transparência, a transmissão de informação e a presunção da 
parafraseabilidade» (p.36).

O ensaio de Simon Blackburn («Pode um Filósofo Analítico Ler Poesia?») aborda 
uma variedade de assuntos relativos ao que a filosofia faz com a linguagem e a 
razão pela qual a poesia interessa à filosofia. Permitam-me apenas um 
comentário meta-filosófico de aprovação ao projecto (que é em última análise um 
projecto descritivo e ético): a filosofia — a reflexão sobre o que é mais sensato 
pensarmos, sobre o que nos interessa e sobre o que fazemos — é interessante em 
parte pela sua capacidade de nos ensinar, de nos maravilhar e de nos levar a 
manter ou alterar as nossas posições, atitudes e acções. A filosofia faz-nos avaliar 
as nossas crenças e as nossas atitudes, faz-nos pensar e experimentar as teorias e 
as soluções práticas que devemos manter. No entanto, a nossa esperança no 
progresso tem os seus riscos: se não tivermos atenção, e em especial se não 
compreendermos os aspectos relevantes, podemos perdermo-nos nas nossas 
conclusões. Visto que nunca compreendemos todas as coisas completamente, o 
risco de errar é grande. Naturalmente que, onde há necessidade evidente de agir, é 
necessário assumir esse risco, uma vez que não fazer (e não dizer) nada é em si 
uma atitude (uma atitude passiva pode, por exemplo, estar errada, ser ingénua ou 
tola). Blackburn descreve este perigo eloquentemente na frase: «O silêncio em si 
tem implicações, e muitas vezes poderosas» (p. 122). Por isso a sabedoria reside 
em ver onde e quando devemos falar e agir, e onde, pelo contrário, devemos 
permanecer quietos e em silêncio (uma vez que palavras erradas também podem 
ser perniciosas). Os problemas filosóficos são por isso um desafio às nossas 
capacidades perceptivas e intelectuais (à nossa sabedoria) e partilham isso com os 
poemas.

O ensaio de Roger Scruton , «Poesia e Verdade» (o título é retirado do ensaio 
homónimo de R. K. Elliott, publicado na Analysis em 1972), examina a distinção 
entre a escrita poética e a escrita em prosa, sendo que a linguagem da prosa é 
vista como mais «instrumental» (p. 152), sendo a poesia bastante menos 
instrumental, «o efeito da poesia [está dependente] da maneira de contar» (p. 
153), em que as palavras são utilizadas «para criar e conferir valor intrínseco» (p. 
154), embora Scruton reconheça que a diferença é de grau e que às vezes os poetas 
introduzem elementos de prosa nos poemas,  como T. S. Eliot nas notas de The 
Waste Land (p. 154). «A poesia transfigura aquilo em que toca, revelando-se por 
isso de outra forma» (154), isto é, na poesia a verdade é percepcionada como 
«revelação» (154). A sinceridade é tida por Scruton como essencial: «As palavras 
que podem ser pronunciadas com sinceridade mostram uma experiência que pode 
mesmo ser sentida» (p. 160). A última questão que Scruton coloca é 
especialmente interessante: porquê escrever poesia de todo? «Porque é que é tão 
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importante para nós que dotemos o mundo de significados?» (p. 161). A resposta 
é de Eliot: «Estes momentos poéticos são, como nos ensina Eliot, 
triunfos» (ibid.). Em conclusão, segundo Scruton, a vida de consciência completa 
acarretará, e permitirá, reconhecer a poesia genuína.

Mas a poesia e a filosofia preocupam-se com a «sintaxe das coisas». A poesia, se 
o poeta estiver correcto, muitas vezes repara primeiro nessa sintaxe, embora de 
forma vaga e inconsciente, onde há sentimentos sinceros. Mas a filosofia, se fizer 
bem o seu trabalho, com transparência e sem erro à partida (erros de princípios 
poluem e infectam qualquer conversa bem-intencionada), terá a última e, 
idealmente, a palavra mais sábia. Leia-se cuidadosamente, singelamente, e 
leremos bem.

* Versão original da recensão em inglês. Tradução de Telmo Rodrigues.




