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RESUMO 

 

Esta dissertação, denominada Espelho Mágico: humor, imagens desconstruídas 

e espaços indefinidos na poética de Mario Quintana, tem como objetivo geral 
empreender uma investigação e problematização acerca do humor, das imagens e 
espaços refletidos na obra Espelho Mágico (1951), do poeta alegretense Mario de 

Miranda Quintana. Para realizarmos tal propósito, desenvolvemos nossa análise, 
sobretudo, por meio de investimentos de configurações filosóficas e literárias que 
contribuíram para a elucidação e fundamentação deste trabalho. À luz de Deleuze 

(1974), abordamos a questão da satírica, irônica e humorística. Para 
complementarmos nosso estudo sobre a ironia, trouxemos ainda Facioli (2010).  
Alberti (1999) foi-nos relevante para o posicionamento da modernidade em face às 

posições filosóficas sobre o riso. Realizamos a problematização da imagem 
analisando-a sob o prisma da rasgadura, com Didi-Huberman (2013), e da noção 
semiótica de anamorfose (imagem deformante), com Baltrusaïtis (1984), - a partir de 

Quinet (2009) -, bem como de textos complementares que contribuíram para uma 
melhor abordagem destas questões. Buscamos ainda correlacionar nosso estudo 
das imagens com as questões da semelhança e do mesmo, empreendidas por 

Foucault (2007), apontando para a ideia da desconstrução de imagens miméticas e 
sedimentadas. Finalizamos nosso percurso com a problemática do espaço, à luz de 
Blanchot (2003), abordando questões ligadas ao espaço literário. Por último, em um 

empreendimento foucaultiano (2015), trouxemos o conceito de heterotopia (outros 
espaços) no qual o espelho é considerado como o espaço da utopia e da heterotopia. 
Concluímos que o humor sutil e desconcertante é a principal arma utilizada por Mario 

Quintana para desconstruir imagens cristalizadas e espaços fixos e definidos. Com 
seu espelho de imagens informes e surpreendentes, ele atinge sentidos imprevistos, 
no processo de significância a que a sua obra dá lugar, desarmando, assim, 
verdades estabelecidas. 

 
 
Palavras-chave: Poesia Brasileira; Mario Quintana; Humor na Literatura. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

Esta disertación, denominada Espejo Mágico: humor, imágenes desconstruidas 

y espacios indefinidos en la poética de Mario Quintana, ha tenido como objetivo 
general emprender una investigación y problematización acerca del humor, de las 
imágenes y espacios reflejados en la obra Espelho Mágico (1951), del poeta 

alegretense Mario de Miranda Quintana. Para realizar tal propósito, desarrollamos 
nuestro análisis, sobre todo, por medio de inversiones de configuraciones filosóficas 
y literarias que contribuyeron para la elucidación y fundamentación de este trabajo. 

A la luz de Deleuze (1974), abordamos la cuestión satírica, irónica y humorística. Y 
para complementar nuestro estudio sobre la ironía, trajimos a Facioli (2010). 
Asimismo Alberti (1999) fue relevante para el posicionamiento de la modernidad 

delante de las posiciones filosóficas sobre la risa. Realizamos la problematización 
de la imagen analizándola bajo el prisma de la rasgadura, con Didi-Huberman 
(2013), y de la noción semiótica de anamorfosis (imagen deformante), con 

Baltrusaïtis (1984), - a partir de Quinet (2009) -, así como de textos complementares 
que contribuyeron para un mejor abordaje de estas cuestiones. Buscamos aún  
correlacionar nuestro  estudio de las imágenes con las cuestiones de la semejanza 

y del mismo, emprendidas por Foucault (2007), apuntando para la idea de la 

desconstrucción de imágenes miméticas y sedimentadas. Finalizamos nuestro 
recorrido con la problemática del espacio, a la luz de Blanchot (2003), abordando 

cuestiones relacionadas al espacio literario. Por último, en un emprendimiento 
foucaultiano (2015), trajimos el concepto de heterotopía (otros espacios), en el que 
el espejo es considerado como el espacio de la utopía y de la heterotopía. 

Concluimos que el humor sutil y desconcertante es la principal arma utilizada por 
Mario Quintana para desconstruir imágenes cristalizadas y espacios fijos y definidos. 
Con su espejo de imágenes informes y sorprendentes, él alcanza sentidos 
imprevistos, en el proceso de significancia a la que su obra da lugar, desarmando, 

así, verdades establecidas. 
 

 

Palabras-clave: Poesía Brasileña; Mario Quintana; Humor en la Literatura. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como interesse principal examinar uma das obras de um 

poeta que, com um humor sutil e uma ironia cortante, apresenta-nos uma poesia 

notadamente marcada pelo caráter do ambivalente e do impensado. Sua poiésis 

contraria a gravidade da razão e do sublime e nos faz rir da soberania da verdade e 

do real. Com uma linguagem satírica, irônica e humorística, instaura num campo de 

superfícies lúdicas e espelhadas a reconfiguração de imagens e o redimensionamento 

de espaços. Referimo-nos a Mario1 de Miranda Quintana e seu livro Espelho Mágico. 

Como forma de iniciarmos a apresentação do autor, optamos por trazer um 

trecho de uma entrevista concedida por ele à revista Isto é – em 14 de novembro de 

1984 -, também publicado posteriormente no seu livro Da preguiça como método de 

trabalho (1987): 

 

                                     Apresentação: 
 
“Nasci em Alegrete, em 30 de julho de 1906. Creio que foi a principal 
coisa que me aconteceu. E agora pedem-me que fale sobre mim 
mesmo. Bem! Eu sempre achei que toda confissão não transfigurada 
pela arte é indecente. Minha vida está nos meus poemas, meus 
poemas são eu mesmo, nunca escrevi uma vírgula que não fosse uma 
confissão. Ah! Mas o que querem são detalhes, cruezas, fofocas… Aí 
vai! Estou com 78 anos, mas sem idade. Idades só há duas: ou se está 
vivo ou morto. Neste último caso é idade demais, pois foi-nos 
prometida a Eternidade. Nasci no rigor do inverno, temperatura: 1 
grau; e ainda por cima prematuramente, o que me deixava meio 
complexado, pois achava que não estava pronto. Até que um dia 
descobri que alguém tão completo como Winston Churchill nascera 
prematuro – o mesmo tendo acontecido a sir Isaac Newton! Excusez 
du peu… Prefiro citar a opinião dos outros sobre mim. Dizem que sou 
modesto. Pelo contrário, sou tão orgulhoso que acho que nunca 
escrevi algo à minha altura. Porque poesia é insatisfação, um anseio 
de auto-superação.2 Um poeta satisfeito não satisfaz. Dizem que sou 
tímido. Nada disso! Sou é caladão, introspectivo. Não sei porque 
sujeitam os introvertidos a tratamentos. Só por não poderem ser 
chatos como os outros? Exatamente por execrar a chatice, a 
longuidão, é que eu adoro a síntese. Outro elemento da poesia é a 
busca da forma (não da fôrma), a dosagem das palavras. Talvez 
concorra para esse meu cuidado o fato de ter sido prático de farmácia 
durante cinco anos. Note-se que é o mesmo caso de Carlos 
Drummond de Andrade, de Alberto de Oliveira, de Érico Veríssimo que 
bem sabem (ou souberam) o que é a luta amorosa com as palavras”. 
(QUINTANA, 2005, p.633). 

                                                           
1 O nome do poeta foi registrado sem acento e assim usou por toda a sua vida. 
2 Em todas as citações do trabalho, optamos por manter a ortografia idêntica à do texto citado. 
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O poeta alegretense aprendeu a ler aos sete anos, alfabetizado pelos pais 

Celso de Oliveira Quintana e Virgínia Palma de Miranda Quintana, soletrando 

manchetes do jornal Correio do Povo. Dois anos depois, foi matriculado em um colégio 

militar, em regime de internato, onde começou a produzir seus primeiros textos. 

Devido à sua predileção por Português, Francês e História, conta que não se 

interessava pelas demais disciplinas e que era sempre reprovado em Matemática. 

Nessa época, já apresentava dificuldade em enquadrar-se em escolas, o mesmo 

ocorrendo posteriormente em sua produção poética.  

Ao longo de sua vida, trabalhou para jornais e revistas. Em 1934, é publicada 

sua primeira tradução: o livro Palavras e Sangue, de Giovanni Papini, pela editora 

Globo. Traduziu, entre outros autores, Marcel Proust, Guy de Maupassant e Virgínia 

Woolf. 

Sua estreia na literatura brasileira deu-se apenas em 1940, aos 34 anos, com 

o livro de sonetos Rua dos Cataventos. Na ocasião, esta obra foi considerada, por 

parte da crítica, como passadista, uma vez que o soneto era considerado um gênero 

em desuso. O autor chegou a ser acusado de ignorar o que se passava no cenário do 

movimento modernista, como podemos ver na seguinte passagem de Álvaro Lins, no 

Jornal da Crítica, citada por Tânia Franco Carvalhal, estudiosa e organizadora da obra 

completa de Mario Quintana: 

 

Já tendo declarado a minha predileção pela poesia moderna, sinto-me 
muito bem com a oportunidade que me oferece o Sr. Mario Quintana 
(A Rua dos Cataventos, Porto Alegre, 1940) de poder louvar um poeta 
da melhor espécie dentro dos processos da velha poética. Não sei 
quais tenham sido as relações do Sr. Mario Quintana com o 
Modernismo, mas os seus versos mostram-no como um indiferente ao 
que se passou, entre nós, de 1922 para cá. O seu livro se compõe de 
35 sonetos, todos bem rimados, bem metrificados, bem estruturados. 
O poeta não se permite a mínima liberdade com essa forma secular 
de 14 versos (...).  A poesia de Quintana é toda intimista: ela se forma 
na zona de superfície da sensibilidade; ela exige, para se comunicar, 
que o leitor se encontre no estado de espírito propício, que se 
disponha a confidências sussurradas, que se determine a ouvir um 
poeta de voz mansa, suave e delicada. Pois nesse gaúcho, tudo é 
delicadeza, é simplicidade, é humildade. (QUINTANA, 2005, p.52)  

 

Em sentido oposto ao descrito por Álvaro Lins, Carvalhal afirma-nos que 

durante muito tempo a obra do poeta foi mal avaliada e que a publicação não 

cronológica dos seus cinco primeiros livros é a comprovação de sua consciência 

artesanal. A publicação de Rua dos Cataventos, num momento em que a forma fixa 
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do soneto encontrava-se em desuso, revelaria a ousadia e rebeldia do poeta, bem 

como a consciência de que, se não os reunisse no primeiro livro, possivelmente não 

mais os publicaria. Além do fato de saber, também, da peculiaridade de seus sonetos 

os quais não se submetiam a padrões rígidos de uso. Em texto intitulado “Itinerário de 

Mario Quintana”, a estudiosa e crítica comenta a respeito das especificidades da 

poesia quintaniana: 

 
A leitura do conjunto da poesia de Mario Quintana (1906-1994) nos 
permite identificar alguns traços que lhe são essenciais e a tornam 
inconfundível no panorama da literatura brasileira. Essa identificação 
leva-nos necessariamente a uma revisão de determinadas 
características, com frequência relacionadas à sua poesia, apontando-
nos justamente para o seu avesso. Se já foi atribuída “simplicidade” a 
seus versos, por exemplo, alguns deixam de ver que a essa aparência 
espontânea correspondiam um trabalho consciente e um domínio 
amplo da matéria poética. (...). Portanto, a complexidade de sua 
poesia está no alcance de uma aparência despojada na qual a palavra 
é imagem e som. (...) (QUINTANA, 2005, p.13) 

  
 

Ainda de acordo com a especialista, o aspecto inovador das formas continua 

após a publicação de seu primeiro livro. Em Canções (1946) o poeta apresenta-nos 

versos livres, em Sapato Florido (1948) prosa poética, em seguida, uma poesia 

considerada pela crítica como vária e madura em Aprendiz de Feiticeiro (1950) e os 

quartetos filosóficos de Espelho Mágico (1951), nosso objeto de estudo. 

A poesia de Quintana, sempre avessa a enquadramentos, dificultou a sua 

classificação perante a crítica na historiografia literária, que, ora o insere na poesia 

brasileira como simbolista, ora realista, surrealista, modernista da geração de 30, 

dentre outras vertentes estéticas. Mas o que se percebe é a sua irredutibilidade a 

essas convenções. Numa fala do próprio poeta publicada em Apontamentos de 

História Sobrenatural (1976) aparece a sua refração a tais categorizações: 

 

Eis o meu primeiro livro cujos poemas saem mais ou menos na sua 
ordem cronológica. Porque antes se reuniam numa ordem lógica: 
sonetos com seus companheiros de lirismo um tanto boêmio, canções 
com suas irmãs de dança, quartetos filosofando uns com outros, 
porém num riso mal contido, diante da seriedade que se presume num 
simpósio, poemas em prosa proseando amigavelmente sobre isto e 
aquilo, poemas oníricos com suas perigosas magias de aprendizes de 
feiticeiro. Foram reeditados num só volume, Poesias, o que levou 
alguns a pensar que a cronologia de publicação dos livros indicava 
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uma evolução do poeta. O fato é que nunca evoluí. Fui sempre eu 

mesmo. (...) (QUINTANA, 2005, p. 383) 

 
                                                                  

A perspectiva adotada em nossa pesquisa é a de que, por não apresentar um 

ajustamento a fôrmas e fórmulas, a obra de Quintana apresenta traços de 

modernidade, sem necessariamente se enquadrar em ismos. Ao fazermos um 

percurso sobre a sua leitura, nos deparamos com uma pluralidade de temáticas e 

formas.  O poeta transita pelos mais variados gêneros, ora mantendo-os, ora fundindo-

os e reformulando-os, mas sobretudo, dissolvendo-os. Em alguns poemas do livro 

Caderno H (1973), manifesta de forma sintética e humorística sua antipatia a 

enquadramentos: 

 

Das escolas poéticas 

 

A minha escola poética? Não frequento nenhuma. 

        Fui sempre um gazeador de todas as escolas. Desde 

assinzinho...Tão bom!  

(QUINTANA, 2005, p.267)  

     

                                                                  

Os desdobramentos de tal postura poética, avessa a amarras, ecoam em 

grande parte da obra quintaniana e apresentam-nos uma poesia questionadora do 

lugar comum, do pensamento sedentário e das representações fixas. Traz à tona, na 

superfície poética, o que antes parecia ausente ou desconhecido.  

Ainda em Caderno H, de forma concisa e provocativa, nos diz em “E o que há 

de mais triste”:   

 

“E o que há de mais triste nesses poetas de equipe é que eles 

naufragam todos ao mesmo tempo”.  

(QUINTANA, 2005, p.268). 

 

Tais versos demonstram que mais do que se preocupar em participar de algum 

engajamento estético, Quintana empenha-se em transpor e ultrapassar a barreira da 

palavra comprometida com ideologias, garantias, verdades; em seu lugar, lança o 
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leitor para significações inesperadas através de um afastamento promovido pela 

própria palavra, a qual, na medida em que enuncia, paradoxalmente se afasta. Os 

dois últimos poemas citados acima são um pequeno recorte que exemplifica a aversão 

quintaniana a “aprisionamentos” literários, bem como assinalam seu gosto pelo uso 

de uma linguagem sintética e mordaz. Tais características são pontos fundamentais 

na obra do poeta gaúcho. 

Mario Quintana candidatou-se por três vezes a uma vaga na Academia 

Brasileira de Letras e, não conseguindo ser eleito em nenhuma das ocasiões, declarou 

certa vez: “Só atrapalha a criatividade. O camarada lá vive sob pressões para dar voto, 

discurso para celebridades. É pena ver que a casa fundada por Machado de Assis 

esteja hoje tão politizada. Só dá Ministro”.3 Convidado a candidatar-se uma quarta 

vez, recusou. Seu “Poeminha do Contra” pode ser visto como uma respos ta a esse 

episódio: 

 

Todos esses que aí estão 

atravancando o meu caminho, 

eles passarão... 

eu passarinho!  

(QUINTANA,2005, p. 257) 

 

 

Embora não tenha conseguido ingressar no universo acadêmico das letras,  

Quintana conviveu com diversos poetas nacionais de destaque, no cenário modernista 

da época, a saber: Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Cecília 

Meireles, os quais lhe prestaram homenagens4 e destacaram a importância, beleza e 

singularidade de seus versos. No poema “A Mario Quintana”5, Bandeira demonstra 

sua admiração pelos versos quintanianos, os quais considera ‘simples’ 

(mas...invulgares!), ‘insólitos’ e ‘singulares’, bem como, pelo que o poeta nos 

apresenta de inesperado, surpreendente e desconhecido. 

 

                                                           
3 Disponível em: www.recantodasletras.com.br/biografias/4833660  
4 Homenagens de outros poetas encontram-se nos anexos. 
5 Este poema foi uma homenagem feita por Manuel Bandeira, saudando o poeta gaúcho, na Academia 
Brasileira de Letras, em agosto de 1966. Encontra-se na seção “Homenagens poéticas” da Poesia 
Completa de Mario Quintana adotada neste estudo (QUINTANA, 2005, p.76-77). 
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                                  A Mario Quintana 

 
                                  Meu Quintana, os teus cantares  

não são, Quintana, cantares: 

são, Quintana, quintanares. 
 
Quinta-essência de cantares... 

Insólitos, singulares... 
Cantares? Não! Quintanares! 

 

                                  Quer livres, quer regulares, 
abrem sempre os teus cantares 
como flor de quintanares. 

 
São cantigas sem esgares. 
onde as lágrimas são mares 

de amor, os teus quintanares. 
 
São feitos esses cantares 

de um tudo-nada: ao falares, 
luzem estrelas e luares. 
 

São para dizer em bares 
como em mansões seculares 
Quintana, os teus quintanares 

 
Sim, em bares, onde os pares  
se beijam sem que repares 
que são casais exemplares. 

 
E quer no pudor dos lares, 
quer no horror dos lupanares, 

cheiram sempre os teus cantares 
 
Ao ar dos melhores ares, 

pois são simples, invulgares, 
Quintana, os teus quintanares. 
 

Por isso peço não pares, 
Quintana, nos teus cantares... 
Perdão! Digo quintanares. 

                                           
 

No conjunto da vasta produção de Mario Quintana, selecionamos para objeto 

de nosso estudo o livro Espelho Mágico (1951), o qual é composto por 111 quadras 

epigramáticas de natureza filosófica e um dos livros mais esquecidos do poeta 

alegretense, conforme afirma Lúcia Sá Rebelo, em prefácio do referido livro, intitulado: 

“O outro lado do espelho”. 
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Em Espelho Mágico (1951), livro pouco trabalhado pela crítica, Mario 
Quintana propõe uma interpretação lúdica da trivialidade de um 
cotidiano apreendido pela sensibilidade do poeta como um jogo lúcido 
a partir do qual se percebem os espantos decorrentes de um mundo 
que, embora simples, desconcerta. Na aparente ingenuidade da 
forma, oculta-se uma tessitura de sentidos, omissões, referências, 
agudezas verbais e rítmicas que revelam a grandeza do poeta. 
(QUINTANA, 2009, p.11) 

 

                                                                        
Um possível motivo para que Espelho Mágico tenha sido pouco estudado seria, 

de acordo com alguns especialistas, o fato de que foi considerado (na época de sua 

publicação), por parte da crítica vigente, ultrapassado e com pouco valor literário. 

 

Os críticos, em mais uma tentativa de enquadrar Quintana em uma 
estética, encontraram para ‘Espelho Mágico’ a definição de “realista”, 
uma evolução da fase primeira, “simbolista”, do poeta. Seus quartetos 
foram considerados passadistas, como já acontecera com os da obra 
de estreia. Fausto Cunha (2002, p. 228), afirma que “Espelho Mágico” 
não apresenta nenhum contributo na formação de estilo de Quintana 
e chega a considerar esta obra como “puramente circunstancial” no 
conjunto da produção de Quintana. (CARVALHO, 2005, p.65) 

 
 

Quanto às críticas da época endereçadas ao poeta afirmando que seu estilo ou 

determinada obra sua era ultrapassada, ele responde com humor e sutileza em 

diversos poemas. Em “Ah! É? ”, faz um desabafo irônico acerca de comentários dessa 

natureza:  

 

Acabo de ler, num artigo de jornal, que pertenço à “antiga 

geração”. Deve ser por isso mesmo que me sinto tão arejado 

como um velho casarão sem vidraças.  

(QUINTANA, 2005, p. 827) 

 

No poema, a descrição do velho casarão sem vidraças parece apontar o gosto 

do poeta por uma escrita livre de barreiras e de amarras. 

Também no poema “Contrição” ironiza, num golpe ferino, o trabalho de 

determinada crítica, demostrando, por esta, indiferença e um sutil sarcasmo. 
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Bem que eu desejaria entender tanto de poesia como certos 

críticos, mas aí, então, não conseguiria fazer um único verso.  

(QUINTANA, 2005, P.285) 

 

Neste caso, o poeta ironiza a referida crítica sugerindo-lhe ser detentora de um 

presunçoso saber, rígido e paralisante, ao passo que a liberdade poética, por ele 

adotada, o encaminha sempre para a criação, o novo!  

Entendemos que a lacuna, anteriormente referida, acerca de Espelho Mágico, 

compromete o conhecimento de uma obra que, dentro de todo o conjunto da produção 

quintaniana, já sinaliza para o leitor a preferência do poeta por uma linguagem 

sintética e humorística. A escrita deste livro parece estar ligada ao modo pelo qual ele 

vivia e produzia seu fazer poético. A irreverência e o humor dos seus versos parecem 

ser traços que se entrecruzam em sua vida e obra.  

A respeito da presença do humor em Quintana, o escritor – e amigo do poeta -  

Luís Fernando Veríssimo assinala que era algo que estava ligado ao próprio modo de 

ver o mundo e viver a vida; uma cosmovisão, portanto.  Seria uma das grandes marcas 

tanto na vida quanto em sua obra. Em depoimento nos diz: 

 

O Mario, além de poeta era um grande humorista. Ele frequentava 
bastante a nossa casa e era uma presença quieta e discreta. Minha 
mãe fazia muito meias de lã para ele. Tantas que um dia ele observou: 
‘Acho que a Mafalda pensa que sou uma centopeia’. Uma vez fui levá-
lo na casa do Josué Guimarães, e ele teve alguma dificuldade de sair 
do banco de trás. Disse: ‘Como a gente tem perna, né? ’ Era um 
obcecado por jogo, e na vez em que foi atropelado pediu 
urgentemente, ainda do chão, que anotassem o número da placa do 
carro. Era pra jogar na loteria. Nos encontramos no Rio, no Hotel 
Canadá, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. E ele nos contou 
que o que mais gostava no Rio eram os túneis, porque dentro dos 
túneis dava para descansar da paisagem. (VASSALO, 2005, p.31) 
 

 

É importante ressaltar que não temos como objetivo em nossa pesquisa 

estabelecer uma relação biográfica direta e redutora entre o humor do homem 

Quintana e o humor do poeta Quintana, como se sua poesia fosse “extraída” de suas 

experiências de sujeito irônico e humorista e transpostas “didaticamente” para o seu 

fazer poético. Mas, antes, trabalhamos com a ideia de uma escrita ‘biografemática’, 

de relação simultânea e justaposta em que vida e obra se inter-relacionam. 
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Em Sade, Fourier, Loyola (1990), o escritor francês Rolan Barthes nos fala 

sobre o conceito de um neologismo criado por ele para designar a possível associação 

aberta (e não determinante!), traços, entre um autor e sua obra. Trata-se do conceito 

de biografema. 

 

O prazer do texto comporta também uma volta amigável do autor. O 
autor que volta não é por certo aquele que foi identificado por nossas 
instituições (história e ensino da literatura, da filosofia, do discurso da 
Igreja); nem mesmo o herói de uma biografia ele é. O autor que vem 
do seu texto vai para dentro da nossa vida não tem unidade; é um 
simples plural de “encantos”, o lugar de alguns pormenores tênues, 
fonte, entretanto, de vivos lampejos romanescos, um canto 
descontínuo de amabilidades, em que lemos apesar de tudo a morte 
com muito mais certeza do que na epopeia de um destino; não é uma 
pessoa (civil ou moral), é um corpo.(...) Porque, se é necessário que, 
por uma retórica arrevesada, haja no texto, destruidor de todo sujeito, 
um ser para se amar, tal sujeito é disperso (...). Se eu fosse escritor,  
já morto, como gostaria que a minha vida se reduzisse, pelos cuidados 
de um biógrafo amigo e desenvolto, a algumas inflexões, digamos: 
“biografemas”, cuja distinção e mobilidade poderiam viajar fora de 
qualquer destino e vir tocar, à maneira dos átomos epicurianos, algum 
corpo futuro, prometido à mesma dispersão; uma vida furada, em 
suma, como Proust soube escrever a sua na sua obra, ou então um 
filme à moda antiga, de que está ausente toda palavra e cuja vaga de 
imagens (esse flumen orationis em que talvez consista “o lado porco” 
da escritura) é entrecortada, à moda de soluços salutares, pelo negro 
apenas escrito do intertítulo, a irrupção desenvolta de outro 
significante: o regalo branco de Sade, os vasos de flores de Fourier, 
os olhos espanhóis de Inácio. (BARTHES, 1990, p.11-12). 
 
                                                        

Para Barthes, o autor estabeleceria com a sua obra não uma relação biográfica 

homogênea, mas fragmentária. Uma relação em que o sujeito não se permite designar 

e capturar por uma representação unívoca e totalitária, mas uma relação lúdica entre 

escritor e leitor em um espaço de fruição. Assim, estabelecemos em nosso estudo 

associações de certos traços ‘biografemáticos’ de humor presentes na escritura 

quintaniana. Escritura em que o humor lúdico/ “lúcido” do autor encontra-se nos 

interstícios de sua linguagem. 

Tendo em vista o grande número de poemas presentes na obra (111 quadras), 

nos detivemos para análise apenas àqueles que se localizaram de maneira mais 

relevante para o desenvolvimento da nossa discussão.  

Por considerarmos que o humor permeia e atravessa grande parte da obra, já 

no primeiro capítulo, investigamos e analisamos, sobretudo, um discurso relacionado 

à sátira, à ironia e ao humor como “matéria” para o poético. Para isso, vinculamos 
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como principal aporte teórico, à postura poética quintaniana, a discussão que o filósofo 

francês Gilles Deleuze desenvolve em A Lógica do Sentido (1974) sobre o discurso 

das singularidades, assim permitindo-nos estabelecer a relação da poesia de Mario 

Quintana com a série do humor, da satírica e da ironia, enquanto problemática de 

linguagem. Detemo-nos também sobre o papel da escrita epigramática presente nas 

quadras, observando sua importância e agudeza. Foram feitas ainda associações e 

diálogos entre Espelho Mágico e a questão da ironia trabalhada por Adriano Facioli 

em A ironia: considerações filosóficas e psicológicas (2010), procurando compreender 

e demonstrar a importância desse recurso na obra. Por último, trouxemos para ampliar 

nosso diálogo e nossa investigação, algumas considerações sobre o riso 

desenvolvidas por Verena Alberti em O riso e o risível na história do pensamento 

(1999), buscando demonstrar a relevância que o poeta imprime a esse elemento, em 

Espelho Mágico. 

Vislumbramos que nesta obra, Quintana promove “rasgaduras poéticas” em 

imagens previsíveis, miméticas e egoicas, liberta nosso olhar do campo da 

representação simbólica e do significado homogêneo, proporcionando a criação de 

imagens anamórficas e sentidos imprevistos. Sob essa perspectiva, em nosso 

segundo capítulo, tratamos das questões relativas à desconstrução6 de imagens 

estabelecidas, através do conceito de rasgadura do teórico francês George Didi-

Huberman, desenvolvido em Diante da imagem (2013), bem como, da noção 

semiótica de anamorfose, por Bautrusaitis (1984). Em virtude da impossibilidade de 

acesso direto a este refencial, as pesquisas a respeito de tal noção, por sua vez, foram 

desenvolvidas, secundariamente, a partir de Quinet (2009), bem como de artigos 

científicos, dissertações e teses de outros autores que desenvolveram estudos em 

torno desta questão. Por meio dos referidos aportes, analisamos e desenvolvemos 

problemáticas relativas às imagens que julgamos ser “rasgadas” e anamorficamente, 

desconstruídas pelo poeta. 

No último capítulo, estabelecemos o diálogo das quadras quintanianas com 

Blanchot (2011) trazendo a questão, por ele desenvolvida, do apagamento do sujeito 

no espaço literário. Ainda neste capítulo, fechando o nosso percurso, trouxemos o 

                                                           
6 Embora a importância do termo desconstrução esteja ligada ao pensamento de Jaques Derridá, 
resolvemos usá-lo de maneira mais ampla, enquanto um conceito que adquiriu o status de bem público 
para os sujeitos discursivos.   
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conceito de heterotopia, empreendido por Foucault (2015) em “Outros Espaços7”, 

constante em Estética: literatura e pintura, música e cinema buscando demonstrar 

como a poética quintaniana de Espelho Mágico lança-nos em espaços indefinidos e 

heterotópicos, ou, espaços do outro. Para nós, nessa obra, entendemos que Mario 

Quintana relaciona sua poética a uma discursividade singular em que “palavras 

mágicas” dão lugar ao acontecimento do humor e de atos irônicos e satíricos. Espaço 

do inesperado, do apagamento do sujeito e da mobilidade do olhar onde convivem, 

em um mesmo plano de simultaneidades, sentidos, por vezes, desconcertantes e 

contraditórios.   

Uma ressalva a ser feita é que o interesse particular por Espelho Mágico surgiu, 

a princípio, por um frêmito e uma inquietude imediatamente provocados por sua 

leitura. Em seguida, vieram a curiosidade e a necessidade de investigá-la como objeto 

de pesquisa. 

A relevância do estudo proposto justifica-se pela singularidade de Espelho 

Mágico, com suas quadras epigramáticas e filosóficas, para o conjunto da obra de 

Mario Quintana, uma vez que, a partir dela, ele demonstra um gosto pela escrita 

sintética e humorística. Justifica-se ainda pela descoberta de contribuições que essa 

obra pode nos trazer hoje, na contemporaneidade. 

Com uma ironia fina e cortante, um humor sutil e uma visão anticonvencional 

do mundo, sua linguagem nos reporta a imagens descongeladas e imprevisíveis de 

nós mesmos e do mundo, parece exigir-nos uma desocularização, um lançar-nos a 

uma desconstrução do objeto ou tema proposto. Esse parece ser o “desolhar” 

necessário para que encontremos o “real” em Quintana ou o outro lado do espelho 

mágico. 

Nesse sentido, em suma, nossa pesquisa tem como objetivos principais 

empreender uma investigação e discussão acerca das imagens e dos espaços 

presentes na obra. Acreditamos que, sobretudo por meio do humor, o poeta 

apresenta-nos uma poesia refratária a imagens miméticas e previsíveis, bem como 

problematiza os sentidos constituídos nas espacialidades fixas. Entendemos que essa 

é uma obra que, a partir de seu próprio título, nos revela imagens “mágicas”, 

                                                           
7 "Outros espaços” é o título de uma conferência de Michel Foucault no Círculo de Estudos 
Arquitetônicos, escrita em março de 1967. O autor só autorizou a publicação deste texto escrito na 
Tunísia, em 1967, na primavera de 1984. 
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inesperadas e desconstruídas, nos instiga ambivalências e nos reporta a “espaços 

outros”. 
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1. DIANTE DO ESPELHO QUINTANIANO: A SATÍRICA, A IRÔNICA E A 

HUMORÍSTICA.                                

                                                                          

Do riso 

                    As setas de ouro de teu riso inflige 

                                                 À sombra que te quer amedrontar.  
                           Um canto muros erige: 
                          Um riso os faz desabar. 

 
                                               (Mario Quintana. Espelho Mágico) 

 

 

1.1 SÁTIRA E EPIGRAMA: UM REDIMENSIONAMENTO DOS GÊNEROS 

 

O conceito de sátira, no âmbito literário, aplica-se a uma composição poética 

que tem por objetivo principal censurar, denunciar e ridicularizar vícios e imperfeições 

através de crítica política, social ou moral. Visa a, via de regra, combater e punir tais 

vícios através do sarcasmo e, muitas vezes, de ofensas agressivas e insolentes.   

Geir Campos em seu Pequeno Dicionário de Arte Poética (1985, p.246) assim 

a define:  

 
Composição poética, quase sempre burlesca e desabusada, 
maliciosa, intencional sempre, tendo por escopo caricaturar e censurar 
defeitos, enganos e erros alheios. O étimo da palavra tem sido 
ultimamente ligado ao espírito que se atribui aos sátirus, da mitologia 

grega, assinalados por sua irrequieta alegria e incontinência. 

 
 

O termo se confunde com o vocábulo latino Satyrus (sátiro), que na mitologia 

era um semideus habitante das florestas. Os maiores representantes da sátira romana 

no século II foram os poetas latinos Juvenal e Marco Valério Marcial. Ambos, 

entretanto, apresentavam risos que diferiam em seu caráter de descontração e de 

contenção, respectivamente. A respeito da sátira romana, o historiador francês, 

George Minois em História do Riso e do Escárnio (2003, p.87) assinala:   

 

É na sátira que desabrocha o verdadeiro riso romano. (...). Ora, a 
sociedade romana é profundamente conservadora, e todos os grandes 
satíricos latinos são igualmente conservadores e asseguram seu 
sucesso pela causticidade rústica e pelo apego às tradições. 
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A derrisão provocada pelo riso moralizador da sátira pode ser relacionada a 

uma outra forma literária: o epigrama. Composição literária sentenciosa, repleta de 

engenhosidades e agudezas que costuma provocar efeitos de surpresa graças aos 

seus recursos de efeitos cáusticos e humorísticos. 

Nascido na Grécia, o epigrama (de epi + grafo, escrevo sobre) surgiu 

inicialmente como inscrição em túmulos, lápides, monumentos, etc, sendo bastante 

utilizado em oferendas votivas. Posteriormente, ganhou nova roupagem, ampliou seu 

repertório temático e então tornou-se uma composição literária independente. Assim, 

esses textos que anteriormente eram anônimos, foram substituídos por escritos 

autorais.  

A tradição epigramática remonta à alta Antiguidade grega. Os mais 

representativos textos gregos deste gênero foram escritos durante os períodos 

Clássico e Bizantino e encontram-se reunidos na Antologia Palatina, maior manuscrito 

de epigramas gregos. Uma obra composta de dezessete livros consagrados cada um 

a diferenciados tipos de epigrama (amoroso, funerário, satírico, pederástico, dentre 

outros).  

E é justamente na Antologia Palatina que se encontram reunidos os epigramas 

de um dos maiores representantes do gênero: Paladas de Alexandria, poeta 

epigramista helênico do século IV d.C. Seus escritos abordam temas filosóficos, o 

cotidiano, situações políticas, e, sobretudo, criticam a perseguição que a cultura grega 

clássica sofria em sua época com o avanço do Cristianismo. A propósito de tal 

questão, o poeta, ensaísta e tradutor brasileiro, estudioso da epigramística grega, bem 

como, adepto de tal filiação literária, José Paulo Paes, em Paladas de Alexandria 

(2001), assinala: 

 

Voltando agora ao paganismo de fim de raça de Paladas, os deuses 
apareceram nos seus epigramas como dramática ilustração de uma 
crise histórica: a morte da tradição politeísta clássica ante a 
avassaladora hegemonia do cristianismo. Deuses compelidos, como 
os seus derradeiros e poucos fiéis, a contemporizar com os novos 

tempos, por humilhante que fosse tal contemporização. (PAES, 
2001, p.33) 
 

 
O epigrama IX: 773 é demonstrativo da agudeza bem-humorada de Paladas ao 

fazer referência ao derretimento de estátuas de metal pagãs por cristãos: 
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 “O fundidor de bronze mudou Eros numa frigideira/ e não sem razão: ela 

queima de igual modo”. (PAES,2001, p.59) 

 

Por vezes, o epigramista alexandrino apresentava o homem com uma visão 

pessimista e oposta à concepção idealizadora platônica. Nas palavras de Paes (2001, 

p. 37): (...) “ele investe contra nossas descabidas ‘ideias de grandeza’ ”. No epigrama 

X:45, nos diz:  

 

Se lembrares, homem, como foste por teu pai gerado, 

     esquecerás as idéias de grandeza. 

Platão, o sonhador, encheu tua cabeça de empáfia 

       ao te chamar de imortal, planta celeste. 

De barro és feito; por que a presunção? Só fala assim 

       quem  se compraz em fingimentos vistosos. 

Mas se buscas a verdade, recorda que vieste de um ato  

        De luxúria e uma gota suja.  

(PAES, 2001, p. 59) 

 

 
Tal pessimismo vem vertido de crueza pelo poeta e nos aponta, agudamente, 

para a necessidade de refletirmos sobre nossa presunçosa e soberba superioridade 

em relação aos demais seres.  

O cotidiano e suas miudezas também eram assuntos frequentemente 

retratados por Paladas. Em outros escritos, recomenda, com delicadeza e perspicácia, 

que tenhamos humor e leveza para enfrentarmos a vida, caso contrário, as dores 

serão inevitáveis: 

 

  X:72-  Um palco, a vida e uma comédia; ou aprendes a dançar, deixando/ a 

sisudez de lado, ou lhe aguentarás as dores. (PAES, 2001, p.67) 

 

Um outro reconhecido autor do gênero em questão foi Marcial, (anteriormente 

citado), poeta latino a quem se atribui diversos epigramas satíricos. Suas 

composições eram curtas, geralmente em dísticos, entretanto, possuía epigramas 

com mais de 14 versos.  Em muitos deles, o elemento moral, a sátira e a ironia eram 
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marcadamente acentuados através de um elemento ou comentário inesperado, ferino, 

e nem sempre sutil, que causava surpresa e/ou mudança de pensamento sobre 

determinado assunto.   

A propósito do gênero epigrama, o historiador espanhol José Guillén, em seu 

livro denominado Epigramas de Marcial8 (2003, p. 4-5), assinala: 

 

Por muy breve que sea, consta siempre de dos partes: la primera, en 
que se reclama la atención, y la segunda, en que de un modo 
insospechado y rápido queda satisfecha la curiosidad.9 Se llama la 
primera de nudo y la segunda de desenlace. Su objeto suele ser una 
burla, una chanza, un pensamiento ligero sobre la vida cotidiana, una 
voz, una ridiculez, una antítesis o un equívoco. El epigrama, si ya en 
tiempos de Marcial, debe ser como una abeja, que es pequeña y 
produce la dulzura de la miel y deja a él cocer del aguijón10. 
 

 

Nesta obra, Guillén faz um estudo acerca da vida de Marcial e de sua obra.  

Acentua que ele era considerado (já em seu tempo) um observador sagaz do 

comportamento humano e que seus versos ficaram conhecidos, sobretudo, pelo 

atrevimento, insolência e lascívia. Suas composições retratavam a vida cotidiana 

romana em todos os ambientes e aspectos com precisão e riqueza de detalhes: 

 

De paso por las calles de Roma, nos señala las personas que en ellas 
se encuentran de ordinario: comerciantes de salones, bebedores 
habituales, los que venden en los mercados las salchichas calientes, 
los mendigos de toda especie, desde el pobre a quien mutilaron de 
joven para que moviera la piedad, hasta el niño judio al que lanzan su 
madre a pedir limosnas, o el desgraciado náufrago que recuerda con 
una tablilla pintada la catástrofe en que perdió su hacienda. Todos los 
detalles graciosos, picarescos, corrompidos, elegantes y dignos que 
se observan en Roma, todo tiene su presentación graciosa en Marcial. 
(GUILLÉN, 2003, p. 27)11. 

                                                           
8 Ebook 
9 José Guillén, em nota, afirma que isto ocorre nos epigramas de Marcial, ainda que possuam apenas 
um verso. 
10 Por mais breve que seja, consta sempre de duas partes: a primeira, em que se chama a atenção e a 
segunda, em que de um modo insuspeito e rápido, fica satisfeita a curiosidade. Chama-se a primeira 
de nó e a segunda de desenlace. Seu objeto costuma ser uma brincadeira, uma piada, um pensamento 
ligeiro sobre a vida cotidiana, uma voz, uma desfaçatez, uma antítese ou um equívoco. O epigrama, já 
nos tempos de Marcial, deve ser como uma abelha, que é pequena, produz a doçura do mel e deixa a 
dor do ferrão. (Tradução nossa)   
11 De passeio pelas ruas de Roma, assinala-nos as pessoas que nelas se encontram cotidianamente: 
açougueiros, bêbados, vendedores de salsichas quentes no mercado, os mendigos de todo espécie, 
desde a pobre a quem mutilaram quando jovem para que tivessem piedade, até a criança judia que a 
mãe coloca para pedir esmolas ou o desgraçado náufrago que recorda como uma tábua pintada a 
catástrofe em que perdeu sua fazenda. Todos os detalhes graciosos, picarescos, corrompidos, 
elegantes e dignos que se apreciam em Roma, todos têm em Marcial sua representação graciosa. 
(GUILLÉN, 2003, p. 27). (Tradução nossa)  
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 Segundo Guillén, muitas vezes, Marcial descreve o homem como um ser débil, 

corrompido e repleto de vícios e ambições. Sua obra visava denunciar e corrigir 

costumes. Em seus epigramas, por vezes, mencionava nomes de pessoas, porém, 

quando questionado sobre a identidade de tais indivíduos, o poeta, com sarcasmo, 

tangenciava e respondia que não se recordava de tê-los citado, ou então, afirmava 

ainda, que a pessoa já havia falecido.  

A propósito de um caso como este, Guillén exemplifica que ‘Habia escrito el 

poeta’: 

Quinto ama a Tais. – ¿Que Tais? – A Tais, la tuerta. – A Tais le 

falta um ojo; a él, los dos. (GUILLÉN, 2003, p. 31)12. 

 

Segundo Guillén, Marcial relata que este epigrama teria gerado queixas a um 

homem chamado Quinto. Ao que o poeta lhe retruca e justifica com sarcasmo: 

 

Quinto, si tu amada no es Taís, ni tuerta, ¿por qué piensas que el 
dístico se había compuesto contra ti? – Pero algún parecido hay. – 
¿Es que dije Tais por Lais? Respóndeme, ¿qué parecido hay entre 
Tais y Hermíone? Pero tú te llamas Quinto.... ¡Ah, bueno! Pues 
cambiemos el nombre del amante: si el Quinto no quiere, que sea el 

Sexto, el amante de Tais! (GUILLÉN, 2003, p. 31)13. 
 

Embora apresentem uma linguagem sintética, engenhosidade e ambiguidades, 

os epigramas de Marcial parecem demonstrar um caráter mordaz muito próximo da 

derrisão e de um sarcasmo com vistas a zombar diretamente de pessoas, bem como  

denunciar vícios e costumes da sociedade em que vivia.      

Contemporaneamente, o epigrama pode ser definido como uma composição 

literária breve caracterizada pela objetividade, concisão, mordacidade e ironia.  

Geralmente aborda questões ligadas à moral, aos costumes e ao cotidiano através de 

conteúdo satírico. 

Concernentemente à nossa pesquisa, entendemos que a poesia quintaniana 

de Espelho Mágico, dada a sua brevidade e natureza satírica e irônica, pode ser 

considerada epigramática. Entretanto, buscamos não apenas demonstrar a presença 

                                                           
12 Quinto ama a Tais. – Que Tais? – A Tais, a caolha. – A Tais lhe falta um olho; a ele, os dois. 
(GUILLÉN, 2003, p. 31). (Tradução nossa)  
13 Quinto, se tua amada não é Tais, nem caolha, por que pensas que o dístico foi composto contra ti?  
– Mas algo parecido há. – É que dissestes Tais por Lais? Responda-me. Que semelhança existe entre 
Tais e Hermíone? Mas tu te chamas Quinto.... Ah, bom! Pois alteremos o nome do amante: si Quinto 
não queres, que seja o Sexto, o amante de Tais! (GUILLÉN, 2003, p. 31). (Tradução nossa) 



29 
 

 

de tal escrita na obra, mas investigar e apresentar ainda o redimensionamento e a 

inventividade que o poeta gaúcho faz com o uso dessa composição poética. 

Acreditamos que a epigramística quintaniana, embora preserve alguns aspectos da 

greco-romana, tais como: engenhosidade, linguagem sintética, temáticas cotidianas, 

o nó e o desenlace (referido por Guillén, tão característico ao epigrama clássico), 

difere em aspectos literários de sutileza e estilo. Diferencia-se ainda por referir-se a 

um interlocutor não nomeado, bem como por apresentar aspectos menos 

moralizantes. Ao invés de imagens já estabelecidas, Quintana parece querer refletir 

em seu Espelho Mágico imagens que nos instigam a uma mobilidade de significações 

proporcionadas por seus múltiplos reflexos movediços e dinâmicos. 

Em artigo intitulado “Gênese do verso curto e do humor em Mario Quintana”14, 

Gilda Neves Bittencourt15, professora da UFMG, apresenta ao leitor de Quintana e aos 

estudiosos críticos de sua obra uma importante contribuição acerca do livro Espelho 

Mágico. Além de realizar um estudo acerca desta que é uma das obras menos 

estudadas do poeta alegretense, mostra-nos ainda sua relevância dentro de toda a 

produção quintaniana: 

 

Contudo, pode-se dizer que este livro representa um marco dentro da 
obra como um todo, pois é a partir daí que o poeta desenvolve mais 
livremente algo que depois se incorporou ao seu modo de poetizar: a 
linguagem sintética e o humor. De fato, o gosto pela economia verbal, 
pelos poemas curtos e concisos, tanto em verso como em prosa e 
também aquele distanciamento responsável pelo ar zombeteiro que 
ele assume diante da realidade, são características que se mostram 
mais amiudamente depois do Espelho Mágico. (BITTENCOURT,2006, 
p.61-62) 

 
 

De acordo com a autora, muitas das quadras do referido livro já haviam sido 

publicadas na Revista Ibirapuitan, de Alegrete, no período de janeiro a setembro de 

1939, antes da publicação oficial em 1951. Segundo consta em sua pesquisa, o já 

reconhecido escritor Monteiro Lobato, então proprietário da Editora Nacional, teria, 

após a leitura de diversas quadras, publicadas na Ibirapuitan, ficado bastante 

interessado e encantado com o que considerou uma filosofia do humour. Tal 

                                                           
 
14 Publicado em Ciências e Letras (Porto Alegre), Porto Alegre, V. 39, p. 47-64, 2006.   
15 Pesquisadora da obra quintaniana. Sua dissertação de mestrado, publicada em 1983, em Porto 
Alegre, UFRGS, tem como título Caminhos de Mario Quintana: a formação do poeta.   
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admiração o teria levado a escrever uma carta para Quintana elogiando-o e 

encomendando um livro: 

 

Prezado sr. Mario Quintana: Não resisto ao prazer de lhe endereçar 
esta, de agradecimento pelo fino prazer mental que através da 
IBIRAPUITAN me têm proporcionado seus versos. Que novidade eles 

representam no nosso mare magnum de poesias puramente 
sentimentais ou descritivas, sem uma sombra de idéia filosófica 
dentro! Cada conjunto de quatro versos seus constitui uma perfeita jóia 
de forma e filosofia da mais alta qualidade – a que paira no Olimpo do 
“humour”. Tanto me têm encantado, que já despertei a atenção de 
meus amigos, e muitos andam com cópias à máquina no bolso. E os 
jornais da UGB também andam a espalhá-los pelo mundo. Que coisa 
bonita o verdadeiro talento! Como vence, como se impõe – como se 
alastra por mais escondido que comece. Queira, meu caro poeta-
filósofo, aceitar a sinceríssima homenagem de minha enorme 
admiração. Monteiro Lobato. P.S. Não tem já matéria desse gênero 
que dê para um livro? Se tem, é com prazer que me empenharei para 

que a Editora Nacional o lance com todas as honras. 16 
 

 
Entretanto, conforme Bittencourt, por falta de material suficiente, o livro não foi 

publicado na ocasião. Seria chamado Pátio dos Milagres, porém, a exemplo do que 

ocorrera com diversas quadras, o título também foi alterado e passou a se chamar 

Espelho Mágico17. Esse título foi escolhido, conforme o próprio poeta esclarece, em 

                                                           
16 Reproduzida no exemplar da Ibirapuitan de julho de 1939. 
 
17 Nota do autor que justifica a escolha do título do livro: “O Quarteto XLVIII, que assim começa: 

 
Qualquer idéia que te agrade 

Por isso mesmo é tua... 
 

Dispensaria esta nota. Em todo caso, para dar uma satisfação ao leitor desprevenido dir-lhe-ei 

que o número V foi colhido em La Bruyère, o LIII em Molière (era useiro e vezeiro em tais empréstimos) 

o LVI em Rivarol, o LXIII em La Fontaine (outro que tal), o LXIX em La Rochefoucauld, o 

LXXVII em D. Francisco Manuel de Melo, e o XCV, que deu título ao livro, em Swift.  

Quanto aos de número XVII, XLIV, XLV, L, LV, LXII, LXXXIII, XC, LXXXV e XCVI, é-me 

agora impossível lhes descobrir as fontes, visto que não foram propriamente hauridos na obra de 

seus autores, mas retive-os, quase sem querer, ao acaso da preguiçosa e desconexa leitura de 

almanaques e revistas, -  problema este que, desde já, deixo entregue à paciente exegese das 

traças. Outras aproximações ou encontros que porventura ocorram acham-se incursos e previstos 

no número XLVII”. Esta citação encontra-se presente em Quintana, 2005, p.232) 

 

                                M.Q 

 

 
 

http://livroespelhomagico.blogspot.com/2011/05/lvi-da-compreensao.html
http://livroespelhomagico.blogspot.com/search?q=LXIII
http://livroespelhomagico.blogspot.com/search?q=LXIX
http://livroespelhomagico.blogspot.com/search?q=LXXVII
http://livroespelhomagico.blogspot.com/2011/09/xcv-da-satira.html
http://livroespelhomagico.blogspot.com/search?q=XVII
http://livroespelhomagico.blogspot.com/search?q=XLIV
http://livroespelhomagico.blogspot.com/search?q=XLV
http://livroespelhomagico.blogspot.com/2011/04/l-da-amizade-entre-mulheres.html
http://livroespelhomagico.blogspot.com/2011/05/lv-do-espetaculo-desta-vida.html
http://livroespelhomagico.blogspot.com/search?q=LXII
http://livroespelhomagico.blogspot.com/search?q=LXXXIII
http://livroespelhomagico.blogspot.com/2011/09/xc-dos-defeitos-alheios.html
http://livroespelhomagico.blogspot.com/2011/08/lxxxv-da-viuvez.html
http://livroespelhomagico.blogspot.com/search?q=XCVI
http://livroespelhomagico.blogspot.com/2011/04/xlvii-do-exercicio-da-filosofia.html
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nota ao final do livro, em razão de uma das quadras ter sido inspirada no escritor 

satírico e irônico irlandês do século XVII, Jonathan Swift. A quadra foi denominada 

“Da sátira”: 

                    

A Sátira é um espelho: em sua face nua, 

       Fielmente refletidas,  

Descobres, de uma em uma, as caras conhecidas 

       E nunca vês a tua...  

(QUINTANA, 2005, p. 228) 

 
Através de um dito fino e dissimulado o poeta critica, satiricamente, a suposta 

fidelidade que julgamos vir do espelho, quando se refere à imagem do ‘outro’; 

demonstra, porém, ao mesmo tempo, o reflexo reverso quando se trata de nossa 

própria imagem. A leitura do poema acima nos permite observar que teria o Espelho 

Mágico uma relação ligada a uma escrita breve, incisiva, provocadora de efeitos de 

humor e surpresa junto ao leitor, isto é, uma escrita epigramática. 

No artigo supracitado, Bittencourt (2006) cita diversos aspectos que considera 

importantes para a escolha do gênero epigramático, feita por Mario Quintana, na 

elaboração de Espelho Mágico. Segundo ela, o principal deles, seria o fato de o poeta 

adotar a escrita concisa e sentenciosa, característica ao epigrama, à sua própria 

cosmovisão poética. Conforme Bittencourt (2006, p.51): “Pode-se dizer até que, 

depois de Espelho Mágico, quase toda a obra do poeta adquire traços epigramáticos, 

quer pelo gosto pela brevidade, quer mesmo por uma cosmovisão mais ligada ao 

gênero”. 

Em nosso estudo, acrescentamos a esta ideia o fato de o epigrama ter sido um 

gênero escolhido por Quintana, não apenas como uma simples preferência estética, 

embora não discordemos desta visão, mas também como um gênero que, pela 

natureza de sua composição, contribui para refletir as superfícies “mágicas” de seu 

espelho. É importante ressaltar que a presença da escrita epigramática na obra já foi 

estudada e constatada em outros estudos. Entretanto, procuramos não apenas 

constatar sua presença, mas investigar também como esses recursos (satírico-

epigramáticos) associados a outros que analisaremos mais adiante, a saber: ironia e 

humor, geram a desconstrução de imagens previsíveis e de espaços fixos, definidos. 
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Tal dissolução de sentidos remete-nos a novas imagens e espacialidades criadas pelo 

poeta.  

Em Espelho Mágico, é notória a preocupação de Quintana com a feitura de sua 

poiésis, demonstrada por ele em diversas quadras que abordam questões relativas 

ao trabalho com a linguagem, tais como: escrita, estilo, retórica, e forma, o que ilustra 

a sua consciência crítica com o uso da palavra.  

Na quadra a seguir, denominada (III) “Do estilo”, o poeta, com agudeza, 

recomenda: ‘fere de leve a frase...’ O “verso ferino” remete-nos à própria origem da 

palavra estilo, a mesma de estilete, do latim, Stylum, e sugere que se promova uma 

perfuração na linguagem. Por outro lado, critica, satiricamente, a falta de estilo dos 

clichês e redundâncias da linguagem dos apaixonados.  

 
Fere de leve a frase...E esquece...Nada 

       Convém que se repita... 

Só em linguagem amorosa agrada 

A mesma coisa cem mil vezes dita.  

(QUINTANA ,2005, p. 211). 

 

Um outro exemplo que nos mostra a reflexão crítica do poeta acerca da mesma 

questão é a quadra intitulada (XVI) “ Do mau estilo”: 

 

                                  Todo o bem, todo o mal que eles te dizem, nada 

      Seria, se soubessem expressá-lo... 

O ataque de uma borboleta agrada  

Mais que todos os beijos de um cavalo.  

(QUINTANA, 2005, p. 213) 

 

No poema acima há uma articulação justaposta entre a seriedade referente ao 

estilo de linguagem, tão comumente cultuada no âmbito literário, e a disseminação de 

imagens imprevisíveis que nos levam ao riso. Ao mesmo tempo em que a questão do 

estilo é endossada como uma grave necessidade (nos dois primeiros versos), também 

nos é apresentada com humor e desdobramentos inesperados, como o ataque sutil 

de uma borboleta, contrastando com os beijos de um cavalo (último dístico). Tais 
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imagens são sugestivas do quão refinado ou desastroso um texto pode ser, 

dependendo do bom ou mau uso do estilo. 

Nesse mesmo sentido observamos o epigrama (LVI) “Da compreensão”:    

 

Uns dizem mal de nós, mas sempre existe alguém 

                                        Que nos estime, afinal... 

                                  E todo o bem que te diz, esse precioso bem... 

                                        Meu Deus!... como o diz mal!  

(QUINTANA, 2005, p.221) 

 
 

Aqui, percebemos em cena algumas conturbadas relações humanas (falar bem 

ou mal de alguém). Quintana expõe, na virtualidade de seu espelho, imagens que, em 

um arremate impactante, fazem-nos rir a respeito da questão dos efeitos devastadores 

provocados pelo (mal) estilo. Assim, o teor do que se pronuncia a nosso respeito 

parece tornar-se menos importante diante da forma de fazê-lo.  

Na trigésima quarta série da Lógica do sentido, intitulada “Da Ordem Primária 

e da Organização Secundária”, Deleuze (1974) trata das questões da Satírica, da 

Irônica e da Humorística. A série analisa as diferenças entre esses três elementos. 

Concernentemente à crítica conferida pelo filósofo à sátira, assim nos diz: 

 

A estreita relação entre as duas, das palavras obscenas e injuriosas, 
testemunha valores propriamente satíricos de linguagem; chamamos 
de satírico o processo pelo qual a regressão, ela própria regride, isto 
é, não é nunca uma regressão sexual em superfície sem ser também 
uma regressão alimentar digestiva em profundidade, que não se 
detém senão na cloaca e não persegue a voz retirada senão 
descobrindo seu solo excremencial que ela deixa, assim, atrás de si. 
Fazendo ele mesmo mil ruídos e retirando ele próprio a sua voz, o 
poeta satírico, o grande pré-socrático em um só e mesmo movimento 
do mundo, persegue Deus com injúrias e chafurda no excremento. 
(DELEUZE, 1974, p.254). 

 
 

O ruído moralizante da sátira manifesta uma evocação em se pronunciar 

através de um humor ácido e cortante, advindo, por vezes, do excremento, da ironia 

e do escárnio. Tal solo excremencial referente à sátira, descrito por Deleuze, pode ser 

evidenciado em diversas quadras quintanianas, porém, nelas, presenciamos antes 
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uma sátira impessoal, pautada na incisão refinada e sutil de seus versos, do que 

somente corrosiva, sarcástica e direcionada a um interlocutor específico. 

Conforme assinalamos anteriormente, a principal função da sátira é criticar 

questões relativas à sociedade, à política e à moral. Entretanto, um dos fatores que 

reduziriam seu potencial poético seria, justamente, segundo especialistas, seu caráter 

muitas vezes individual e panfletário. Entretanto, no que se refere à satírica 

empreendida por Mario Quintana, entendemos que esta ocorre de forma 

redimensionada e inventiva, uma vez que o poeta ultrapassa e, por vezes, dissolve as 

fronteiras desse gênero. 

As frases polidas e bem ornadas também são exemplos da satírica 

empreendida por Mario Quintana.  Através do humor, o poeta promove uma fissura 

na própria palavra ao ironizar o culto “Das belas frases”. Assim, ao invés de uma 

veneração à linguagem, expõe sua face risível fazendo desmoronar sua nobreza e 

altivez:    

 

                                    V - Das belas frases 
 
                                    Frases felizes...Frases encantadas... 

            Ó festa dos ouvidos! 

  Sempre há tolices bem ornadas... 

             Como há pacóvios bem vestidos.  

(QUINTANA, 2005, p.211) 

 
                                                               

 Em evidente crítica à estética parnasiana, a qual cultuava a perfeição métrica 

e preciosismos vocabulares, na quadra a seguir o poeta ridiculariza o cuidado 

excessivo com a forma demonstrando sua criticidade em relação à maneira derrisória 

e vazia da retórica do bem dizer: Verso “brilhante” (?), porém “imbecil”, assim por ele 

descrito. 

 

VI - Do cuidado da forma  

 
                                        Teu verso, barro vil, 

No teu casto retiro, amolga, enrija, pule... 

Vê depois como brilha, entre os mais, o imbecil, 

      Arredondado e liso como um bule!   
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(QUINTANA, 2005, p. 212) 

 

 

 Aqui, podemos observar a postura crítica quintaniana frente a uma escrita 

literária presa a formalismos e hermetismos, demostrando assim o seu apreço pela 

liberdade poética. A leitura destas duas últimas quadras, permite-nos observar, em 

ambas, a construção de uma linguagem que, de forma sintética e humorística, perfura 

a si própria, desnuda e expõe suas falhas.  

 No poema a seguir, intitulado, (CI) “Da humana condição”, Quintana aborda de 

maneira eminentemente satírica as questões econômico-sociais: riqueza versus 

pobreza:  

 

                                  Custa o rico a entrar no Céu 

(Afirma o povo e não erra). 

Porém muito mais difícil 

É um pobre ficar na terra...  

(QUINTANA, 2005, p.229) 

 
 

 Nesta quadra o riso advém da surpresa provocada pela desconcertante 

denúncia das desigualdades sociais estabelecendo um jogo lúdico em que o nó 

epigramático dos dois primeiros versos se desfaz com um desenlace dramático e 

humorístico nos dois últimos. Sua crítica, em uma linguagem que parece também nos 

remeter ao proverbial, apresenta, a partir de seu próprio título, um caráter mais 

“universalizante”, menos individualizado.                                      

 Na quadra a seguir, a faceta satírica do poeta aponta para a crítica a uma 

convenção social de muitas culturas: o luto. Sem subterfúgios, ele imprime uma 

espécie de humor negro à grave questão da morte e nos faz rir mesmo diante do 

drama da perda e da finitude, preservando o tom de sua epigramística: 

    

 LXXXV - Da viuvez 
 
                                   Ele está morto. Ela, aos ais. 

                                   Mas, neste lúgubre assunto,  

                                   Quem fica viúvo é o defunto... 
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                                   Porque esse não casa mais.  

(QUINTANA, 2005, p. 227) 

 

Podemos pensar, neste caso, que a seriedade do “sentido” da morte aparece 

nos dois primeiros versos com a figura da viúva. Na quadra, atrelados a ela estão a 

tristeza, a solidão e a morte como finitude totalizadora. Por outro lado, nos dois 

últimos, nos é apresentada a figura do defunto que, embora diante da dramaticidade 

de sua finitude já concretizada, é apresentado pelo poeta como o real proprietário do 

título da viuvez. Neste caso, em sentido oposto ao anterior, não havendo dor ou 

tristeza diante da morte, a viuvez viria articulada à ideia de uma morte que parece 

libertar o defunto das supostas amarras de uma relação matrimonial. 

Entendemos que embora Espelho Mágico tenha recebido críticas, conforme 

vimos inicialmente, por alguns considerarem que sua poesia apresenta feições 

clássicas e arcaizantes, sobretudo pela estrutura formal (quadras com versos 

compostos muitas vezes por uma sintaxe de inversão) e pela opção de uma escrita 

satírica e epigramática, a qual volta-se, via de regra, à moral e aos costumes, esta 

obra apresenta uma linguagem fluida, leve e que se renova a todo instante pelo poder 

de nos fazer rir de nossos medos, crenças e verdades pré-concebidas. 

Por último, um outro importante aspecto a ser enfatizado é o modo sutil e 

incisivo com que o poeta consegue trabalhar com um gênero tão acentuadamente 

marcado pela acidez e mordacidade, sem, contudo, cair no plano individual e/ou 

panfletário, deslocando e dispersando, assim, uma possível reponsabilidade social do 

texto, tão fortemente associada à sátira e ao epigrama. 
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1.2 UMA IRONIA PARA ALÉM DA RETÓRICA 

 

Em sentido conferido pela retórica, a ironia aparece como uma figura que 

consiste em dizer o contrário do que se quer dar a entender. Tal conceito está ligado 

à própria etimologia da palavra, a qual, proveniente do grego, eironeia, significa 

dissimulação.  

Para CAMPOS (1985, p.91), a ironia é definida como: 

 

Figura de retórica que consiste em afirmar-se uma coisa de modo a 
ser entendido em outro sentido, preferencialmente no sentido oposto, 
cabendo a quem recebe a mensagem o trabalho de decodificar 
corretamente, tendo em vista o contexto e a ENTOAÇÃO do discurso. 
Na ironia propriamente dita, quem emite a mensagem tem plena 
consciência da ambiguidade nela existente, consciência essa que falta 
a quem recebe a dita mensagem. 

 
 

Na Antiguidade, a ironia socrática consistia em um método usado para gerar 

um impasse entre interlocutores de um diálogo, uma discussão sobre determinado 

assunto. Sua intenção não era ridicularizar, mas a partir de um embaraço ou 

dificuldade, fazer surgir um novo entendimento sobre determinado conceito. O método 

de Sócrates consistia, sobretudo, em perguntar sobre uma coisa simulando ignorá-la, 

fazendo perguntas a um oponente e fingindo aceitá-las com o intuito de que este, em 

um dado momento, se desse conta dos erros do próprio raciocínio. O que prevalecia, 

entretanto, era a visão da “verdade” do filósofo.  

Minois (2003, p.64), a respeito de Sócrates e de seu método, nos diz: 

 

Amigos do riso grego, céticos ou cínicos, todos devem a Sócrates, 
embora saibamos pouco sobre o Sócrates histórico. Segundo 
Diógenes Laécio, ele se comportava como verdadeiro bufão: “Ele 
discutia com veemência, esticando os punhos para a frente ou 
puxando os cabelos, sem se importar com as risadas que 
provocava”18. Mas a tradição reteve segundo Platão e Xenofonte, a 
imagem de um ironista sutil utilizando o riso como instrumento para a 
busca da verdade. Fingindo ignorância ou ingenuidade, ele leva seus 
interlocutores a demolir, eles próprios, suas convicções e crenças, 
conduzindo-os a insolúveis contradições que os deixam suspensos 
sobre o abismo do absurdo, em lugar de ajudá-los a sair dessa 
situação. 

 

                                                           
18 BAUDIN, H. “ O Cinismo lúdico, atitude aristocrática”. In: Humoresques, n.7, Humour et societé. 
Presses Universitaires de Vincennes: 1994, pp.89-102. (Citado por MINOIS, 2003, P.64). 
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  Deleuze aborda a questão da ironia na Décima Nona e na Trigésima Quarta 

séries da Lógica do Sentido. Naquela, assinala que “o que há de comum a todas as 

figuras da ironia é que elas encerram a singularidade nos limites do indivíduo ou da 

pessoa” (1974, p.142); na outra série mencionada, descreve e analisa três tipos de 

ironia: a socrática, a clássica e a romântica, assim como desenvolve e reforça mais 

detidamente as questões anteriormente por ele desenvolvidas. 

Segundo afirma, a ironia socrática é relacionada à ideia de ascensão do 

significado a um modelo ideal considerado primitivo e natural que retira o indivíduo de 

sua existência imediata. A respeito de sua principal função, declara: 

  

Trata-se, então, em uma tríplice operação conjugada, de revelar uma 
forma universal do indivíduo (realidade), ao mesmo tempo em que 
extraímos uma pura ideia sobre aquilo que se fala (necessidade) e que 
confrontamos a linguagem a um modelo ideal, suposto primitivo, 
natural ou puramente racional (possibilidade). É precisamente esta 
operação que anima a ironia socrática como ascensão e lhe dá por 
tarefas ao mesmo tempo arrancar o indivíduo a sua existência 
imediata, ultrapassar a particularidade sensível em direção à idéia e 
instaurar leis de linguagem conformes ao modelo.  (DELEUZE,1974, 
p.140). 

 
 

Concernentemente à ironia clássica, por sua vez, o filósofo assevera que tal 

discurso encerrava-se no indivíduo que a pronunciava. No entanto, diferentemente da 

socrática, que se encerra na ascensão da Ideia, a ironia clássica não determina 

somente o todo da realidade, mas também considera o indivíduo que fala como 

possibilidade originária: 

 

A ironia clássica age como a instância que assegura a coextensividade 
do ser com o indivíduo no mundo da representação. Assim, não 
somente o universal da Idéia, mas o modelo de uma pura linguagem 
racional em relação às primeiras possíveis, tornam-se meios de 
comunicação natural entre um Deus supremamente individuado e os 
indivíduos derivados que ele recria; e é este Deus que torna possível 
um acesso do indivíduo à forma universal. (DELEUZE,1974, p.141). 

 

Posteriormente, o filósofo ressalta o surgimento da ironia romântica a qual, 

relacionava-se agora à pessoa e não mais à identidade do indivíduo. A passagem a 

seguir explicita tais descrições: 
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(...) a ironia romântica determina aquele que fala como a pessoa e não 
mais como o indivíduo. Ela se define pela coextensividade do Eu e da 
representação mesma. (...). Não somente a ideia universal e a 
particularidade sensível, mas os dois extremos da individualidade e os 
mundos correspondendo aos indivíduos tornam-se agora as 
possibilidades próprias da pessoa. (DELEUZE,1974, p.141) 

 
 

Após descrever as três formas de ironia: socrática, clássica e romântica, 

Deleuze afirma-nos ainda que essa figura de retórica aparece na linguagem a cada 

vez que se desdobra em relações de eminência - o que nos remete à questão da 

ascensão -, equivocidade e analogia e que estes seriam os três grandes conceitos da 

tradição de onde todas as figuras da retórica decorreriam. 

Já em A Ironia: considerações filosóficas e psicológicas, Adriano Facioli (2010) 

afirma que o conceito de ironia é cercado de indefinições tendo em vista seu caráter 

vago, instável e multiforme. Ora é vista como um artifício sutil de comunicação indireta 

e, portanto, como algo positivo; ora é retratada como fingimento e dissimulação que 

visa a agredir o outro. É mostrada ainda como algo que suspende a compreensão 

imediata do sentido e deixa espaço para a confusão, o equívoco e a ambiguidade 

(intencionais). Para Facioli (2010, p.31) a ironia é uma “mistura de indefinição com 

graça, que pode provocar o riso e o constrangimento”. 

Dentre as inúmeras características da ironia assinaladas pelo autor, 

destacamos a capacidade de quebrar expectativas e produzir o inusitado ou 

improvável. O expectador do enunciado irônico vê-se diante de percepções 

inesperadas e desconcertantes as quais exigem dele uma prática de desfocalização 

do olhar. A respeito disso assinala-nos: 

 

A desfocalização do olhar sugere exercícios e práticas relacionadas 
ao “desolhar”. (...) Olhar através do objeto ou desfocá-lo exige certo 
esforço e aprendizado. (...) A busca pela distorção de percepções 
familiares em prol da obtenção do estranhamento ou novas 
perspectivas do objeto é parte do procedimento estético. (FACIOLI, 
2010, p.34) 

 
 

A prática do “desolhar”, à qual se refere Facioli, pode ser relacionada às 

justaposições de sentidos díspares desenvolvidas por Quintana em suas quadras. 

Nelas, permite-nos a fuga de uma tomada única de posição, obriga nosso olhar 

habitual a se destituir de determinadas concepções e nos aponta para a necessidade 
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de percebermos (de maneira desfocalizada) a mobilidade de seus sentidos e imagens 

nômades. 

Em diversas quadras de Espelho Mágico, Quintana ironiza com sutileza e graça 

temáticas comumente graves e leva-nos a questionar a legitimidade que antes 

imprimíamos às mesmas, modificando, assim, a nossa percepção: imagens 

impensadas que metamorfoseiam nosso olhar.  

Nos dois primeiros versos do epigrama que segue, o poeta parece refletir e 

indagar-se sobre sua (nossa?) angústia e inquietação ante o que considera um 

mistério: um outro mundo, uma outra vida. Nos dois últimos, por sua vez, sentencia 

que tal inquirição é vã, já que o problema (mistério) por “lá” também continuaria:    

 

                                  XXX - Do eterno mistério 

 

                                  “ Um outro mundo existe... uma outra vida...” 

Mas de que serves ires para lá? 

Bem como aqui, tu’alma atônita e perdida 

             Nada compreenderá...  

(QUINTANA,2005, p. 216). 

 
Nessa quadra, o poeta mobiliza o seu olhar para questões ligadas ao 

incompreensível, desvinculando qualquer apreço aos significados determinados, 

compreensíveis e ao saber detentor de todas as verdades. Seu olhar, antes, é voltado 

para as coisas que se encontram em um fluxo contínuo de ressignificação de 

questionamentos insolúveis. 

A presença da ironia na poética de Mario Quintana está mais ligada à 

construção de uma linguagem intencionalmente geradora de ambiguidades e 

contrariedades do que de uma simples figura retórica a qual consiste apenas em dizer 

o contrário do que se quer dar a entender. Ultrapassa a grosseria e encaminha-se 

para a sutileza e a graça.  Assim, sua visão acerca da linguagem irônica parece estar 

mais próxima à desenvolvida por Facioli (2010, p.39) para quem: “A ironia nunca é 

algo razoável, racional. Ela traz à tona o mundo sendo expresso pelo negativo, a coisa 

como não coisa”.  
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Observemos a quadra a seguir em que o poeta, através de uma ironia cortante 

e sutil, torna possível a união de ideias contraditórias e coloca em um mesmo plano 

de justaposições imagens aparentemente irreconciliáveis: 

 

                        XXXVII - Da contradição 

 
                                  Se te contradisseste e acusam-te...sorri. 

Pois nada houve em realidade. 

                                  Teu pensamento é que chegou, por si,  

                                  Ao outro pólo da Verdade...  

(QUINTANA, 2005, p.217 - 218). 

                                                                                             

Percebemos, neste caso, que o ato de se contradizer é o que parece 

movimentar o poema. Quintana imprime um ar irônico e zombeteiro a algo 

costumeiramente considerado sublime e sério: o valor da verdade, e, 

consequentemente, a necessidade de não cairmos em incoerências. Na contramão 

do sentido esperado, entretanto, relativiza um valor comumente tratado como unívoco 

e coloca verdades e contradições em um mesmo plano de valoração. Não há, no 

entanto, apenas a simples união de ideias contrárias, não se trata de uma síntese 

desses pensamentos, mas de se manterem juntos em uma contrariedade, ainda que 

por tensão.   

De acordo com Facioli, ao expor sua poesia a ambivalências, o poeta assume 

uma postura de risco e a sustenta, o que é essencial para que a ironia se constitua: 

 

O artista é irônico na medida em que deve estranhar a si mesmo e sua 
produção, expondo-a à crítica. A produção artística deve ser crítica, ou 
seja, deve situar-se em regiões-limites, nas fronteiras, buscando a 
conjunção de universos usualmente tidos como distantes ou 
irreconciliáveis. Situar-se próximo do abismo é o que o irônico faz, já 
que se expõe ao equívoco e ao mal-entendido. (FACIOLI, 2010, p.230) 
 

 
No epigrama a seguir, denominado (XCII) “Da calúnia”, Quintana ironicamente 

relativiza tal questão ao transportar seu sentido para um terreno instável, movediço e 

desconcertante:  

Sorri com tranquilidade 

Quando alguém te calunia. 

Quem sabe o que não seria 
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Se ele dissesse a verdade...   

(QUINTANA, 2005, p.229) 

 

Aqui, o poeta desconstrói a imagem da calúnia como um categórico insulto 

inadmissível, e a redimensiona, inesperadamente, para o espaço do aceitável e 

razoável, uma vez que sugere a possibilidade de uma verdade ainda mais 

devastadora. Dessa forma, percebemos a instância de um humor diante da iminência 

da ruína do ato incongruente entre a calúnia e a verdade. 

A respeito dessa exposição quintaniana de uma visão anticonvencional do 

mundo, Paulo Rónai, estudioso da obra do poeta gaúcho, em artigo intitulado “O 

Mundo Redefinido”, nos diz: “Visão às vezes chocante, outras vezes absurda, mas 

sempre reveladora de um aspecto íntimo das coisas e dos seres, e, que, uma vez 

apontado, aparece como essencial. Como é possível que nós mesmos não o 

tenhamos descoberto?”. (QUINTANA, 2005, p. 65). 

Em “Carta a Mario Quintana”19, o escritor e poeta Paulo Mendes Campos, 

também estudioso da obra quintaniana, em homenagem aos 60 anos do poeta, assim 

declara: 

 

Quero dizer-te o seguinte: a tua poesia me parece uma tentativa de 
reprodução da tua anti-matéria, da tua contra-imagem, do teu retrato 
cósmico. Dizes que tens pupilas assustadas de ave noturna. A gente 
olha e vê que é verdade. Mas onde descobriste esta verdade? Não foi 
no espelho claro de teu quarto: foi no espelho turvo do infinito poético. 
É desse abismo que vais há tanto tempo copiando a outra imagem de 
ti mesmo e as outras imagens de todas as coisas. Os objetos que te 
impressionam são comuns: a caneta com que escreves, os telhados, 
as tabuletas, a vitrine do brique. Teus animais são os próximos do 
homem: boi, cavalo. As sensações que te fazem pulsar são as mais 
cotidianas: como um gole d´água bebido no escuro. Os sons que te 
empolgam são os ritornelos de infância ou fundo suspiro que se some 
no ralo misterioso da pia. Os mitos que te assombram são os mais 
familiares: Anjo da Guarda, Menino Jesus, Frankenstein, Sindbad, 
Jack o Estripador, Lili, Tia Élida, Major Pitaluga, o retrato do Marechal 
Deodoro proclamando a República. Como fazer desses elementos 
uma grande poesia? Só há um jeito: deles reproduzindo não o traço 
descrito, mas o contorno de uma contra-imagem. E isso é a tua poesia. 
(QUINTANA, 2005, p.71) 

                                                              
 

                                                           
19 In: O anjo bêbado. Rio de Janeiro: Sabiá, 1969.  
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Ressaltemos nas palavras de Paulo Mendes Campos o que ele nos diz a 

respeito do espelho quintaniano, o qual, segundo afirma, não é límpido e claro, mas 

turvo. Bem como, ainda, a atenção que nos chama acerca das imagens produzidas 

em seu fazer poético: uma contra-imagem reveladora de uma nova ótica. 

Os comentários de ambos os críticos apontam para a poesia de Quintana uma 

dissolução de visões pré-fixadas, bem como, a necessidade, por parte de nós, leitores, 

de desenvolvermos um “desolhar”, ou, um olhar móvel, deslizante, para que sejamos 

tocados pelo seu “real” e pela sua “verdade” poética. 
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1.3 - RISO E HUMOR: O DESABAMENTO DO SÉRIO 

 

Na história do pensamento ocidental, o riso, embora já estudado pela Filosofia 

desde a Antiguidade, foi por um longo período relegado ao esquecimento e 

considerado um elemento subversor da razão, algo que se distanciava do campo do 

sério e da verdade. Em seu diálogo, Filebo, - a mais antiga formulação teórica sobre 

o riso, segundo historiadores -, Platão afirmava ser o riso um prazer não puro, uma 

afecção mista, e que, enquanto tal, deveria ser evitado, pois afastava o homem da 

verdade.  

Em nossa pesquisa, empreendemos um breve panorama da questão do riso (e 

algumas importantes nuances dessa experiência) afim de relacioná-lo com nosso 

objeto de estudo.  

Segundo Alberti (1999), historiadora e doutora em Teoria Literária, em seu livro 

denominado O Riso e o Risível na História do Pensamento, ao longo da história, 

estudos sobre o tema, a partir do século XIX (e sobretudo do XX), apontam o riso 

como uma espécie de movimento de redenção do pensamento filosófico que, por 

séculos, foi aprisionado aos limites da razão.  Movimento o qual teria ocorrido de tal 

forma que a própria filosofia não poderia mais se estabelecer fora dele. 

Conforme a historiadora, para as teorias clássicas, o sério e a gravidade 

coincidem com a verdade, e o não-sério (espaço do riso), com o não-verdadeiro. Por 

outro lado, assinala que: 

 

Na abordagem moderna, o sério e a gravidade não coincidem mais 
com a verdade; o riso continua a ser o não-sério, mas isso, agora, é 
positivo, porque significa que ele pode ir além do sério e atingir uma 
realidade “mais real” que a do pensado. O não-sério passa a ser mais 
“verdadeiro” que o sério, fazendo com que a significação do riso se 
torne “mais fundamental”. (ALBERTI, 1999, p. 197) 

 
 

A respeito do pensamento platônico sobre o riso, Alberti (1999, p.45) nos diz: 

“Para o pensamento platônico o riso afasta o homem da verdadeira sabedoria. (...) O 

riso e o risível seriam prazeres falsos experimentados pela multidão medíocre de 

homens”. 

 A natureza inquietante e ambivalente do riso é, como vimos, contestada por 

Platão, uma vez que o considera como algo que perturba a alma e a seriedade do ser. 

Também no que concerne ao pensamento platônico sobre essa questão, Minois 
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(2003, p.72) destaca que o filósofo considerava que o riso não deveria estar presente 

no mundo divino da unidade e da imutabilidade, uma vez que ele pertenceria ao 

múltiplo, ao feio e ao mal. Ainda a respeito dessa questão, Minois assinala: 

 

Platão não perdoa a Homero o “riso inextinguível dos deuses”; é uma 
verdadeira blasfêmia. Ele pertence ao domínio desprezível do 
mutante, do múltiplo, do feio e do mal (...). (...) com Platão, o riso 
domesticado, reduzido a um magro sorriso, é limitado a um uso 
parcimonioso a serviço da moral e do conhecimento. (2003, p. 72) 

 
  

O “riso inextinguível dos deuses”, a que se refere o historiador francês, 

corresponde ao riso arcaico dos contemporâneos de Homero o qual é caracterizado 

pela zombaria, agressividade e ferocidade. Assim, o riso dos deuses seria uma 

gargalhada interminável. A partir do fim do século V a.C., surge a necessidade de 

aprisionamento e domesticação do riso, devido ao crescente refinamento e 

progressos do intelectualismo. A forma desenfreada do riso passa a ser vista como 

uma manifestação indecente e próxima de um instinto selvagem. “Ao riso homérico, 

duro e agressivo, sucede-se a partir do século IV a.C., o riso velado, símbolo de 

urbanidade e de cultura, o riso finamente irônico que Sócrates põe a serviço da busca 

da verdade”. (MINOIS, 2003, p. 49) 

O tratamento dado por Aristóteles à questão do riso, por sua vez, ganha uma 

posição diferente da de Platão. Embora não sejam muito divergentes em suas ideias, 

já que ambos se opõem ao riso zombeteiro e triunfante dos deuses, ele define o riso 

como uma especificidade do homem.  “O homem é o único animal que ri”, diz 

Aristóteles. É importante registrar que seu enfoque, entretanto, não se dá 

propriamente sobre a questão do riso, mas da comédia, a qual é classificada como 

um gênero literário inferior à tragédia. A questão do cômico é abordada por ele no livro 

V (Da comédia. Comparação entre a tragédia e a epopeia) da Arte Poética. Segundo 

consta em nota20 no referido capítulo, o livro que tratava mais detidamente a questão 

da comédia foi perdido.  

A respeito dessa, o filósofo declara: 

 

A comédia é, como já dissemos, imitação de maus costumes, não 
contudo de toda sorte de vícios, mas só daquela parte do ignominioso 

                                                           
20  A epopeia é examinada nos cap. XXIII E XXIV; admite-se geralmente que se tenha perdido um 
segundo livro da Arte Poética, que tratava da comédia. 
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que é o ridículo. 2. O ridículo reside num defeito e numa tara que não 
se apresentam caráter doloroso ou corruptor. Tal é, por exemplo, o 
caso da máscara cômica, feia e disforme, que não é causa de 
sofrimento. (...) (ARISTÓTELES,21 s/d, p.246). 

 
 

Os pensamentos platônico e aristotélico a respeito do riso exercem influência 

direta no absolutismo religioso cristão. Pesquisadores da história do riso 

(mencionados em nosso estudo) dão conta de que, na Antiguidade, o riso não era um 

elemento de demarcação de diferença entre os homens e os deuses, já que estes 

também riam, mas nos textos teológicos da Idade Média “o próprio do homem”  

apresenta mais uma especificidade: o riso nos distingue não só dos animais, mas 

também de Deus. 

Assim, um outro motivo para que a civilização cristã não se sentisse à vontade 

para dar abertura ao riso, seria o fato de que nos escritos bíblicos haveria evidências 

de que Jesus nunca tenha sorrido. O caráter único, imutável e eterno da divindade 

cristã   não concebe espaço para o riso: 

 

Em uma época em que a religião se espiritualiza e se torna absoluta 
na linhagem platônica e aristotélica, em que a divindade se congela 
em um espírito único, imutável e eterno, o riso é expulso dos céus. 
Num ser monolítico em que a onipotência, a essência e a existência 
são uma coisa só, não há mais espaço para o cômico. O riso insinua-
se pelos interstícios do ser, pelas fissuras e pelos pedaços mal colados 
da criação; em Deus não pode haver a menor fissura. (MINOIS, 2003, 
p. 75). 

 

 

É a partir do século XIX que o riso começa a adquirir o estatuto de redentor do   

pensamento. Um novo estatuto, ligado ao não sério, que passa a ser considerado algo 

que tem a faculdade de nos fazer apreender uma realidade que a razão não atinge.   

O estudo de Alberti destaca a importância de dois filósofos que conceberam o 

riso como uma experiência para além do saber a qual é capaz de desconstruir a ordem 

estabelecida dos conhecimentos e de seus sentidos: Georges Bataille e Friedrich 

Nietzsche. A autora cita a passagem de Bataille em O culpado na qual ele responde 

às questões “quem sou? ” “Que sou? ” com exclamação: “O próprio riso! (...). Eu não 

                                                           
21  Em nota desta edição a Ediouro assinala: “ O texto desta tradução foi cedido por gentileza da Difusão 
Europeia do Livro, obra publicada na famosa coleção ‘ Clássicos Garnier’. Ressaltamos que o livro não 
traz o seu ano de publicação, mas somente consta ser a 16ª edição.  
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sou na verdade, senão o que me toma. O impasse onde afundo e no qual desapareço 

não é senão a imensidão do riso”. (ALBERTI,1999, p.14).  

Em uma outra passagem da referida obra o filósofo teria afirmado: 

 

O riso é o salto do possível no impossível – e do impossível no 
possível. (...). Há em nós e no mundo algo que se revela e que o 
conhecimento não nos havia dado, e que se situa unicamente como 
não podendo ser atingido pelo conhecimento. É, me parece, disso que 

rimos. (BATAILLE, 1970, p.216. Apud, ALBERTI,1999, p. 14)  

 

 
Assim, a experiência do riso, para Bataille, seria situada no campo de um não-

saber, conduzindo a atividade filosófica para o impensado. 

A respeito de Nietzsche22, a historiadora destaca que o pensamento desse 

filósofo, no que concerne à questão do riso, teria influenciado o próprio Bataille. Sobre 

a presença desse elemento na obra nietzschiana assinala: 

 

Mesmo que Nietzsche tenha sido menos claro sobre sua experiência 
do riso do que Bataille, não há dúvida de que, para ele, o riso era uma 
atitude filosófica. Em Além do bem e do mal (1886), propõe ordenar 
os filósofos de acordo com seus risos, até aqueles que seriam capazes 
da “gargalhada de ouro”, como a dos deuses. Quanto mais o espírito 
está seguro, diz Nietzsche em Humano, por demais humano, mais o 
homem desprende a gargalhada – que é necessária para sair da 
verdade séria, da crença na razão e da positividade da existência. As 
primeiras páginas do livro I da Gaia ciência (1882) são talvez as mais 
pungentes nesse sentido: ‘Rir sobre si mesmo, como se deveria rir 
para sair de toda a verdade, para isso os melhores não tiveram até 
agora suficiente sentido de verdade e os mais capazes, muito pouco 
gênio’! (ALBERTI, 1999, p. 15).  

 
                                                                

Michel Foucault também aparece nas considerações da teórica da literatura 

Verena Alberti como um filósofo cuja importância no pensamento do século XX 

também merece destaque. 

Em prefácio de As palavras e as coisas, Foucault explica que seu livro nasceu 

a partir da leitura de um texto de Borges o qual teria provocado nele um riso demorado. 

O caráter inusitado e impensável do que lia o fez com que sentisse um estranhamento 

entre as palavras e as coisas: 

                                                           
22A nossa menção a Nietzsche veio através da leitura de Alberti (1999), devendo ser aqui entendida 
como uma proposição pontual vinculada às relações de pesquisa que a autora estabeleceu sobre o 
tema (o riso).  
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Este livro tem como lugar de nascimento um texto de Borges. No riso 
que sacode, em sua leitura, todas as familiaridades do pensamento – 
do nosso; daquele que tem nossa idade e nossa geografia -, abalando 
todas as superfícies ordenadas e todos os planos que tornam sensata, 
para nós, a superabundância dos seres, fazendo vacilar e inquietando 
por muito tempo nossa prática milenar do mesmo e do Outro. Esse 
texto cita “uma certa enciclopédia chinesa” onde será escrito que “os 
animais se dividem em: a) pertencentes ao imperador, b) 
embalsamados, c) domesticados, d) leitões, e) sereias, f) fabulosos, 
g) cães em liberdade, h) incluídos na presente classificação, i) que se 
agitam como loucos, j) inumeráveis, k) desenhados com um pincel 
muito fino de pelo de camelo, l) et cetera, m) que acabam de quebrar 
a brilha, n) que de longe parecem moscas” (...). Esse texto de Borges 
fez-me rir durante muito tempo, não sem um mal-estar evidente e difícil 
de vencer. Talvez porque no seu rastro nascia a suspeita de que há 
desordem pior que aquela do incongruente e da aproximação do que 
não convém (...) (FOUCAULT, 2007, p. IX e XI).  
 

                                                                               

Podemos associar o estranhamento de Foucault (e nosso!), diante do texto de 

Borges, às características atribuídas ao riso descritas por Alberti (1999, p.11): “O riso 

partilha com entidades como o jogo, a arte, o inconsciente etc., o espaço do indizível, 

do impensado, necessário para que o pensamento sério se desprenda dos seus 

limites”. Ainda conforme a autora, a taxionomia inusitada do texto borgiano gerou em 

Foucault um riso provocado por um “não-lugar” da linguagem e por sua relação com 

o impensável.  

Nossa exposição do tratamento dado ao riso pelos filósofos supracitados, 

retoma e confirma o que assinalamos inicialmente a respeito do estatuto do riso como 

a “salvação” do pensamento filosófico ocidental, antes encarcerado na normatividade 

do sério. 

Ainda para dialogar com nosso estudo, retomamos a contribuição empreendida 

por Deleuze (1974) no que tange à questão da ironia. Para ele: “O que há de comum 

a todas as figuras da ironia é que elas encerram as singularidades nos limites do 

indivíduo ou da pessoa” (DELEUZE ,1974, p.142). Dessa forma, ora acentua a 

coextensividade do ser com o indivíduo, ora do Eu com a representação. 

Na Décima Nona e na Trigésima quarta série do livro supracitado, o filósofo 

trata da questão do humor. Este, por sua vez, é considerado por ele como “a arte das 

superfícies e das dobras” ou a “quarta pessoa do singular”: 
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À pergunta; quem fala? responderemos ora pelo indivíduo, ora pela 
pessoa, ora pelo fundo que dissolve tanto uma quanto a outra. (...). 
Mas repercute ainda uma última resposta: aquela que recusa tanto o 
fundo primitivo indiferenciado como as formas do indivíduo e da 
pessoa e que recusa tanto sua contradição como sua 
complementariedade. Não, as singularidades não são aprisionadas 
em indivíduos e pessoas; e muito menos caímos em um fundo 
indiferenciado, profundidade sem fundo, quando desfazemos o 
indivíduo e a pessoa. O que é impessoal e pré-individual são as 
singularidades, livres e nômades. O que é mais profundo do que todo 
o fundo é a superfície, a pele. (...) O não-senso e o sentido acabam 
com sua relação de oposição dinâmica, para entrar na co-presença de 
uma gênese estática, como não-senso da superfície e sentido que 
desliza sobre ela. O trágico e a ironia dão lugar a um novo valor, o 
humor. Pois se a ironia é a coextensividade do ser com o indivíduo, ou 
do Eu com a representação, o humor é a do senso e do não-senso; o 
humor é a arte das superfícies e das dobras, das singularidades 
nômades e do ponto aleatório sempre deslocado, a arte da gênese 
estática, o saber-fazer o acontecimento puro ou a “ quarta pessoa do 
singular” – suspendendo-se toda significação, designação e 
manifestação, abolindo-se toda profundidade e altura. (DELEUZE, 
1974, p. 143). 

 

 
Assim, os aspectos diferenciais entre a ironia e o humor residiriam, sobretudo, 

na impessoalidade e no caráter pré-individual que este imprime nas singularidades, 

as quais, nômades, não seriam aprisionadas em indivíduos e pessoas. O humor 

possuiria uma atribuição a mais em relação à ironia, algo de diferente que revelaria o 

advento da Univocidade do ser à linguagem: 

 

A univocidade do sentido apreende a linguagem em seu sistema 
completo, exprimente total para o único expresso, o acontecimento. 
Assim, os valores do humor se distinguem dos da ironia: o humor é a 
arte das superfícies, da relação complexa entre as superfícies. A partir 
de um equívoco a mais, o humor constrói toda a univocidade. 
(DELEUZE, 1974, p. 255). 

 
 

As diferenças entre a ironia e o humor também são descritas por Reboul23 

(1998) em Introdução à Retórica (1998). Segundo ele: 

 

A graça, em Retórica, é a ironia que vem a calhar, a réplica arguta, 
que é a mais eficaz. Quanto ao humor, não é uma espécie de ironia; é 
o contrário da ironia. Esta denuncia a falsa seriedade superior – a da 
razão, do bom-senso, da moral -, o que coloca o ironista bem acima 
daquilo que ele denuncia ou critica: não é o saber que faz de Sócrates 

                                                           
23 O encaminhamento estilístico de Reboul não era nosso escopo, embora tenha sido interessante 
trazê-lo em nossa abordagem.  
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um mestre, mas sua ironia. No humor, é o próprio sujeito que 
abandona sua própria seriedade, que abdica da importância. O que 
em princípio exige dele certa calma, certo domínio de si – sim, a fleuma 
britânica e o humor são uma coisa só -, e desse modo se explica que 
o primeiro grau do humor seja a palavra descontraída nos momentos 
em que todos já perderam a cabeça. Antídoto contra todos os 
fanatismos, o humor tende para o irracional e às vezes para o niilismo. 
Assim, a ironia é uma arma, o humor é algo que desarma. Retórica 

superior. (REBOUL, 1998, p. 133). 
 

 
Percebemos nas definições de ironia e humor de Reboul que seu pensamento 

se assemelha ao deleuziano no sentido de apontar a ironia como algo que tem como 

principal objetivo “elevar” o pensamento às alturas, ao passo que o humor retira o 

pensamento e o sentido de qualquer altura e o faz desabar na superfície do non-

sense.  

Em Espelho Mágico, entendemos que o humor atravessa toda a obra. Embora 

apareça, em sua grande maioria, sob a forma de quadras satírico-epigramáticas e 

irônicas, consideramos que o poeta redimensiona tais gêneros em sua poiésis, ao 

deslocar os sentidos previstos (pelo leitor) e desconstruir olhares cristalizados e 

miméticos.  

A seguir, veremos algumas quadras, bem como outros textos quintanianos, em 

que o humor aparece como elemento subversor que relativiza as verdades já 

constituídas. Nelas, o poeta mobiliza os sentidos esperados e pré-fixados, estabelece 

conexões imprevistas e heterogêneas, desconstruindo assim identificações e 

designações simbólicas: A quadra (XIV), denominada “Do mal e do bem”, relativiza 

verdades já constituídas: 

 

                                   Todos têm o seu encanto: os santos e os corruptos. 

 Não há coisa, na vida, inteiramente má. 

 Tu dizes que a verdade produz frutos... 

 Já viste as flores que a mentira dá?  

(QUINTANA, 2005, p. 213) 

 

Nos dois primeiros versos do epigrama, podemos observar que a justaposição 

entre os vocábulos “santos e corruptos”, em uma mesma superfície poética, anula o 

caráter de pureza comumente atribuído àqueles. Já nos dois últimos, Quintana leva-

nos a refletir, humoristicamente, acerca do valor “universal” e categórico da verdade. 
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Ao inquirir-nos sobre “as flores que a mentira dá”, deixa suspensa na linguagem a 

abertura para novas possibilidades de sentido. As relações entre o bem e o mal, a 

verdade e a mentira, não aparecem de maneira antagônica, mas relativizadas e 

justapostas em um mesmo plano, abrindo dessa forma o nosso olhar para novas 

perspectivas.   

A quadra seguinte aborda de forma humorística a questão “Da análise” (XXIX). 

Nela, nosso riso é suscitado pela insolubilidade de um problema que deveria ser 

resolvido com a ajuda de um “sábio” (analista?). Este, por sua vez,  imerge-nos em 

uma situação ainda mais complicada num jogo de infinita insolubilidade.  

 

                                     Eis um problema! E cada sábio nele aplica  

          As suas lentes abismais. 

   Mas quem com isso ganha é o problema, que fica 

         Sempre com um x a mais...  

(QUINTANA, 2005, p. 216). 

 

Aqui, o poeta aponta-nos uma postura crítica diante da valorização de um 

pretenso saber que parece perder toda a sua profundidade e domínio para o campo 

do problemático (um “X” a mais), sempre ligado a uma potência que suscita o novo, o 

instável, o insolúvel. 

Em (XVII) “Da Indulgência”, Quintana, em uma crítica cerrada ao Cristianismo, 

remete-nos à prática de indulgências feita pela igreja católica por meio de um humor 

sutil e cortante:  

 

Não perturbes a paz da tua vida, 

                                  Acolhe a todos igualmente bem. 

                                  A indulgência é a maneira mais polida  

                                       De desprezar alguém.  

(QUINTANA, 2005, p. 214) 

 

No primeiro dístico, traz ideais cristãos como paz, acolhimento e equidade; já 

nos dois últimos desfaz com surpresa e ironia tais preceitos ao sugerir que a 

benignidade e tolerância são formas de se desprezar o outro, contrariando assim os 

princípios religiosos. 
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Conforme assinalamos em nossa introdução, o humor permeia grande parte da 

obra de Mario Quintana, não apenas em Espelho Mágico. Em diversas outras 

produções, o poeta também nos apresenta esse elemento demolidor de construções 

sólidas, levando-nos ao riso inquietante e desconcertante, por vezes.  A respeito do 

caráter inquietante do riso, Minois (2003, p.16) assinala que: “Na encruzilhada do 

físico e do psíquico, do individual e do social, do divino e do diabólico, ele flutua no 

equívoco, na indeterminação”.  

Veremos a seguir alguns exemplos que revelam a presença do humor em 

outras produções do poeta alegretense, posteriores a Espelho Mágico. Neles 

observamos como ele instaura esse humor e leva-nos, assim, ao riso, tomado em 

suas mais diversas formas: ora satírico e mordaz, ora irônico e sutil, e, em outras 

vezes, perturbador e ambivalente. 

A seguir, do Caderno H (1973), selecionamos os seguintes textos: 

 

                                      Preguiça 

 

Certa vez abalancei-me a um trabalho intitulado “Preguiça”. 

Constava do título e de duas belas colunas em branco, com a 

minha assinatura no fim. Infelizmente não foi aceito pelo 

supercilioso coordenador da página literária. 

Já viram desconfiança igual? 

Censurar uma página em branco é o cúmulo da censura. 

(QUINTANA, 2005, p. 249) 

 

 
Ainda nessa mesma obra, a respeito da preguiça, o poeta, humoristicamente 

nos diz: “A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de 

caminhar, não teria inventado a roda”. (QUINTANA, 2005, p.272). 

Contrariamente ao que se afirma a respeito da preguiça nos discursos do sério, 

o poeta a descreve, em ambos os poemas, com um ar espirituoso e um caráter 

valorativo, demonstrando leveza e humor diante da condenação que costumeiramente 

atribui-se a essa questão. Vale ressaltar que um dos títulos da produção quintaniana 

denomina-se: Da preguiça como método de trabalho (1987). Nesta obra o humor 

também se faz presente ao destronar valores e legados do saber racional. Em: “Dona 
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Lógica” o poeta, humoristicamente, destrona o pretencioso saber da razão ao associá-

lo ao campo do ultrapassado e do monótono: (velha professora chata, de óculos e 

coque.): 

Dona Lógica usa coque e óculos, como aquelas velhas professoras que não se 

fabricam mais e tão chatas que, no meio da aula, sempre alguém lhes pedia “para ir 

lá fora”. Sim, dona Lógica, a alma também precisa de um pouco de ar.  

(QUINTANA, 2005, p.682). 

Nesse mesmo sentido, em “Epígrafe para uma história da filosofia” Quintana, 

através do recurso do humor, faz descer das alturas a soberania do discurso filosófico: 

 

O exercício da filosofia nunca solucionou coisa nenhuma, é 

como jogar xadrez consigo mesmo... 

Fica-se eternamente empatado.   

(QUINTANA, 2005, p.682). 

 

Em face do inflexível e grave discurso religioso, o poeta surpreende-nos com 

versos humorísticos que ironizam e desconstroem a seriedade de tal discurso: 

 

E por falar em compensação 

 

Não sabias? As nossas mortes são noticiadas como 

nascimentos pela imprensa do Outro Mundo.  

(QUINTANA, 2015, p.330). 

                            

A presença do humor em Quintana perpassa grande parte de sua obra. 

Fizemos aqui apenas um pequeno recorte para demonstrar que ela possui diversas 

nuances: ora aparecendo de forma mais explícita, ora mais inserida nos interstícios 

do não-dito. 
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2. IMAGENS DESCONTRUÍDAS: ESPELHO DA DESSEMELHANÇA 

 

Não se olha a imagem como se olha um objeto.  

Olha-se segundo a imagem. 

(Maurice Merleau-Ponty) 

 

2.1 RASGADURA E ANAMORFOSE 

 

Diante do espelho quintaniano, com que imagens nos deparamos? O que elas 

mostram? A que correspondem? O que nos interpelam? Podemos iniciar nossa 

reflexão acerca da problemática da imagem, na obra Espelho Mágico, a partir desses 

questionamentos. 

Habitualmente, segundo análise comum, concebemos a imagem como algo 

que representa, que ocupa o lugar de um objeto, que substitui determinada coisa. Tal 

ideia, entretanto, designa tão somente um “assemelhamento” entre imagem e objeto 

que em nada corresponde à sua real significação. A leitura que fazemos das imagens 

como representação de um objeto, ou de uma determinada realidade, advém da 

herança da filosofia platônica a qual é pautada na Semelhança e no Mesmo. Ao 

considerar que o verdadeiro saber é oriundo da Ideia e que há um mundo de essência 

e um de aparência, ele instaura sua uma filosofia baseada na ideia de “Modelo-cópia”.  

 No que concerne à questão da mímesis, no livro X da República, Platão 

desenvolve a ideia de que a poesia deve ser banida da pólis ideal por considerá-la 

como algo que forja, imita e dissimula a realidade, distanciando o homem da razão. 

No diálogo de Sócrates com seus discípulos, Platão afirma que ‘o poeta, como o 

pintor, é um simples imitador que nada sabe sobre o real’: 

 

Não devemos concluir, pois, que todos os poetas, a começar por 
Homero, são imitadores de imagens da virtude e das demais coisas 
sobre que compõem seus poemas; quanto à verdade, porém jamais a 
alcançam? O poeta é como o pintor de que falávamos há pouco, o 
qual faz uma coisa que parece um sapateiro aos olhos daqueles que 
entendem de sapataria tão pouco quanto ele próprio, e que só julgam 
pelas cores e pelas formas. – Perfeitamente.  – Do mesmo modo, creio 
eu, podemos dizer que o poeta não sabe fazer outra coisa senão imitar 
(...). (PLATÃO, 427-347 a.C., p. 405, 406). 
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Contrapondo-se a essa ordem, na Lógica do Sentido, Delleuze (1974) 

estabelece uma discussão crítica em relação à filosofia platônica e propõe, ao invés 

disso, o que denomina uma Reversão do Platonismo, a qual se opõe à soberania do 

ícone sobre o simulacro. Diferentemente da imagem ícone-cópia que se propõe a 

imitar o modelo original, o simulacro se instaura fora da semelhança. Enquanto o 

objetivo do platonismo é fazer com que o ícone triunfe sobre o simulacro, este, para 

Deleuze, se constitui como algo fora da essência e que estabelece a comunicação de 

elementos díspares, uma dissimetria: 

 

Reverter o platonismo significa então: fazer subir à superfície os 
simulacros, afirmar seus direitos entre os ícones ou as cópias. O 
problema não concerne mais à distinção Essência-Aparência, ou 
Modelo-cópia. Esta distinção opera no mundo da representação; trata-
se de introduzir uma subversão neste mundo “crepúsculo dos ídolos”. 
O simulacro não é uma cópia degradada, ele encerra uma potência 
positiva que nega tanto o original como a cópia, tanto o modelo como 
a reprodução. (DELEUZE, 1974, p. 267). 

 
  

Assim, o simulacro, para Deleuze, não representa uma imagem cópia, mas 

antes imagens que se deformam de acordo com o ponto de vista do observador, o 

qual também é parte integrante daquele. “A cópia é uma imagem dotada de 

semelhança, o simulacro, uma imagem sem semelhança”. (DELEUZE, 1974, p. 263). 

Em conformidade com esse sentido, entendemos que é justamente quando a 

semelhança desaparece que a imagem irrompe e nos fala. “ A felicidade da imagem 

é que é um limite perto do indefinido”, nos diz Blanchot (2011, p.278). Em relação à 

ideia de uma possível semelhança entre a imagem e sua significação, Blanchot 

aponta-nos também para um posicionamento contrário a este, afirmando-nos: 

 

O homem é desfeito segundo a sua imagem. A imagem nada tem a 
ver com a significação, o sentido, tal como a existência do mundo, o 
esforço da verdade, a lei e a claridade do dia implicam. A imagem de 
um objeto não somente não é o sentido desse objeto e não ajuda a 
sua compreensão, mas tende a subtraí-los na medida em que o 
mantém na imobilidade de uma semelhança que nada tem com o que 
se assemelhar. (BLANCHOT, 2011, p.285). 

 

   
Enquanto linguagem, a imagem é amplamente estudada nos mais diversos 

saberes contemporâneos, e, embora pensemos de imediato, sobretudo, nas artes 

visuais, nossa discussão é voltada para a produção das imagens poéticas 
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imprevisíveis, e, por vezes, subversivas, do espelho turvo e mágico de Mario 

Quintana. A dissolução de referentes egoicos e pré-estabelecidos promovida pelo 

poeta, em Espelho Mágico, aparece como um importante elemento subversor para 

gerar a força irruptiva de sua poesia especular e imagética. 

Em nosso estudo, uma problemática que se instaura, já de início, é a questão 

das imagens que esperamos encontrar – cópias previsíveis e fiéis de nós mesmos e 

do outro – e o estranhamento diante das surpreendentes e desconstruídas as quais o 

poeta nos apresenta em seus versos de superfícies espelhadas. Nas quadras, tal 

‘efeito-surpresa’ parece decorrer, sobretudo, de uma escrita literária que coloca em 

xeque o universo da representação e nos apresenta um espelho de imagens 

‘rasgadas’, ‘perfuradas’ e deformantes de nossas percepções familiares. Rasgadura 

de imagens. Produção de anamorfoses. 

A ideia de imagem como rasgadura foi desenvolvida pelo historiador e 

pensador francês da visualidade e visibilidade Georges Didi-Huberman. Em Diante da 

imagem (2013), propõe pensar o sentido da representação através do rompimento 

com a lógica, a desfiguração da semelhança e a rasgadura da imagem. Para ele, mais 

do que imitar e/ou representar uma identidade, a imagem deve expor suas falhas, 

suspender e questionar a verossimilhança do universo da representação: “Se 

quisermos abrir ‘a caixa da representação’, devemos então praticar nela uma dupla 

rachadura ao meio: rachar ao meio a simples noção de imagem e rachar ao meio a 

noção de lógica”. (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.187). 

O processo de rasgadura dá-se justamente pela quebra ou rompimento com a 

semelhança e dá lugar ao surgimento de novas imagens, informes, movediças e 

heterogêneas. Atravessar as fronteiras de imagens cristalizadas e sedimentadas 

significa suscitar conflitos, estabelecer desdobramentos, lançar nosso olhar para 

imagens não-representativas e colocá-las em questão. Ao questionar a autoridade da 

representação mimética, o autor convoca-nos a ‘renunciar a tirania da imitação’ 

afirmando que: “Não se olha, portanto, uma imagem de arte como se olha um velho 

conhecido que cruzamos na rua e que, já identificado, levantaria rapidamente o seu 

chapéu para nós”. (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.239). 

O próprio Quintana em seu poema “Cuidado! ”, constante no livro Caderno H, 

nos adverte para os aspectos do “estranhamento” e da indefinição das imagens 

poéticas: A poesia não se entrega a quem a define. (QUINTANA, 2005, p. 375).                                                                         
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Pensar a imagem como rasgadura é algo que ultrapassa o campo da História 

das Artes visuais e pode também ser relacionado a outros campos do saber, tais como 

a psicanálise e a literatura. Conforme Didi-Huberman (2013, p. 190-191), Freud, por 

exemplo, foi um dos que romperam com as próprias certezas da ciência que praticava: 

 

Foi alguém que obstinadamente tentou fundar um saber não 
especular, um saber capaz de pensar o trabalho do não saber dentro 
dele (...) Foi com o sonho e com o sintoma que Freud rompeu com a 
caixa da representação. Foi com eles que abriu, isto é, rasgou e livrou 
a noção de imagem. Longe de comparar o sonho com um quadro ou 
um desenho figurativo, insistia, ao contrário, no seu valor de 
deformação (Entstellung) e no jogo de rupturas lógicas que atinge com 
frequência o “espetáculo” do sonho, como uma chuva perfurante.  

 
   

Assim como Deleuze, Didi-Huberman também nos chama a atenção para 

necessidade de questionarmos a autoridade da representação mimética, legado 

greco-romano, e desvincularmos a ideia de arte como imitação ou representação da 

realidade. Para ele, em sua objeção formulada, não se trata de invalidar o universo 

conceitual, mas desnudar a realidade e apresentá-la sob novas perspectivas: 

 

Não é tanto que se deva renunciar pura e simplesmente a um mundo 
conceitual dotado ele mesmo de uma longa história e, sob muitos 
aspectos, de uma indiscutível pertinência. O que está em jogo é antes 
criticar, dialetizar, colocar em perspectiva. É muito evidente que o 
tecido no qual se urde a história da arte cristã pode ser considerado 
globalmente sob a autoridade da representação mimética, da imitação 
herdada do mundo greco-romano. (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 240). 

 

    
Nesse mesmo sentido, em artigo intitulado “Aquilo que se mostra. Sobre a 

diferença icônica”, Gottfried Boehm também aponta para uma ideia oposta ao 

platonismo, no aspecto de correspondência fiel entre imagem e objeto. Para Bohem 

(2015, p, 32), o sentido da imagem independe de sua relação com o objeto e pode ser 

assimétrico: “A ‘imagicidade’ não depende em nada do objeto representado. As 

imagens não são simples representações demonstrativas de uma significação já 

constituída em outro lugar, são, ao contrário, mostrações originárias”. Assim, a 

imagem eclode, fulgura, nasce junto com a mostração. Seu sentido independe de sua 

relação com o objeto e pode ser assimétrico.  

Desse modo, podemos pensar a imagem a partir de uma multiplicidade e 

mutabilidade que traçam uma subversão em relação ao estabelecido. O processo de 
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assimetria entre imagem e objeto representado gera imagens distorcidas e informes, 

o que nos remete a um termo heterogêneo amplamente estudado em diversas áreas 

do conhecimento: (Artes Plásticas, Ótica, Geometria, Arquitetura, Geografia, 

Antropologia, Literatura, dentre outras) Anamorfose. Nas Artes Plásticas, esse termo 

encontra-se intimamente ligado à técnica da perspectiva e da mutabilidade da forma. 

Em artigo intitulado “Anamorfose e profundidade: As ilusões da interpretação na obra 

de Heidegger”24, Ernildo Stein25 comenta este conceito apontando para seu caráter 

criativo e subversivo de distorção da imagem. 

  

A palavra Anamorfose significa inversão, uma conversão da forma, um 
revirar da forma. (...) O que realmente assinala sua particularidade é a 
torção e a distorção provocativa e o choque da ordem tradicional. (...). 
Seu procedimento de deformação inverte elementos, formas, figuras 
e perspectivas. A anamorfose projeta as formas para fora de si 
mesmas de tal modo que elas retornam quando se descobre a nova 
perspectiva. (pag.32).  

 
 

Embora a arte da perspectiva da representação do espaço tridimensional numa 

superfície lisa já fosse conhecida na Antiguidade, esse conhecimento ficou 

adormecido durante os 10 séculos da Idade Média (séculos V ao XV), período no qual 

prevaleceram os estilos de artes Bizantina, Românica e Gótica, baseadas, sobretudo, 

nas superfícies planas, nos símbolos abstratos e na bidimensionalidade da forma.  

Assim, não havia nesse período a perspectiva de profundidade. Embora cada estilo 

apresente suas especificidades quanto à periodização, localização geográfica, 

influências culturais etc, o que é comum a todos é a predominância de temas religiosos 

cristãos. 

O triunfo do cristianismo sobre o paganismo fez sucumbir o interesse do artista 

desse período por uma representação mais realista do mundo, deslocando seu olhar 

para questões da alma, salvação e vida eterna, passando, assim, a servir os 

interesses da Igreja. Cabia ao Clero, além de suas funções habituais, a organização 

das artes. Com isso, os artistas eram apenas executores de convenções previamente 

definidas pela Igreja. A arte desse período era representada através de pinturas, 

mosaicos, ícones, vitrais e esculturas. As pinturas deveriam ser representadas de 

                                                           
24 O que nos faz pensar n° 10, Vol.2, outubro de 1996.  
25 Um dos mais importantes filósofos brasileiros. É professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do SUL. PUC-RS. 
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forma rígida (sem sugerir o esboço de nenhum movimento) e frontal. A figura a seguir 

ilustra tais características: 

 

 

 

Fig. 1 -  Duccio – Madonna and Child, 1280 

Disponível em: http://www.flashpointmag.com/duccio.htm 
 

Já o idealismo da Arte Clássica, cujo padrão do “Belo” preconizava o 

perfeitamente semelhante, estabelecia entre imagem e objeto uma relação de 

subserviência, estando aquela disposta a capturar uma suposta e pretensa veracidade 

acerca do representado. Dessa forma, a imagem comprometia-se com o que 

considerava ideal e verdadeiro. Assim, refutando os princípios defendidos na época 

medieval, os artistas do Renascimento sentem a necessidade de retratar o que 

consideravam uma representação mais fidedigna da realidade ótica. É nesse período 

que a então inovadora técnica da perspectiva é retomada e aperfeiçoada com 

veemência. Tal técnica permite às obras uma aparência de tridimensionalidade. 

A anamorfose foi identificada e relacionada, inicialmente, apenas com a 

questão da perspectiva. Posteriormente é que passou a ser concebida, de maneira 

mais ampla, como “perspectivas deformantes”. Os primeiros livros sobre as técnicas 

da anamorfose datam do século XVI. A pintura de Leonardo da Vinci, Leonardo´s Eye 

(Olho de Leonardo), é um dos mais antigos registros da técnica da perspectiva 

http://www.flashpointmag.com/duccio.htm
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anamórfica. No caso, trata-se de uma anamorfose oblíqua. Se visualizada de fronte a 

figura não pode ser identificada, sendo necessário dispô-la em um certo ângulo para 

que se perceba a figura de um olho: 

                                                                                                       

 

Fig. 2 -  Leonardo da Vinci – Leonard´s Eye, 1485 
Fonte: VIEIRA, R., 2012.   

 

 

Conforme Flores & Wagner (2012, p.12; apud MEDEIROS, 2014, p.57), na 

visualidade da sociedade ocidental europeia, o olhar clássico era mononuclear e tinha 

suas bases calcadas no racionalismo. No entanto, com a expansão e o aprimoramento 

da técnica tridimensional, artistas europeus passaram a experimentar a perspectiva 

anamórfica. 

Uma das telas mais conhecidas desse período é “The Ambassadors” (Os 

Embaixadores, 1533), do artista alemão Hans Holbein. A tela apresenta, aos pés de 

dois homens, uma caveira desenhada anamorficamente. A imagem desta, 

dependendo do ângulo em que é vista, sofre um deslocamento, causando uma 

distorção. Com isso, o processo de anamorfose se dá através da modificação da 

perspectiva.  
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Fig. 3 - Hans Holbein - The Ambassadors, 1533 
Fonte: GARRAUD, C., 1993 apud MEDEIROS, 2014.   

 

 

Fig. 4- Hans Holbein. Les Ambassadeurs, detalhe da vista do crânio reformulado. 

Fonte: LAGOUTTE, D., 1993 apud MEDEIROS, 2014. 
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 Em A Estranheza da Psicanálise (2009), o psicanalista Antônio Quinet faz uma 

análise do referido quadro e nos chama a atenção para o que denomina, nesta na 

pintura, “armadilha do olhar”. Assinala sua importância ao relatar que esta imagem 

está presente na capa do Seminário 11, Os quatro conceitos fundamentais da 

psicanálise (1964), de Lacan, e na folha de centro do livro Anamorfoses – as 

perspectivas depravadas -, de Jurgis Baltrusaïtis26. 

Conforme análise empreendida por Quinet (2009) da pintura Os Embaixadores, 

os objetos culturais e simbólicos, vistos de frente, apresentam o ponto de vista do 

sujeito da representação, ao passo que a caveira se apresenta como objeto estranho 

que muda o ponto de vista do espectador. “A caveira é o olhar do quadro olhando para 

o expectador. Este expectador torna-se visto. É o quadro quem olha”. (QUINET, 2009, 

p.154). Para Lacan, a partir de Quinet, a perspectiva é analisada como uma forma 

simbólica que serve para distinguir o sujeito da representação (da visão cartesiana) 

daquilo que denominou de objeto a27. Dessa forma, acerca das questões de 

perspectivas, empreendidas por Lacan, Quinet (2009, p.151) assinala: 

  

Em 1964, Lacan lança mão da perspectiva como forma simbólica para 
distinguir o sujeito geometral (da visão cartesiana do espaço, que 
corresponde ao sujeito da representação) daquilo que é mancha no 
quadro, que representa o objeto a, ilustrado na anamorfose na tela Os 
Embaixadores. 

 
 

No período Barroco, por sua vez, começou a ser introduzida uma outra técnica 

de anamorfose, denominada: Tromp- l´oeil, que em francês, significa, literalmente, 

engana-o-olho, assim denominada por criar imagens geradoras de ilusão de ótica. 

Esse recurso foi também incorporado na arquitetura das igrejas. A figura 4, do artista 

Pere Borrel del Caso, é um exemplo desta técnica: 

 

                                                           
26 Quinet (2009) cita a seguinte referência de Bautrusaïtis, acerca das Anamorfoses: J. Bautrusaïtis, 
Anamorphoses, les perspectives dépravés, Paris, Flammarion, 1984. Não tivemos acesso direto a esta 
fonte. 
27 Objeto a é um termo criado por Lacan para designar onde encontra-se o “ser de desejo”. No caso, 
no quadro, Os Embaixadores, há um contraponto entre o mundo da representação (objetos do mundo 
do saber, da ciência e da música) e o objeto a (anamorfose da caveira). 
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Fig. 5 - Pere Borrel del Caso- Escaping, Cristicism, 1874. 

Fonte: VIEIRA, R., 2012.   
 

Ao olhar a tela de Borrel del Caso, o expectador tem a nítida impressão de que 

o menino escapa pela “janela do quadro”. Tal efeito advém justamente da aplicação, 

feita pelo artista, da técnica do Trompe-l'œil.  

Podemos observar que o que difere ambas as técnicas (Anamorfose e Trompe-

l'œil) é que a Anamorfose pode ser identificada a partir de um único ponto de vista ou 

por um reflexo especular; a do Trompe-l'œil, por sua vez, pode ser observada a partir 

de um ângulo qualquer e seu principal intuito é causar uma ilusão de ótica.   

Concernentemente a técnicas de perspectiva, Quinet (2009) faz um 

contraponto entre a perspectiva ‘tradicional’ e a anamórfica estabelecendo, entre 

ambas, diferenças constitutivas no campo da representação: 

 

A perspectiva é a materialização no espaço visual do simbólico na 
linguagem (...). Ela se constitui um olho do saber, que ordena, 
geometriza. A perspectiva é o âmbito da visão, do sujeito da 
representação do registro do simbólico na linguagem. ” No entanto, as 

“depravações” da perspectiva – a anamorfose e o trompe-l'œil -  
podem indicar o âmbito pulsional na medida em que podem inscrever 
no quadro o que está fora do simbólico, o não responsável: a falta e o 
furo. Eles subvertem o sujeito da representação enganando o olho 
para fazer triunfar o olhar e, portanto, fazem surgir o objeto que escapa 
à representação. (QUINET, 2009, p.153).  
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No processo de construção das imagens de Espelho Mágico observamos que 

estas nos são apresentadas pelo poeta não como fidedignas de uma suposta 

realidade (verdadeira!) homogênea, mas como uma potência, como algo que requer 

do leitor uma mobilidade do olhar, uma vez que não têm seu regime de visibilidade 

assegurado. Com elas, somos constantemente lançados a uma imprevisibilidade de 

sentidos. Tais imagens também não refletem identificação e fixidez representacional, 

visam, entretanto, uma subversão do sentido imagético esperado, gerando a quebra 

de expectativas e a abertura de novos olhares.  

Subversão, rasgadura e anamorfoses de imagens parece ser o caminho 

encontrado por Quintana para inquirir-se (e inquirir-nos) acerca de questões 

sedimentadas e pré-estabelecidas tanto no campo social quanto no da linguagem. 

Para cada imagem cristalizada no espelho do senso comum há uma devolutiva do 

poeta para o espaço poético do inesperado: 

 

                                  XLIII - Da inútil sabedoria 

 

                                 “Conhece-te a ti mesmo. ” Dessa, agora,  

O alcance não adivinho. 

Muito mais útil nos fora 

Conhecer nosso vizinho...  

(QUINTANA, 2005, p.219) 

 
 

Nesta quadra, a manifestação dessa subversão imagética pode ser observada 

com a desconstrução da grave e famosa máxima “Conhece-te a ti mesmo” em que o 

poeta, produzindo anamorfoses, afirma-nos, humoristicamente, que conhecer nosso 

vizinho parece ser muito mais útil do que conhecermos a nós mesmos. Retiradas de 

seu repouso e postas em movimento através de novas perspectivas, as imagens 

des(con)figuram uma pretensa unidade entre o objeto (ou referente) e seu reflexo.  

Dessa forma, a anamorfose constrói o espaço do outro. Em vez de representar o 

reflexo da semelhança (conhecermos a nós mesmos) Quintana nos apresenta 

imagens através de um outro ângulo - o ângulo do outro -.  
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No poema a seguir, o leitor também não esbarra no reflexo do mesmo, da 

imagem cristalizada. Em vez disso, no interior do espaço virtual, o poeta nos apresenta 

uma visão imprevista acerca das ilusões, desconstruindo, assim, o sentido esperado: 

                                   

XXI - Das ilusões 

 

                                  Meu saco de ilusões, bem cheio tive-o. 

                                  Com ele ia subindo a ladeira da vida. 

                                  E, no entretanto, após cada ilusão perdida... 

Que extraordinária sensação de alívio!  

(QUINTANA, 2005, p.214).  

 

 

Percebemos no poema que a desilusão eclode através de uma transgressão 

poética e uma inversão de perspectivas. Ao invés de reforçar de forma nostálgica e 

melancólica as ilusões perdidas na vida, o poeta, em outra perspectiva, perfura e 

desloca tal imagem apresentando-a de forma leve e humorística. Assim, a 

incompatibilidade entre o objeto e sua imagem refletida se ressignifica de maneira 

inventiva. Com isso, uma fenda na imagem esperada é promovida e o sentido 

constituído se dispersa e se renova. 

Em Espelho Mágico, vários epigramas apresentam uma perspectiva 

humorística de ceticismo e desilusão em relação aos valores cristãos. Em “Das 

inclinações e do estômago” (XCI), o riso provém de uma forte crítica imprimida pelo 

poeta a tais valores. Seu posicionamento leve e descontraído diante da união de 

entidades díspares dissolve o distanciamento do caráter opositor entre ambos. Ao 

relativizar humoristicamente a escolha entre Deus ou o Diabo, o poeta, por meio de 

um processo imagético lúdico e criativo, desconstrói um antagonismo universal 

apresentando-os lado a lado.  

  

Se do lado de Deus ou do Diabo te pões, 

       Isto são coisas intestinas... 

No sábado de noite: álcool e bailarinas... 

Domingo de manhã: limonada e sermões...  

(QUINTANA, 2005, p.228). 
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No primeiro dístico põe lado a lado Deus e o Diabo em uma mesma superfície. 

Nenhuma fronteira os separa. O desfecho dos dois últimos versos, por sua vez, 

apresenta uma desintegração do modelo dogmático cristão e faz surgir uma nova 

“verdade” (inventiva!) criada pela linguagem. Assim, relativiza o bem e o mal de forma 

leve e festiva apresentando-nos uma celebração que tanto pode ocorrer no “pecado” 

(álcool e bailarinas) quanto na devoção e castidade (limonada e sermões). 

As imagens anamórficas estão disseminadas em diversas quadras de Espelho 

Mágico. Mutabilidade e transmutação de perspectivas e formas são recursos 

amplamente utilizados pelo poeta na urdidura de suas contra-imagens28:  

 
XI - Das corcundas 
 

As costas de Polichinelo arrasas 

Só porque fogem das comuns medidas? 

Olha! Quem sabe não serão as asas  

De um Anjo, sob as vestes escondidas...  

(QUINTANA, 2005, p.213). 

                                                        

 
No epigrama anterior, a imagem de um corcunda e suas “incomuns” medidas 

já lançam o nosso olhar para um ser que foge dos padrões clássicos de beleza, em 

virtude de sua forma corporal “desarmônica”, se comparada à dos indivíduos 

considerados normais, harmônicos e simétricos, em sua morfologia.  Entretanto, em 

uma outra perspectiva, o poeta aponta para a possibilidade de que o anjo pode estar 

na corcunda apontando assim uma conversão deste ser de formas distorcidas e por 

vezes até associado a seres monstruosos e demoníacos, em um outro, cuja 

simbologia religiosa é associada à beleza, delicadeza e bondade: os anjos. Vale 

salientar que acreditamos, no entanto, que essa conversão não resulta em uma 

tentativa de reforçar estereótipos e transformar forçosamente o feio em belo.   Tal 

anamorfose, antes, modifica a “imagem- cópia” reprodutora da semelhança (associar 

o corcunda ao feio e assimétrico) e desconstrói uma possível incompatibilidade entre 

o feio e o belo ao apresentar imagens que, a priori, suscitariam uma incoerência entre 

                                                           
28 Em “Carta a Mario Quintana”, Paulo Mendes Campos utiliza a expressão contra-imagem para referir-
se às imagens refletidas no espelho quintaniano. (Texto da Fortuna Crítica constante na obra completa 
do poeta gaúcho, p. 71. Originalmente publicado In: O anjo bêbado. Rio de Janeiro: Sabiá, 1969.)  
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o objeto diante do espelho e o que é por ele refletido. Com isso, o poeta coloca em 

jogo a representação e promove uma inovação imagética.  

Como podemos perceber, as imagens do Espelho Mágico quintaniano são 

refletidas através de um desequilíbrio, de uma dessemelhança e de uma disformidade. 

Assim, podemos afirmar que elas não seriam meras cópias, e sim, simulacros. As 

disjunções promovidas por Quintana entre o objeto (diante de seu Espelho Mágico) e 

a imagem por ele refletida nos são apresentadas de maneira a não compactar o 

sentido, a não retê-lo, mas sim torná-lo movediço e surpreendente. A leitura dos seus 

epigramas nos desperta a ânsia por chegar até o final dos quartetos para logo sermos 

expostos e desnudados em seus surpreendentes desfechos.  

Em diversas quadras, Quintana, com um humor cortante, faz críticas ao 

Cristianismo, ora subtraindo o poder de Deus e transportando-o para o homem, ora 

criticando e questionando os dogmas da igreja. Na quadra (XXVIII) “Do Homo 

Sapiens”, aborda com humor a problemática da criação do homem, através de um 

jogo lúdico do significado:  

 
                                     
                                        E eis que, ante a infinita Criação, 

                               O próprio Deus parou, desconcertado e mudo! 

                               Num sorriso, inventou o homo sapiens, então, 

                                        Para que lhe explicasse aquilo tudo...  

(QUINTANA, 2005, p. 216). 

                                       

Nela, o homem não emerge da seriedade de um Deus sério e onipotente, em 

vez disso, surge de um Deus que sorri, que se surpreende com sua própria criação, 

demonstrando fragilidade e ainda cedendo sua sapiência à criatura por ele inventada 

(o homem), o que leva a uma produção de anamorfose desestabilizando o mito da 

imagem e semelhança de Deus. O homo sapiens aparece como fruto da ironia de 

Deus. O sorriso vem assim para desestabilizar e desmontar a iconografia cristã.  

Em (CIII) “De como perdoar aos inimigos” o poeta, também na contramão de 

alguns valores cristãos, subverte seus ensinamentos e até expõe, explicitamente, um 

ar de impiedade e malignidade e diante da questão do perdão. 
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Perdoas...és cristão...bem o compreendo... 

                                E é mais cômodo, em suma. 

Não desculpes, porém, coisa nenhuma, 

                       Que eles bem sabem o que estão fazendo...  

(QUINTANA, 2005, p. 230). 

 

Aqui, há uma desconstrução que beiraria a uma heresia para o homem cristão, 

na medida em que o ato de perdoar tornou-se um dos cimentos da edificação cristã. 

O que o poeta faz é interrogar esse ato. Quintana aponta, anamorficamente, para a 

irreflexão do ato de pensar e põe em crise o discurso da piedade cristã. 

A propósito do catecismo cristão, Deleuze ressalta como a igreja imprimiu uma 

interpretação e caráter demoníacos ao simulacro, em conformidade com o discurso 

platônico. Na contramão de tais ideias, Deleuze não busca semelhança ou identidade, 

mas diferença. Ele questiona esse discurso da igreja e faz o reverso do platonismo ao 

retirar essa interpretação neoplatônica desqualificadora do outro e reafirmadora do 

mesmo. 

 

O catecismo, tão inspirado no platonismo, familiarizou-se com esta 
noção: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas, pelo 
pecado, o homem perdeu a semelhança embora conservasse a 
imagem. Tornamo-nos simulacros, perdemos a existência moral para 
entrarmos na existência estética. A observação do catecismo tem a 
vantagem de enfatizar o caráter demoníaco do simulacro. (...) O 
simulacro é constituído sobre uma disparidade, sobre uma diferença”. 
(DELEUZE, 1974, p. 263)  

 

Nesse mesmo sentido, percebemos uma transfiguração das imagens do 

espelho quintaniano, repercutindo assim, um desejo de desencadear um humor ferino, 

satírico e irônico. Percebemos ainda que não são padronizadoras de um sentido 

único, meros reflexos fiéis de seus objetos representados, mas, antes, que a “verdade” 

advinda de suas imagens se constituem como simulacros.  
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2.2 UMA INCURSÃO DE NOVAS IMAGENS 

 

Nosso olho, suposto detentor de uma pretensa verdade, imprime sobre as 

imagens uma falsa legitimidade ao levar-nos a crer que elas são fidedignas de nós 

mesmos e do outro. Em artigo intitulado “Um outro olhar”29, Evgan Bavcar30 (2003, 

p.18) afirma que: “O olhar mononuclear é o olhar da fatalidade que é, afinal de contas, 

cega porque se refere a si mesma, se repetindo infinitamente como o fazem os 

espelhos”.  A partir dessa ótica, afirma ainda: 

 

No domínio da ciência moderna seria mais desejável dar valor ao 
nosso terceiro olho, aquele da representação interior, voltado para o 
invisível. Nosso mundo moderno se tornou uma evidente, pois 
aparentemente tudo é transparente e reconhecível. As câmeras que 
nos observam desde o céu, mas também aquelas instaladas nos 
nossos lares terrestres, são a expressão de um Argus tecnológico, que 
voltou seus inúmeros olhos para o interior, isto é, para a auto-
satisfação narcísica do olhar sobre si. Nós nos observamos tendo 
esquecido que esses olhares já foram manipulados e não nos 
permitem ver-nos como somos verdadeiramente. (p. 20). 

 
 

Na contramão de um olhar repetitivo e reconfortante, as imagens quintanianas 

são capazes de ultrapassar os limites e a soberania dos signos e do olhar 

mononuclear revelando-nos nossas imposturas e contrariedades. Com visões 

diferenciadas, Quintana as expõe através de um espelho de “reflexos mágicos” onde 

a poesia é a própria “verdade” da imagem.  

Em Caderno H, o poema “A face e o espelho” apresenta a relação conflituosa 

que temos com a imagem especular, demonstrando que esta não representa uma 

realidade fiel nem do autor, nem do leitor: 

  

Assim devia ser a relação de autor para leitor: uma face nua num espelho 

límpido. Mas é tão difícil.... Ou a face está mascarada ou o espelho embaciado.                                  

(QUINTANA, 2005, p. 295) 

 

                                                           
29 Artigo presente no livro Cartografias e Devires (2003) 
30 Doutor em Filosofia e Estética. Fotógrafo e escritor esloveno naturalizado francês. Perdeu a visão 
aos 12 anos. É estudioso do estatuto da imagem na contemporaneidade, conforme nota de seu artigo 
“Um outro olhar”, in: Cartografias e Devires, p.18. 
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A respeito da relação entre o olhar e a imagem, Blanchot chama-nos a atenção 

para a questão do fascínio e dominação que esta exerce diante de nós: 

 

Por que o fascínio? Ver supõe a distância, a decisão separadora, o 
poder de não estar em contato e de evitar no contato a confusão. Ver 
significa que essa separação tornou-se, porém, reencontro. Mas o que 
acontece quando o que se vê, ainda que à distância, parece tocar-nos 
mediante um contato empolgante, quando a maneira de ver é uma 
espécie de toque, quando ver é um contato31 a distância? Quando o 
que é visto impõe-se ao olhar, como se este fosse capturado, tocado, 
posto em contato com a aparência? Não um contato ativo, no qual 
existe ainda iniciativa e ação num verdadeiro exercício do sentido tátil, 
mas em que o olhar é atraído, arrastado e absorvido num movimento 
tátil e para um fundo sem profundidade. O que nos é dado por um 
contato a distância é a imagem, e o fascínio é a paixão da imagem. 
(BLANCHOT, 2011, p. 23-24). 

 

A afirmação blanchotiana a respeito do fascínio que a imagem nos provoca 

parece referir-se justamente a uma noção de imagem sem contornos definidos, as 

quais, para serem visualizadas em sua verdade, paradoxalmente, faz-se necessário 

um distanciamento... (“contato a distância”) para a sua “representação”/apresentação. 

Seu poder maior reside justamente no fato de que ela, em sua verdade particular (não, 

universal!), se sobrepõe à imposição do olhar dominador. 

No que concerne ao que denomina trama semântica da semelhança32 (século 

XVI), Foucault (2007) descreve e faz um traçado histórico e filosófico sobre a similitude 

e seu papel edificador na construção da cultura ocidental. A respeito da semelhança, 

nos diz: 

 

Foi ela que, em grande parte, conduziu a exegese e a interpretação 
dos textos: foi ela que organizou os jogos simbólicos, permitiu os 
conhecimentos das coisas visíveis e invisíveis, guiou a arte de 
representá-las. O mundo enrolava-se sobre si mesmo: a terra 
repetindo o céu, os rostos mirando-se nas estrelas e a erva 
envolvendo nas suas hastes os segredos que serviam ao homem. A 
pintura imitava o espaço. E a representação, - fosse ela festa ou saber 
– se dava como repetição: teatro da vida ou espelho do mundo, tal era 
o título de toda linguagem, sua maneira de anunciar-se e de formular 
seu direito de falar. (FOUCAULT, 2007, p. 23). 
 

 

                                                           
31 Grifo do autor. 
32 Grifo nosso. 
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Seu estudo apresenta as principais figuras, por ele consideradas, que se 

articulam ao saber das semelhanças: convenientia (conveniência), aemulatio 

(emulação), analogia e simpatia. Segundo afirma, no século XVI tais semelhanças são 

a garantia de que o mundo permaneça sempre idêntico e trancafiado sobre si, 

acrescentando ainda: “Convenientia, aemulatio, analogia e simpatia nos dizem de que 

modo o mundo deve se dobrar sobre si mesmo, se duplicar, se refletir ou se encadear 

para que as coisas possam assemelhar-se”. (FOUCAULT, 2007, p.35) 

Para Foucault, a convenientia é uma semelhança ligada ao espaço e à força 

de vizinhança dos lugares. Há uma relação de contiguidade entre o lugar e a 

similitude. Pertence mais ao mundo onde se encontram do que às próprias coisas. 

Desse modo, afirma:  

 

A alma e o corpo, por exemplo, são duas vezes convenientes: foi 
preciso que o pecado tivesse tornado a alma espessa, pesada e 
terrestre para que Deus a colocasse nas entranhas da matéria. Mas 
por essa vizinhança, a alma recebe os movimentos do corpo e se 
assemelha a ele, enquanto o “corpo se altera e se corrompe pelas 
paixões da alma”.33 Na vasta sintaxe do mundo, os diferentes seres se 
ajustam uns aos outros; a planta comunica com o animal, a terra com 
o mar, o homem com tudo que o cerca. A semelhança impõe 
vizinhanças que, por sua vez, asseguram semelhanças. (FOUCAULT, 
2007, p. 24-25). 

 
  

A segunda forma de similitude, a aemulatio, é descrita como uma semelhança 

sem contato onde coisas dispersas se correspondem e podem se imitar, ainda que 

sem nenhuma proximidade, e seus elos não formam uma cadeia como os da 

conveniência, mas, antes, reflexos   que têm o poder de se duplicarem ao infinito: 

 

De longe, o rosto é o êmulo do céu e, assim como o intelecto do 
homem reflete, imperfeitamente, a sabedoria de Deus, assim, os dois 
olhos, com sua claridade limitada, refletem a grande iluminação que, 
no céu, expandem o Sol e a Lua; a boca é Vênus, pois que por ela 
passam os beijos e as palavras de amor; o nariz dá a minúscula 
imagem do cetro de Júpiter e do caduceu de Mercúrio. Por esta 
relação de emulação, as coisas podem se imitar de uma extremidade 
à outra do universo sem encadeamento nem proximidade: por 
reduplicação em espelho, o mundo abole a distância que lhe é própria; 
triunfa assim sobre o lugar que é dado a cada coisa. Desses reflexos 
que percorrem o espaço, quais são os primeiros? Onde a realidade, 
onde a imagem projetada? Frequentemente não é possível dizê-lo, 

                                                           
33 O trecho entre aspas é uma citação feita por Foucault na qual ele cita como referência G. Porta. La 
physionomie humaine. Trad. Francesa, 1655, p.1  
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pois a emulação é uma espécie de geminação natural das coisas; 
nasce de uma dobra do ser, cujos dois lados imediatamente se 

defrontam. (FOUCAULT, 2007, p. 26-27).  
 
 

A analogia é apresentada por Foucault como sendo a terceira forma da 

similitude. Seria, segundo ele, um espaço de irradiação que envolve o homem por 

todos os lados. A respeito delas afirma: “Seu poder é imenso, pois as similitudes que 

executa não são aquelas visíveis, maciças, das próprias coisas; basta serem as 

semelhanças mais sutis das relações. Assim alijada, pode tramar, a partir de um 

mesmo ponto, um número indefinido de parentescos”. (FOUCAULT, 2007, p. 29). 

Dessa forma, através da analogia, todas as figuras do mundo podem se aproximar. 

Como exemplo, cita a relação dos astros com o céu onde cintilam, da erva com a terra, 

dos seres vivos com o globo onde habitam, dos minerais e dos diamantes com as 

rochas onde se enterram, dos órgãos do sentido com o rosto que animam. 

(FOUCAULT, 2007, p. 29) 

Por último, a quarta forma da semelhança é a simpatia. Foucault a descreve 

como figura capaz de aproximar coisas as mais distantes. Sua característica mais 

marcante é seu poder de alterar e transformar as coisas, mas sempre em vistas ao 

idêntico. Concernentemente à simpatia nos diz: 

 

Ela é o princípio da mobilidade: atrai o que é pesado para o peso do 
solo e o que é leve para o éter sem peso; impele as raízes para a água 
e faz girar com a curva do sol a grande flor amarela do girassol. Mais 
ainda, atraindo as coisas umas às outras por um movimento exterior e 
visível, suscita em segredo um movimento interior – um deslocamento 
de qualidades que se substituem mutuamente: o fogo, porque quente 
e leve, se eleva no ar, para o qual as chamas infatigavelmente se 
erguem; perde, porém, sua própria secura (que o aparentava à terra) 
e adquire assim certa umidade (que o liga à agua e ao ar); desaparece 
então em ligeiro vapor, em fumaça azul, em nuvem: tornou-se ar.  
A simpatia é a instância do Mesmo tão forte e contumaz que não se 
contenta em ser uma das formas do semelhante; tem o perigoso poder 
de assimilar, de tornar as coisas idênticas umas às outras, de misturá-
las, de fazê-las desaparecer em sua individualidade- de torná-las pois 
estranhas ao que eram. (FOUCAULT, 2007, p. 32). 

 

Dado o seu caráter de tornar as coisas idênticas umas às outras através da 

assimilação, a simpatia é contrabalançada e compensada por sua figura gêmea: a 

antipatia, responsável por manter a identidade, a singularidade e o isolamento de cada 
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coisa. Não fosse ela “ [...] o mundo se reduziria a um ponto, a uma massa homogênea, 

à morna figura do Mesmo” [...] (FOUCAULT, 2007, p. 33). 

Conforme Foucault, para que haja semelhança faz-se necessária sempre uma 

assinalação, uma marca que seja percebida: as linhas das mãos como imagem de 

uma vida curta ou longa, a largura destas indicando riqueza ou importância, rugas 

ascendentes associadas à escalada ao sucesso de um homem. Os signos teriam uma 

essencial relação de semelhança com os sinais que os indicam, portanto. 

Não convém aqui determo-nos e aprofundarmo-nos nas especificidades de 

cada figura da semelhança descrita, mas tentar observar e ressaltar, ainda que 

minimamente, o papel e a influência que essa epistémê do século XVI, vinculada à 

semelhança e à unidade, desempenhou ao longo do tempo na construção de nossos 

saberes. Vale lembrar que, embora   o próprio Foucault direcione seu estudo em vistas 

a criticar a unidade e o fechamento que esse pensamento acerca da semelhança e 

do Mesmo empreende, ele assinala a inevitável passagem da linguagem por este 

campo das repetições: 

 

Se tudo fosse absoluta diversidade, o pensamento seria votado à 
singularidade, e, como no pensamento de Condillac, antes de ter 
começado a se lembrar e a comparar, seria ele votado à dispersão 
absoluta e à absoluta monotonia. Não haveria nem memória nem 
investigação possíveis, nem por conseqüência, reflexão. E seria 
impossível comparar as coisas entre si, definir-lhes os traços idênticos 
e fundar um nome comum. Não haveria linguagem. Se a linguagem 
existe é que, por sob identidades e diferenças, há o fundo das 
continuidades, das semelhanças, das repetições, dos 
entrecruzamentos naturais. A semelhança, que é excluída do saber 
desde o começo do século XVII, constitui sempre a orla exterior da 
linguagem: o anel que contorna o domínio daquilo que se pode 
analisar, pôr em ordem e conhecer. É o murmúrio que o discurso 
dissipa, mas sem o qual ele não poderia falar. (FOUCAULT, 2007, p. 
168-169). 
 

   

Sobre a similitude, no que concerne à nossa pesquisa, procuramos investigar 

e demonstrar como Mario Quintana, na contramão das identidades e do Mesmo, recria 

imagens e espaços que nos inserem no campo do inusitado e da diferença.    

Em Espelho Mágico, entendemos que o fascínio das imagens se encontra 

justamente no que elas nos apresentam de surpreendente e provocativo: ferinas e 

anticonvencionais, reveladoras de nossas facetas mais íntimas; não, profundas! ... A 
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singularidade dos seus versos encontra-se na superfície exposta e crua com que nos 

são apresentados. 

No epigrama a seguir, as relações que instauram o humor chegam a reivindicar  

vingança, mediocridade e egoísmo como forma de demonstrar nossas falhas e 

fraquezas de espírito. Assim, ao invés de sugerir que as escondamos em “nossas 

profundezas”, as expõe à tona em sua superfície poética: 

                           

                                      XXV - Da paz interior 

 

                                      O sossego interior, se queres atingi-lo, 

                 Não deixes coisa alguma incompleta ou adiada. 

                                      Não há nada que dê um sono mais tranquilo 

                                      Que uma vingança bem executada...  

(QUINTANA, 2005, p.215).  

 

Nesse mesmo sentido, também no epigrama seguinte, Quintana nos 

surpreende com seu humor ferino e cortante ao tratar (XXIII) “Dos nossos males”, 

sugerindo, ao invés de um comportamento altruísta, que voltemos nosso olhar para 

nossas próprias dores. Com isso, somos duramente expostos e confrontados com 

nossa faceta egoísta, imagem sempre presente em nosso pensamento, mas que por 

repressão, recalcávamos ou julgávamos desconhecida: 

 

A nós nos bastem nossos próprios ais, 

Que a ninguém sua cruz é pequenina. 

Por pior que seja a situação da China, 

Os nossos calos doem muito mais...  

(QUINTANA, 2005, p.215). 

 

Nesta quadra, consideramos também que o poeta desconstrói o simbolismo da 

cruz e gera humor. O derrisível se faz presente ao falar da situação da China, como a 

superpopulação e a falência do comunismo. Poderíamos entender que se trata da voz 

satírica do poeta assomando como voz política. 

Diante do espelho quintaniano, somos atraídos para uma superfície composta 

de imagens que nos traem, uma vez que não refletem um ser ou objeto realístico dado, 
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mas o fenecimento de signos e ideias que se desvanecem e se transmutam em novas 

imagens, imprevisíveis e surpreendentes. Nesse sentido, em (IX) “Da inquieta 

esperança” nos diz: 

 

Bem sabes Tu, Senhor, que o bem melhor é aquele 

Que não passa, talvez de um desejo ilusório. 

Nunca me dês o Céu... quero é sonhar com ele  

     Na inquietação feliz do Purgatório...  

(QUINTANA, 2005, p. 212). 

  

Contrariando a ideia fomentada pelo Cristianismo de que, após a morte, nossa 

alma seja encaminhada por Deus para um lugar sublime e paradisíaco (Céu), no 

epigrama anterior o poeta desconstrói a “imagem sublime” já consolidada e a transpõe   

para o campo do desejo, comumente associado pelos dogmas cristãos à noção de 

pecado. Ao “trocar” a tranquilidade paradisíaca do Céu pela inquietação feliz do 

purgatório, promove a insurgência de uma nova imagem que parece sugerir que seu 

próprio fazer poético não advém de certezas e verdades estabelecidas, mas do desejo 

e das intranquilidades que o novo sempre traz. 

Ainda no âmbito da exposição de questões voltadas para o homem e os dramas 

de sua existência, no epigrama a seguir o humor advém do tratamento dado por 

Quintana aos nossos sofrimentos cotidianos, considerando-os irrisórios e 

insignificantes. Por meio de sua visão irônica e humorística, trata, na quadra a seguir, 

“Dos sofrimentos cotidianos”: 

 

Tricas...Nadinhas mil...Ridículos extremos... 

 Enxame atroz que em torno a gente esvoaça. 

 E disto, e só por isto envelhecemos... 

 Nem todos podem ter uma grande desgraça!  

(QUINTANA,2005, p. 214). 

 

 

Nesses versos, o olhar do poeta parece voltar-se para a busca pela 

simplicidade cotidiana (“tricas”, “nadinhas mil”, “ridículos extremos”), já que estes 

ganham evidência e parecem se sobrepor à força e imposição dos grandes 
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acontecimentos. Com sutil acidez aponta para a formação de uma imagem voltada 

para o banal, o acontecimento menor, fazendo descer do pedestal a imponente 

grandiloquência ao afirmar, com sua engenhosa epigramística, que, “Nem todos 

podem ter uma grande desgraça! ”. 

Na leitura de toda a obra, fica evidenciado que as imagens refletidas pelo 

espelho quintaniano podem ser consideradas “mágicas” justamente por não 

apresentarem reflexos de uma realidade já dada e/ou constituída, tal como se espera 

de uma suposta fidelidade especular. Ao invés de reproduzir a similitude e o mesmo, 

o poeta apresenta-nos um espelho de imagens informes e surpreendentes em que o 

círculo da semelhança se desfaz! 
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3. ESPAÇOS INDEFINIDOS: O (NÃO) LUGAR DOS SENTIDOS IMPREVISTOS 

 

Não se encontra o espaço, é sempre necessário construí-lo. 

(Gaston Bachelard) 

 

3.1 ESPAÇO DE APAGAMENTO E CONTRADIÇÕES 

 

A noção de Obra descrita por Blanchot (2011), em Espaço Literário, apresenta-

se como impessoal e “impersonificada”. Segundo ele, para que ela surja com toda a 

sua potência, o artista deve distanciar-se de seus valores bem como dos do mundo, 

uma vez que considera que a obra se manifesta em um espaço de ausência, sem 

garantias e onde a escritura é concebida como um lugar sem pertencimento e sem 

vínculos. Na atividade artística, assim como não há um remetente, não devem ser 

fixados e definidos também os seus espaços. A obra de linguagem, enquanto surge, 

em sua duplicidade, vai, paradoxalmente, apagando-se, dissolvendo-se. 

Conforme Blanchot, o surgimento do ato criativo na escrita literária está 

relacionado a uma experiência do fora, à necessidade que o escritor deve ter de 

distanciar-se das coisas, do mundo e de si próprio, uma vez que considera que a 

aproximação empobrece e subordina a experiência criativa, ao passo que o 

desaparecimento e/ou dissolução do ‘eu’ estão intrinsecamente ligados ao processo 

de criação: “A fala poética deixa de ser a fala de uma pessoa: nela, ninguém fala e o 

que fala não é ninguém, mas parece que somente a fala “se fala”. (BLANCHOT, 2011, 

p. 35). 

O espaço literário é descrito em sua abordagem como um lugar em que a 

linguagem não é um poder e nunca está relacionada a um ‘eu’ que fala, mas a um 

silêncio que fala-se nela: “(...) o que nega nela, afirma-se. É que ela fala como 

ausência. Onde não fala, já fala; quando cessa, persevera (...). Essa fala é 

essencialmente errante, estando sempre fora de si mesma”. (BLANCHOT, 2011, 

p.47).  

Sob essa perspectiva, o espaço literário é visto como um lugar de conversão e 

metamorfose do visível em invisível, de uma realidade ausente e silenciosa onde o 

poeta só entra para desaparecer. O poético é atrelado a um espaço indefinido que lhe 

é próprio, impersonificado, onde o ‘eu’ se esquiva de ‘ser’ e desaparece: 
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Alguém é o que ainda está presente quando não há ninguém, mas o 
impessoal está: o lado de fora, como aquilo que antecipa e precede, 
dissolve toda a possibilidade de relação pessoal. Alguém é o Ele sem 
fisionomia, o coletivo impessoal de que se faz parte, mas quem faz 
parte dele? Nunca tal ou tal indivíduo, nunca tu e eu. Nenhuma pessoa 
participa do coletivo impessoal, que é uma região impossível de se 
trazer à luz, não porque oculte um segredo estranho a toda revelação, 
nem mesmo porque seja radicalmente obscura, mas porque 
transforma tudo o que lhe tem acesso, inclusive a luz no ser anônimo, 
impessoal, o Não verdadeiro, o Não real e, entretanto, sempre 

presente. (BLANCHOT, 2011, p.23). 
 

 

Influenciado pela obra e pensamento blanchotianos, Foucault (2015, p. 225), 

vê e aponta uma dimensão para o ato da escrita literária onde o seu espaço é o da 

nudez do “eu falo”: “o sujeito - o “eu” que fala – se despedaça, se dispersa e se espalha 

até desaparecer nesse espaço nu”. 

Ao tratar do nascimento da literatura, Foucault (2015) propõe uma analítica em 

torno do ser da linguagem considerando que se deva investigá-la a partir dos 

fenômenos de sua auto representação, onde o trabalho com a escrita seja um ato de 

experimentação e, sobretudo, de ruptura:  “A obra de linguagem é o próprio corpo da 

linguagem que a morte atravessa para lhe abrir esse espaço infinito em que 

repercutem os duplos” (FOUCAULT, 2015, p. 52).  A experiência literária constituiria, 

assim, um ato que arranca o sujeito de suas certezas e de si mesmo, tornando-o 

estilhaçado.    

Em hipótese formulada acerca de uma ontologia da literatura, Foucault 

considera que a linguagem literária surgiu, como um acidente de linguagem, no 

momento em que falou para a morte e contra ela. Na tentativa de dominá-la e detê-la, 

alguma coisa nasceu e se reduplicou ininterruptamente, conforme formula em 

“Linguagem ao infinito”: 

 

 
A escrita alfabética já é em si mesma uma forma de duplicação, pois 
representa não o significado, mas os elementos fonéticos que o 
significam; o ideograma, pelo contrário, representa diretamente o 
significado independentemente do sistema fonético, que é um outro 
modo de representação. Escrever, para a cultura ocidental, seria 
inicialmente se colocar no espaço virtual da autorrepresentação e do 
redobramento; a escrita significando não a coisa, mas a palavra, a 
obra de linguagem não faria outra coisa além de avançar mais 
profundamente na impalpável densidade do espelho, suscitar o duplo 
deste duplo que já é a escrita, descobrir assim um infinito possível e 
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impossível, perseguir incessantemente a palavra, mantê-la além da 
morte que a condena, e liberar o jorro de um murmúrio. (FOUCAULT, 
2015, p. 50).  
 

 

Nessa perspectiva, a linguagem, na iminente ameaça da morte empreendida 

pelo simbólico, se reflete no espelho, pois: “(...) para deter essa morte que vai detê-la 

não há senão um poder: o de fazer nascer em si mesma sua própria imagem em um 

jogo de espelhos que não tem limites”. (FOUCAULT, 2015, p. 49).  

O apagamento do sujeito - ou apenas contornos deste -  tal como seu 

estilhaçamento, pode ser percebido em diversos momentos de toda a obra 

quintaniana. Nesse sentido, vejamos a seguir os poemas “O espelho e o escuro” e 

“Parábola?”,  constantes, respectivamente,  em Porta Giratória e Caderno H:  

 

O ESPELHO E O ESCURO 

Um espelho no escuro aproveita a solidão da noite para refletir, 

de fato.  

(QUINTANA, 2005, p. 837) 

 

Parábola? 

“Os espelhos partidos têm muito mais luas”.  

(QUINTANA, 2005, p.241). 

 

O espelho, temática recorrente em sua obra, nos é apresentado como espaço 

de virtualidades que, ao invés de nos apresentar reflexos límpidos e solares (reais?), 

nos introjeta em realidades noturnas e embaciadas. Em ambos os poemas, é a 

atmosfera noturna que parece refletir a nossa verdadeira realidade: fragmentada e 

estilhaçada.  

Em Apontamentos de História Sobrenatural (1976), é com o apagamento ou 

apenas contornos de um sujeito que o poeta delineia seu “Auto-retrato”:  

 

    No retrato que me faço 

    - traço a traço- 

                                      às vezes me pinto nuvem, 

                                      às vezes me pinto árvore... 
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                                     às vezes me pinto coisa 

                                     de que nem há mais lembranças... 

                                     ou coisas que não existem 

                                     mas que um dia existirão... 

 

                                     e desta lida em que busco 

                                     - pouco a pouco- 

                                     Minha eterna semelhança, 

 

                                      no final, que restará? 

                                      Um desenho de criança... 

                                      corrigido por um louco!  

(QUINTANA, 2005, p. 393). 

 

Vemos neste caso que o poeta pinta seu autorretrato com imagens ora 

flutuantes e evanescentes, ora fixadas e enraizadas, sugerindo, com isso, suas (e 

nossas!) ambivalências e contrariedades. Nuvens que nos movem; árvores que nos 

sedimentam. E na (enganosa) busca da eterna semelhança não é com uma fiel 

imagem que se depara, mas com traços rabiscados por criança e corrigidos por um 

louco, ícones de indivíduos que se situam à margem de espacialidades racionais e 

unitárias.  

No poema “Contradições” (Caderno H), é também sob a ótica das incoerências 

que o poeta se descreve, apontando as ambivalências de um sujeito não-unitário. Por 

meio do descentramento e relativização da verdade, coloca-nos diante de uma poética 

de espaços, por vezes, paradoxais e não-normativos: 

 

CONTRADIÇÕES? 

 

 ... mas o que eles não sabem levar em conta é que o poeta 

é uma criatura essencialmente dramática, isto é, contraditória, 

isto é, verdadeira. (...) 

Sim, um autor que nunca se contradiz deve estar mentindo.  

(QUINTANA, 2005, p. 251). 
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Em “Idéias”, também constante em Caderno H, Quintana expõe com leveza e 

total desprendimento sua franca declaração de sujeito contraditório: 

 

Não sou desses que um dia pensam uma coisa e no outro dia pensam outra 

muito diferente. Eu penso as duas coisas ao mesmo tempo. Duas ou mais. Não tenho 

culpa de ser ecumênico. (QUINTANA, 2005, p.309). 

 

Para Deleuze (1974), o bom senso está ligado à afirmação de que há um 

sentido determinável em todas as coisas. Ele implica uma designação, uma existência 

de uma ordem e afirma-se em uma única direção; o paradoxo, por sua vez, destrói o 

bom-senso como sentido único e caracteriza-se pelo fato de ir em dois sentidos ao 

mesmo tempo, tornando impossível uma identidade fixa. A propósito deste, afirma-

nos o filósofo:  

 

A força dos paradoxos reside em que eles não são contraditórios, mas 
nos fazem assistir à gênese da contradição. O princípio de contradição 
se aplica ao real e ao possível, mas não ao impossível do qual deriva, 
isto é, aos paradoxos ou antes ao que representam os paradoxos. 
(DELEUZE, 1974, p. 77).  

 
 

Como uma potência fugidia, incoerente e heterogênea também nos é 

apresentada a linguagem de Espelho Mágico. Escrita humorística que se desenvolve 

a partir de uma tessitura que lhe é própria e em espacialidades de contornos 

indefinidos que refletem o apagamento (ou apenas contornos) de um sujeito. A co-

presença de sentidos (aparentemente) contraditórios feita pelo poeta abre 

possibilidades para a produção de novas significações e discursos. 

Com quadras que se esquivam a uma normatividade e coerência entre objeto 

e seu reflexo, o poeta vai trazendo à tona imagens desconstruídas e espaços 

indefinidos. Conduz-nos a um pensamento que nega a lógica do senso comum e do 

bom senso; em vez disso, abre espaço para os (não) sentidos, aparentemente 

incoerentes e paradoxais: 

No epigrama (LVIII) “Do direito de contradizer-me”, o poeta assinala: 

 

                                      Que eu tenha um juízo ab-eterno 

                                      E sempre a mesma opinião? 
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                                      Mas porque devo suar no inverno 

                                      Só porque o fiz no verão?  

(QUINTANA, 2005, p. 221).  

 

Observamos nesta quadra que o poeta empreende um desencontro entre as 

imagens estabelecidas pelo senso comum (sermos sempre coerentes) e as refletidas 

em seu espelho (o direito de contradizermo-nos). Com isso, além de expor nossas 

falhas e fragilidades, nos faz refletir sobre nossa constante mutabilidade. Questiona-

se a respeito da suposta verdade imposta pela linearidade do pensamento da 

repetição e da coerência, assim como, nos surpreende pelo pensamento demolidor 

da lógica consensual, conduzindo-nos a uma espacialidade fora do senso comum e 

do bom senso. Observamos ainda que o poeta estabelece uma disjunção da 

coerência com uma pretensa verdade. A escrita se insere no campo do paradoxo ao 

correlacionar simultaneamente pares opostos que nunca se assemelham (inverno e 

verão), gerando, um “desequilíbrio” no sentido. Este, por sua vez, não pode ser 

compreendido apenas por um dos termos isoladamente, mas por ambos ao mesmo 

tempo.  

A poética quintaniana de Espelho mágico apresenta-se vinculada a uma 

desestabilização da representação do sentido esperado, libertando nosso olhar do 

campo habitual e previsível. Na quadra a seguir, denominada (XCVIII) “Da 

experiência”, o poeta, ao invés de um sentido determinável e previsível, nos conduz 

para um espaço de ausência ou apenas para uma potencialidade de sentido: 

 

                                  A experiência de nada serve à gente. 

É um médico tardio, distraído: 

Põe-se a forjar receitas quando o doente  

       Já está perdido...  

(QUINTANA, 2005, p.229). 

 

Aqui, a experiência, considerada pelo saber já constituído como algo de 

extremo valor, nos é apresentada como uma falsa potência que, através das receitas 

de um indivíduo (médico) detentor de um discurso autorizado e ratificado, põe-se a 

forjar, distraidamente, receitas inúteis a um enfermo. Com isso, a ligação do valor da 
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experiência dá-se com o dissimulado (receitas forjadas) e o patológico (enfermo), e 

não com a sabedoria, sanidade e verdade.  

Sempre em busca de aventurar-se por caminhos imprevisíveis e descontínuos, 

Quintana trilha seus versos por espacialidades que fogem aos sentidos fixados. Na 

quadra (LXXXIX) “Da alegria nas atribulações”, sem evasivas, nos diz abertamente: 

 

“Olha! O melhor é sorrires! ” 

Mas já se viu que lembrança! 

Dá-me primeiro a bonança,  

Que te darei o arco-íris...  

(QUINTANA, 2005, p.327). 

 

Em alusão ao dito popular “rir é sempre o melhor remédio”, o poeta, 

ferinamente, o desconstrói sem hipocrisias. A matéria poética do risível aqui não 

advém do culto da alegria, constante e gratuita, mas, ceticamente, tão somente da 

materialidade da bonança. A ideia utópica (da alegria nas atribulações) é desfeita e 

reconfigurada num outro espaço e rompe os limites do sentido esperado por meio de 

uma linguagem que enfrenta significações idealistas.  

Assim, com uma escrita geradora de contra-imagens, Quintana abre 

espacialidades em seu espelho através de uma linguagem que foge a designações, 

lógicas conceituais, e lugares comuns. Seu humor, perpassado em toda a obra, abala 

as nossas certezas, verdades e coerências e, em uma outra dimensão, quebra 

expectativas e desloca o movimento de nosso olhar para novas e surpreendentes 

possibilidades.  
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3.2.  ESPAÇOS HETEROTÓPICOS 

 

Por meio de uma poética de deslocamentos, Mario Quintana, em Espelho 

Mágico, sai do próprio em direção ao impróprio estabelecendo em sua trajetória 

posicionamentos de alteridade. Criando espacialidades mágicas repletas de conflitos 

e tensões, o poeta oferece-nos, sem pedantismo e rigor de verdade absoluta, um 

mundo que une, em um mesmo plano de simultaneidades, o ideal e o indesejável, o 

que aproxima e o que dispersa. Em sua trama verbal, promove um entrecruzamento 

e justaposição de elementos díspares, de forma que não há espaço para que o mesmo 

permaneça ou se instale. Sempre voltando o seu olhar para espaços outros, foge do 

lugar-comum e das designações unívocas. Sua escrita é delineada a partir de uma 

visão que nega o pensamento proposto e desperta um olhar para o inusitado. 

 A propósito da questão do espaço, em conferência proferida em 1967 e 

somente publicada em 1984 sob o título de “Outros espaços” (Heterotopia), Michel 

Foucault trata de tal questão enquanto problemática da contemporaneidade, mas 

antes disso faz um percurso histórico em torno desta.  Segundo ele, na Idade Média 

os lugares eram hierarquizados: lugares sagrados e profanos; protegidos e abertos 

(sem proteção); urbanos e rurais; lugares celestes e lugares terrestres. Tal oposição 

hierárquica é por ele denominada: espaço medieval ou espaço de localização. 

A dissolução e dessacralização desse espaço tem início, segundo Foucault, a 

partir da obra de Galileu pois: 

 

(...) o verdadeiro escândalo da obra de Galileu não foi tanto ter 
redescoberto que a Terra girava em torno do Sol, mas ter constituído 
um espaço infinito e infinitamente aberto; de tal forma que o lugar da 
Idade Média se encontrava aí de certa maneira dissolvido, o lugar de 
uma coisa não era mais do que um ponto em seu movimento, 
exatamente como repouso de uma coisa que não passava do seu 
movimento infinitamente ralentado. (FOUCAULT, 2015, p.429) 
 
 

  A partir deste ponto, a extensão passa a tomar o lugar da localização. 

Atualmente, na contemporaneidade, o posicionamento substitui a extensão, que 

substituía, por sua vez, a localização. Foucault considera que a inquietação da época 

atual é a do espaço, muito mais do que do tempo. O espaço da contemporaneidade é 

visto como heterogêneo, e descrito a partir de seus posicionamentos: 
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O espaço no qual vivemos, pelo qual somos atraídos para fora de nós 
mesmos, no qual decorre precisamente a erosão de nossa vida, de 
nosso tempo, de nossa história, esse espaço que nos corrói e nos 
sulca é também em si mesmo um espaço heterogêneo. Dito de outra 
forma, não vivemos em uma espécie de vazio, no interior do qual se 
poderiam situar os indivíduos e as coisas. Não vivemos no interior de 
um vazio que se encheria de cores com diferentes reflexos, vivemos 
no interior de um conjunto de relações que definem posicionamentos 
irredutíveis uns aos outros e absolutamente impossíveis de ser 
sobrepostos. (FOUCAULT, 2015, p. 431) 
 

  

   Ao estudar os posicionamentos dos espaços contemporâneos, o filósofo aponta 

seu interesse maior por investigar dois grandes tipos de espaço: as utopias e as 

heterotopias. As utopias são descritas como posicionamentos sem lugar real e 

espaços essencialmente irreais e idealizados. Já as heterotopias são consideradas 

como lugares que, embora localizáveis e presentes em provavelmente todas as 

culturas, estão ao mesmo tempo fora de todos os lugares. Constituem, assim, lugares 

diferentes: “uma espécie de contestação mítica e real do espaço em que vivemos”. 

(FOUCAULT, 2015, p. 433). Entre as utopias e as heterotopias, há um espaço de 

experiência mista, o espelho, o qual é ao mesmo tempo um lugar sem lugar (utopia) 

e um lugar que de fato existe e que ocupamos no momento em que nos olhamos no 

espelho (as heterotopias): 

 

O espelho, afinal, é uma utopia, pois é um lugar sem lugar. No espelho, 
eu me vejo lá onde não estou, em um espaço irreal que se abre 
virtualmente atrás da superfície, eu estou lá longe, lá onde não estou, 
uma espécie de sombra que me dá a mim mesmo a minha própria 
visibilidade, que me permite olhar lá onde estou ausente: utopia do 
espelho. Mas é igualmente uma heterotopia, na medida em que o 
espelho existe realmente, e que tem, no lugar que ocupo, uma espécie 
de efeito retroativo: é a partir do espelho que me descubro ausente no 
lugar em que estou porque eu me vejo lá longe. (FOUCAULT, 2015, 
p. 432) 

 
 

Segundo Foucault, a heterotopia assume variadas formas, entretanto as divide 

em dois grandes grupos: as de crise e as de desvio. As heterotopias de crise são 

descritas como lugares privilegiados (sagrados ou proibidos) reservados a indivíduos 

que se encontram em situação de crise em relação à sociedade e meio em que vivem. 

Como exemplo cita, dentre outros: mulheres menstruadas, mulheres de resguardo, e 

adolescentes. Tais heterotopias, no entanto, em contínuo desparecimento, vêm sendo 
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substituídas pelas denominadas heterotopias de desvio, aquelas nas quais se 

localizam indivíduos com comportamento fora dos padrões impostos e aceitos pelas 

sociedades. Assim, constituem heterotopias de desvio: clínicas psiquiátricas, casas 

de repouso, asilos, e prisões, por exemplo. 

Dentre os diversos princípios heterotópicos gostaríamos de ressaltar seu poder 

de justaposição: em um mesmo lugar ela ocupa vários posicionamentos 

incompatíveis. Nelas estão contidos conflitos e tensões. 

 Também nesse sentido, entendemos que a obra Espelho Mágico pode ser 

compreendida como um espaço aberto à exposição de crises e desvios. Espaços 

indefinidos e de imprevisibilidade que desnudam realidades periféricas. Analisemos, 

a seguir, alguns poemas que apontam para essas perspectivas.  

 No epigrama abaixo, observamos que, em um tom parodístico à conhecida 

máxima grega “Conhece-te a ti mesmo”, cuja autoria é incerta, o poeta zomba com 

total desprendimento (XLII) “Do espetáculo de si mesmo”:  

 

Conhecer a si mesmo é inútil, parece, 

    Mas sempre diverte um pouco... 

Coisa assim como um louco que tivesse 

    Consciência de que é louco.  

(QUINTANA, 2005, p. 218) 

 

Aqui, podemos perceber que através de um humor franco e escancarado o 

poeta abre mão de um possível autoconhecimento, em vez disso, prefere dissolver o 

peso e a gravidade da lúcida consciência atribuída a um saber egoico e transfere-o 

para o espaço heterotópico da loucura, lugar de reclusão e de exclusão, criando assim 

um jogo lúdico entre o saber e o não-saber. Concernentemente ao jogo (lúdico) entre 

autor e leitor, Barthes (2004, p. 9) nos diz: 

 

Esse leitor, é mister que eu o procure (que eu o “drague”), sem saber 
onde ele está. Um espaço de fruição fica então criado. Não é a 
“pessoa” do outro que me interessa, é o espaço: a possibilidade de 
uma dialética do desejo, de uma imprevisão do desfrute: que os dados 
não estejam lançados, que haja o jogo. 
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  Abordando a infidelidade, Quintana leva-nos ao riso ao sugerir-nos um 

deslocamento de posicionamentos em relação ao outro. Sugere que nos 

questionemos acerca da permanência de opinião, coerência e retidão sobre tal 

acontecimento, caso a infidelidade ocorresse em nosso favor:  

 

 

                                  LI - Da inconstância das mulheres 

 

                                  Deixaram-te por outro e te arrelias 

Contra esse antigo, feminil defeito. 

Outro refrão, porém, me cantarias,  

Se ela traísse a alguém em teu proveito... 

                                                           (QUINTANA, 2005, p.220) 

 

  A figura da mulher retratada no poema é descrita como um ser inconstante, de 

ardis e dissimulações (feminis defeitos). Ao submeter-nos a uma reflexão, caso a 

traição feminina ocorresse em proveito próprio (do leitor), o poeta nos convida, mais 

uma vez, a abandonar o olhar sedimentado acerca de uma ideia e deslocá-lo para 

outras possibilidades e para espaços do outro levando-nos assim ao riso. Dessa 

forma, promove um processo de deslocamento de territórios de ideias fixas 

demonstrando-nos que sua escrita não se apresenta submissa ao ideológico.    

No espaço do poema, Quintana nos retira visibilidades naturalizadas e as 

recria, redistribuindo, assim, novos lugares:  

 

                                  VIII. Dos mundos 

 

                                  Deus criou este mundo. O homem, todavia,  

Entrou a desconfiar, cogitabundo... 

Decerto não gostou lá do que via... 

E foi logo inventando o outro mundo. 

 (QUINTANA, 2005, p.212) 

 

Nesta quadra, ludicamente, o poeta nos faz rir ao situar o homem   imerso em 

incertezas e aparecendo como indivíduo potencialmente questionador da criação 
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divina e que transita por espacialidades límbicas e fronteiriças. Utópico seria aceitar e 

conviver passivamente em um mundo aperfeiçoado e considerado como ideal. Aqui, 

ao invés disso, “o outro mundo”, inventado e escolhido pelo homem, parece ser o 

espaço das contestações míticas e utópicas, espaço heterotópico. 

Em artigo intitulado “Conhecimento e Cartografia: tempestade de possíveis” , 

Kirst (2003, p.92) coloca em discussão a questão da problemática do espaço por meio 

de um termo que se utiliza de especificidades da Geografia para “criar diferenças entre 

‘territórios’ e dar conta de um ‘espaço’. ”  Acerca dessa questão, assinala: 

Assim, “Cartografia é um termo que faz referência à ideia de “mapa”, 
contrapondo à topologia quantitativa, que categoriza o terreno de 
forma estática e extensa, uma outra de cunho dinâmico, que procura 
capturar intensidades, ou seja, disponível ao registro do 
acompanhamento das transformações decorridas no terreno 
percorrido e à implicação do sujeito percebedor no mundo 
cartografado. (KIRST, 2003, p. 92) 

  

Assim, para Kirst, a perspectiva cartográfica faz o sujeito experimentar-se em 

novos espaços e modos de existência, instaurando no sujeito um estado de 

outramento. O processo cartográfico associa-se a uma busca incessante por novos 

caminhos, uma vez que a sedimentação e o mesmo não permitem a abertura para 

deslocamentos e descobertas: 

Cartografar remonta a uma tempestade...Tempestade de escolher 
rotas a serem criadas, (...) buscar passagens... Dentro do oceano da 
produção de conhecimento, cartografar é desenhar, tramar 
movimentações em acoplamentos entre mar e navegador, compondo 
multiplicidades e diferenciações. (KIRST, 2003, p. 91)  

 

Nesse sentido, consideramos que por meio de uma poética (heterotópica e 

cartográfica) que retira do sujeito o seu egoico poder de dizer ‘eu’, Mario Quintana 

convida-nos a direcionar o nosso olhar para alteridades e espacialidades moventes e 

indefinidas, bem como incita-nos a questionar o poder da representação como lugar 

da verdade através de versos que nos surpreendem e, por vezes, nos dão “choques”  

de realidades. Em um constante movimento de nomadismo, o poeta promove o 

deslocamento de sentidos, arrebenta amarras e promove uma constante falência de 

sentidos dos discursos já constituídos. 
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  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procurou-se ao longo desta pesquisa investigar problemáticas inerentes às 

imagens e aos espaços na obra Espelho Mágico, do poeta alegretense Mario de 

Miranda Quintana, buscando observar e demonstrar como, sobretudo através do 

humor que perpassa toda a sua obra, ele desconstrói e reconfigura imagens 

pretensamente imutáveis e endurecidas pelo senso-comum e pelo simbólico.   

Percebemos em nossa trajetória que as quadras satírico-epigramáticas desta 

obra, antes consideradas por parte da crítica especializada como passadistas e de 

pouca inventividade, na verdade, disseminam conexões heterogêneas, ultrapassam 

os limites de gêneros, categorias e estilos literários, reinventando-os. Observamos 

ainda que fazem parte de uma poética delineada por uma perspectiva em anamorfose, 

uma vez que são compostas por versos que refletem imagens “distorcidas” e 

perfurantes. Reafirmamos aqui o que dissemos inicialmente (na introdução) que uma 

das principais dificuldades de nosso trabalho foi problematizar e articular, de forma 

crítica, uma grande variedade de conceitos e questões ligados ao nosso corpus, a 

saber:  sátira, epigrama, riso e humor no primeiro capítulo; rasgadura e anamorfoses 

de imagens, no segundo, e a problemática do espaço no terceiro capítulo, dentre 

outras articulações que foram ainda realizadas ao longo desta pesquisa. Entretanto, 

igualmente consideramos, que, embora o desafio de relacionar tais questionamentos 

tenha sido vasto e bastante desafiador, as temáticas, conceituações e autores 

selecionados foram imprescindíveis para atingirmos o nosso propósito principal: 

investigar e demonstrar a inventividade poética quintaniana na obra Espelho Mágico, 

ressaltando seu caráter demolidor de estruturas e ideias já consolidadas, tanto no 

campo social quanto no da linguagem.  

Em nosso recorte, acreditamos ter demonstrado que as imagens e espaços da 

obra nos instigam a uma mobilidade de significações proporcionada por seus múltiplos 

reflexos movediços, anamórficos e dinâmicos em que o processo criativo poético 

decorre, sobretudo, em desfazer o já estabelecido. Na busca pela incessante tentativa 

de saída de territórios fechados, Espelho Mágico nos apresenta um mundo instável, 

de valores relativos, e que, dependendo da perspectiva que imprimimos sobre ele, o 

nosso olhar se altera. Na obra, o poeta vai traçando potencialidades que vão se 

inscrevendo em espaços de crise em que os sujeitos se encontram desconcertados 
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diante de suas próprias fragilidades e incoerências, bem como, chocados e 

embaraçados pela dissolução de suas verdades.  

 Sátira, ironia e humor mesclam-se e alternam-se em uma poesia sutilmente 

cortante e incisiva, levando-nos a um riso desconcertante. Seu humor, no entanto, não 

advém da zombaria gratuita e/ou de um caráter meramente corretivo e domesticador 

de valores morais, mas antes faz-nos rir de nossa própria condição.  Por meio de 

versos refratários a imitações, Quintana oferece-nos uma poesia provocadora de 

imagens surpreendentes e anticonvencionais e espaços poéticos heterotópicos.  

É importante salientarmos que nosso estudo não constitui uma leitura que 

encerra as possibilidades de ampliar a investigação dos versos mágicos quintanianos, 

mas sim, em outra perspectiva, abre caminhos para novos horizontes de pesquisa em 

que se vislumbrem investigar em estudos comparativos com textos do próprio poeta 

ou com outros autores, uma poética engenhosa, inventiva e que perfura o ideológico.    

Por último, consideramos que nesta obra Mario Quintana nos apresenta um 

espelho em que não há uma imagem congelada, mas antes que ecoa para aquilo que 

se nega. Imagens e espaços questionadores de autoridades representacionais e 

provocadores de incisões no signo unitário e homogêneo. Em seu espelho, apresenta-

nos uma desconstrução dos sentidos estabelecidos por meio de “versos mágicos” que 

não reproduzem nem retratam realidades já constituídas; ao invés disso, oferece-nos 

uma poética composta por imagens turvas que mais parecem “cópias” desfocadas da 

realidade onde a ‘verdade’ não se encontra fixada nem no referente nem no autor, 

mas no espaço inventivo de sua linguagem.  
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ANEXO 1 

HOMENAGENS POÉTICAS 

Quintanares 

O Natal foi diferente 

porque o Menino Jesus 

disse à Senhora Sant'Ana: 

"Vovozinha, eu já não gosto 

das canções de antigamente 

cante as do Mario Quintana!" 

 

Viram-se então os anjinhos 

de livro aberto nas mãos 

deslizar no ouro dos ares. 

Estudaram nova solfa 

pelos celestes caminhos 

e ensaiaram quintanares. 

 

Deixaram cair os versos 

que já sabiam de cor 

pelos telhados das casas. 

E o milagre das cantigas 

foi que até seres perversos 

amanheceram com asas. 

Rio de Janeiro, dezembro de 1946. 

Cecília Meireles 

 

Minas Gerais – Suplemento Literário, Belo Horizonte, 19 abri. 1975. Citado por: Tânia 

Franco Carvalhal. In: QUINTANA, Mario. Poesia Completa. Nova Aguilar, 2005.  
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ANEXO 2 

 

Quintana's Bar 

 

 
Num bar fechado há muitos, muitos anos, e cujas portas de aço bruscamente 

se descerram, encontro, que eu nunca vira, o poeta Mario Quintana.  

Tão simples reconhecê-lo, toda identificação é vã. O poeta levanta seu copo. 

Levanto o meu. Em lugar algum – coxilha? Montanha? Vai rorejando a manhã. 

Na total desincorporação das coisas antigas, perdura um elemento mágico: 

estrela-do-mar - ou Aldebarã?, tamanquinhos, menina correndo com o arco. E corre 

com pés de lã. 

Falando em voz baixa nos entendemos, eu de olhos cúmplices, ele com seu 

talismã. Assim me fascinavam outrora as feitiçarias da preta, na cozinha de picumã. 

Na conspiração da madrugada, erra solitário - dissolve-se o bar - o poeta 

Quintana. Seu olhar devassa o nevoeiro, cada vez mais densa é a bruma de antanho. 

Uma teia tecendo, e sem trabalho de aranha. Falo de amigos que 

envelheceram ou que sumiram na semente de avelã.  

Agora voamos sobre os tetos, à garupa da bruxa estranha. Para iludir a fome, 

que não temos, pintamos uma romã.  

E já os homens sem província, despetala-se a flor aldeã. O poeta aponta-me 

casas: a de Rimbaud, a de Blake e a gruta camoniana.  

As amadas do poeta, lá embaixo, na curva do rio, ordenam-se em lenta pavana, 

e uma a uma, gotas ácidas, desaparecem no poema. É há tantos anos, será ontem, 

foi amanhã? Signos criptográficos ficam gravados no céu eterno – ou na mesa de um 

bar abolido, enquanto, debruçado sobre o mármore, silenciosamente viaja o poeta 

Mario Quintana. 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

 

 
In: Claro Enigma. Rio de Janeiro: José Olympio, 1951. Citado por: Tânia Franco 

Carvalhal. In: QUINTANA, Mario. Poesia Completa. Nova Aguilar, 2005. 

 


