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Prefácio

O que há de cinematográfico em Cinematografia? É o que pode 
se perguntar o leitor deste terceiro livro de Paulo Lopes Lourenço 
– o primeiro publicado no Brasil e, em boa parte, escrito duran-
te os anos em que morou em São Paulo, como Cônsul Geral de 
Portugal  Aqui e ali, em diferentes conjuntos de versos, encon-
tramos ressonâncias da sétima arte, que podem ser diretas – 
como no poema “Humphrey Bogart” – ou explicitar os processos 
de montagem imagética que percorrem todo o livro – como no 
arremate de “A Canção que Acabou”  

E há, claro, o “Guião” de abertura, a nos propor um roteiro para 
esse desfile de memórias e meditações que conduz dos poemas mais 
evocativos da primeira metade até aqueles, já do meio para o fim, nos 
quais percebemos pequenas narrativas que reverberam e ampliam 
a vigorosa tradição portuguesa do poema em prosa, mesmo que a 
estruturação em versos jamais se dissolva completamente 

As aproximações cinematográficas sugeridas pelo título, todavia, 
vão ficando mais claras conforme a geografia precisa dos espaços se 
conjuga a uma reflexão – entre espantada e irônica – sobre aquilo 
que se oferece ao olhar de maneira inusitada, no instante mesmo 
em que sucumbe ao fluxo do tempo 
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Paisagens, ruas, casas, interiores, móveis e utensílios iman-
tados de lembranças são, mais do que “correlato objetivo” (o pro-
cedimento fundamental da poesia moderna identificado por 
Eliot), coordenadas espaciais: como no cinema – entendido aqui 
como arte de esculpir o tempo –, colocam os seres em situação, 
transformando-os porém em aparição destinada a logo desaparecer, 
a irmanar-se às coisas  

Nos poemas de Paulo Lopes Lourenço, por exemplo, uma 
mulher quase nunca é entidade longínqua, projeção da memória 
ou abstração lírica do sentimento: concreta, ela se despe e dança 
num “quarto azul cobalto de cetim”, como no poema “Motel 
Melancólico”, em que o movimento se anula num “deleite de 
nada”; a mulher existe através da ação e do corpo, que no entanto 
se fundem num desejo estagnado, numa negação do movimento 
prenunciado (ou determinado) pela própria circunstância de sua 
emergência nesse ambiente enlanguescido 

Da mesma maneira, a figura feminina de “Mil Pés” – evocação 
algo fetichista da passante baudelairiana – é percebida pelo volteio 
metonímico de seus passos que percorrem a viela e dobram a 
esquina, assim como a mulher de cabelos em desalinho do poema 
“Novo Testamento” tem seu retrato sublime interrompido pelo 
tumulto da rua: “Basta uma pequena distração para matar um 
artista”, remata o poeta com derrisão talvez também colhida na 
destruição da aura do artista promovida por Baudelaire  São, enfim, 
cenas ou lampejos de cenas que criam personagens para encerrá- 
-las numa ação sumária, que as definem por uma breve, pregnante, 
aparição fantasmática – e por aí, mais uma vez, cinematográfica 

Ao longo de Cinematografia, situações mundanas e cotidianas 
– como viagens, reuniões familiares, visitas a uma casa do 
passado, jantares solenes ou a conversa ouvida na mesa ao lado 
num restaurante – são ocasiões para uma meditação cujo tom 
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suntuoso é constantemente rebaixado por versos que se insinuam 
entre ou ao final das estrofes para inocular nos poemas um 
contraveneno retórico: “Podia ser pior”, “Nada demais, até aqui”, 
“Ou algo assim” 

Tais expressões, de gaiata informalidade, vão progressivamente 
injetando humor autoirônico no livro, apontam para insuficiências 
da linguagem poética em si e para o gesto de trazer aquilo 
que é elevado para o chão da experiência cotidiana, com suas 
perplexidades, dúvidas, hesitações  E, de par com a ironia – que, 
segundo o próprio poeta, “consola mais do que faz rir” –, percebe-
-se um progressivo adensamento da matéria lírica, que parte de 
uma versificação mais estruturada e concisa (sem prejuízo da 
visão cosmológica escondida, por exemplo, na cena aparentemente 
pueril de “Crianças”) para uma expansão formal que culmina, ao 
final, em poemas narrativos como o belíssimo “Diário de Bordo”  
Neste, o tema da aventura marítima, tão presente na mitologia 
lusitana, é revisto criticamente como adiamento perpétuo:

Ainda sobre o tema da partida, talvez valesse a pena reconhecer 
que a insistência nele omite o mais temerário tema da chegada
– esse sim, de onde não resta escapatória  
A partida é a cobardia dos poetas, o seu irreconciliável círculo 
virtuoso, de onde se fazem promessas que se cumprem
por meio de novas promessas 

Por sua aproximação formal aos poemas em prosa (dos quais 
podemos desentranhar aforismos: “O vício é a escolha da poesia 
antes dela ser poesia”), do microconto (“Camilo Forçou a Porta”) 
ou até mesmo do ensaio (caso de “As Pedras São para Ficar no 
Chão”, encerrando o livro), os textos da segunda metade de 
Cinematografia relativizam as referências à poética cinematográfica 
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– que em nenhum momento, de todo modo, esteve ali para impor 
uma ordem demasiado rígida 

Foi o ensaísta Siegfried Kracauer quem definiu o cinema como 
“redenção da realidade física”, no sentido de que “filmes tornam 
visível o que nós não víamos, ou talvez até o que não pudéssemos 
ver, antes de seu advento  Eles de fato nos ajudam na descoberta 
do mundo material, com suas correspondências psicológicas  
Nós literalmente redimimos esse mundo de seu estado dormente, 
de seu estado de inexistência virtual, ao nos empenharmos em 
experimentá-lo através da câmera” 

Algo semelhante ocorre com o olho-câmera dos poemas 
fortemente imagéticos de Paulo Lopes Lourenço: ao estabelecer 
surpreendentes contiguidades e analogias entre espaços, seres 
e coisas, eles iluminam aquilo que ficara oculto no fluxo da 
percepção, criando  uma nova superfície sensível para experiência, 
numa “vitória pírrica sobre a natureza morta” 

Manuel da Costa Pinto
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Guião 

Saberás talvez mais do que eu gostaria de admitir, perante aqueles 
que aqui se debruçam numa varanda que parece um corredor  
Podia ser Pamplona ou Borba na Páscoa, mas apenas tem rosto 
e condição de manifesto  Talvez impressione a inexpressividade 
branca, branda, quase atroz com que me vês deambular entre 
pessoas a quem chamamos – ó, petulância! – escombros 

Pouco tenho para dizer e assim já seria antes de começarmos
as filmagens  Um desapontamento que, de tão inesperado, parecesse 
devido 

Pobre de espírito, então, que seja, na ingrata promessa
de homens de boa vontade  Se ao menos um número primo pudesse
esta declamação concitar, mas nada se assemelha ainda a uma 
fórmula final, a um desejo absoluto, a um nada redondo  Nada 
ainda é nada  

E se assim é, junto-me à assistência vagarosa do varandim para 
ver os carros alegóricos desfilarem o que creio ser uma parte
dos meus sonhos entrevados  

Espero que chegue para sobreviver a esta primavera que entrou 
em prolongamento 
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Amoras

As amoras caem
como amoras maduras caem
na água morta da piscina 
E os pássaros atónitos as vêm recolher 
numa misericórdia rara 

Mas o tempo, esse, passa do lado de fora dos muros 
na figura de um peregrino esquecido  

Talvez os passos sejam o tempo caramelizado, 
o açúcar debruado na linha dos dias, numa linha oculta 
da falésia donde se avista o oceano das águas povoadas
por aves subterrâneas 

Nessa possibilidade nos encantamos,
distraídos pelo riso 


