
Revista A! n.2, 2014/02 

TRÊS ROSTOS: A OBRA DE FIAMA HASSE PAIS BRANDÃO COMO TRÍPTICO
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Resumo:  Fiama Hasse Pais Brandão tornou-se conhecida através da poesia que produziu,

sobretudo a partir da participação em Poesia 61. Mas sua obra também pode ser vista por

meio de três outras facetas: a dramática, a da prosa poética e a dos manifestos. Seguindo

essas três linhas, veremos a obra de Fiama enquanto a figura de um tríptico, que dobra e se

desdobra.
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Abstract:  The works of Fiama Hasse Pais Brandão are best  known for its  solid  field of

poetry, mostly written after the launching of  Poesia 61. However, they can be looked into

through three other façades: the theatre, the poetic prose and her manifestos. Following these

three lines of writing, we approach Fiama’s literature as an image of a triptych, which folds

and unfolds before us.
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Para João Vilhena

Our doubts are traitors

And make us lose the good we oft might win

By fearing to atempt

William Shakespeare

Eu não sou participável (...) em seminários teóricos!

Fiama Hasse Pais Brandão

Penso se sou capaz de começar esse texto. Penso, com as epígrafes citadas, que esta

dúvida é  mais  uma daquelas  traidoras,  que nos  fazem perder  o  bem que até  poderíamos
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ganhar, caso não tivéssemos medo de tentar. Fiama Hasse Pais Brandão, convidada a dar uma

conferência, tinha dúvidas de que fosse capaz de cumprir o papel a ela designado. Em carta

de  1986  a  Jorge  Fernandes  da  Silveira,  a  qual  veio  a  lume  na  6 a edição  da  Revista

Metamorfoses, da UFRJ, Fiama diz:

Gostaria de comemorar aí o teu livro, (...) se o seminário disso se trata! Sem
dúvida! Mas para tal levem o Gastão, por exemplo. E a mim, repito, mais
tarde, apenas para Ler. Nada de perguntas e opiniões. Todas (não todas!)
perdi refazendo-as. 

(BRANDÃO, 2005. s/ pág. O “Ler” está grafado em maiúscula, mesmo)

Que  Fiama  muda  de  opinião  ao  longo  do  tempo  é  verdade,  como  vamos  mostrar

algumas vezes durante esse ensaio. Mas como pode ser verdade que ela não fosse participável

em teorias, já que escreve uma sua “Teoria da realidade, tratando-a por tu” (título de um

poema  de  Cenas  Vivas,  quase  o  último  conjunto  de  poemas  que  publicou  em  vida),

dramatizando, assim, o diálogo do eu com o real? Como pode ser verdade que “não tenha

teorias, tenha sentidos”, por mais que quisesse decalcar sua poesia das páginas de Fernando

Pessoa, se na verdade está “fazendo cena”, além de encenar as ditas  Cenas Vivas? Como

podemos acreditar no que diz nessa carta, uma vez que começa a sua carreira de escritora no

papel de dramaturga, com as “Recitações Dramáticas” de  Em cada pedra um voo imóvel,

recolha de 1958 – e portanto anterior a Poesia 61? Lembro que este é um volume de estreia

que foi expurgado da sua  Obra Breve,  a  sua mais completa reunião de poemas, mas que

recentemente mereceu ser reeditado por Gastão Cruz.

É pensando também nesses campos menos explorados da obra de Fiama que ofereço

uma leitura baseada na imagem do tríptico.  O tríptico nos põe diante de uma construção

artística que divide uma obra pictórica ou escultural em três: no centro há um painel ou uma

figura esculpida e nas laterais se veem duas portas (ilustradas) que se fecham sobre a figura

principal.  Parece uma imagem acertada para falar  de Fiama,  uma vez que sua escrita  se

desdobra em algumas facetas (até tentamos, por motivos didáticos, mas é impossível reduzi-

las a somente três) e frequentemente as facetas se fecham, redobrando-se sobre si mesmas.

Em um esforço de assinalar o caráter prismático da autora, a Revista  Metamorfoses, onde

consta a carta que há pouco referi,  reuniu alguns ensaios sobre as muitas frentes em que

trabalhou: Fiama tradutora, dramaturga, poeta. Se no pintor Bosch podemos encontrar um dos

trípticos mais famosos do mundo,  O jardim das delícias terrenas, conhecidíssimo em suas

124



Revista A! n.2, 2014/02 

pulsões  que  antecipam  o  Surrealismo,  em  Fiama  Hasse  Pais  Brandão  descobrimos  um

princípio composicional que explora muitas vertentes: o teatro, a prosa, a poesia. E, em todas

elas,  como  dirá  em  Novas  visões  do  passado,  “o  aviso  de  que  a  minha  vida  é  a  mais

hermética” (BRANDÃO, 2006, p. 192).

Na “Nota explicativa” dada por Gastão Cruz a Em cada pedra um voo imóvel, o crítico

e poeta atenta para o fato de, cito, “as ‘recitações dramáticas’ coligidas no livro de 1958

terem  um  carácter  diverso:  tratava-se  de  curtas  cenas  líricas,  ou  poéticas,  com  alguma

influência do teatro japonês, pelo qual a autora, na época, muito se interessara” (CRUZ in

BRANDÃO, 2008, p. 7). Em sua fala no congresso CIFALE, que aconteceu em setembro de

2013 na Universidade Federal do Rio de Janeiro,  o escritor Gonçalo M. Tavares, citou o

teatro japonês clássico, que seria composto por tipos: a mulher, a avó, o ausente. Chamou

atenção para essa interessante figura do ausente,  que consistia em um ator ficar o tempo

inteiro  no  centro  do  palco,  imóvel.  A ausência  insiste,  então,  como presença  nas  coisas

imóveis:  um voo imóvel,  invisível,  em cada  pedra  resistente.  No teatro  de  Fiama,  essas

figuras arquetípicas também aparecem, e, dessa feita, dialogam com o imaginário português.

Em “Ainda era  cedo”,  uma das  recitações  dramáticas,  há  três  personagens:  o  viajante,  a

rapariga  e  o  coro.  Em mais  uma  leitura  da  literatura  portuguesa  através  das  viagens,  o

viajante fala: 

O VIAJANTE Não me detenhas. Não posso ouvir-te. Tenho de partir.

CORO I Mas já o saco te pesa, nas costas,

CORO II e não sabes quanto te falta.

O VIAJANTE Não julguei que a estrada fosse tão difícil e tão longa.

(...)

COROS I e II Volta atrás.

O VIAJANTE Não vale a pena percorrer, duas vezes, o mesmo caminho.

COROS I e II Nem quando é belo?

O VIAJANTE Nunca.

Pausa

A RAPARIGA Fica. Voltará a noite.

O VIAJANTE Vou de viagem. Não sei se chegarei, mas não posso deixar de partir.

125



Revista A! n.2, 2014/02 

(BRANDÃO, 2008, p. 51)

Outra faceta da arte dramática de Fiama – que alguns críticos teatrais não chegam a

considerar verdadeiras peças, legando às “recitações dramáticas” uma mera alcunha estilística

aos  textos  –  é  o  “teatro  de  vozes”.  Eugénia  Vasques,  professora  de  Teatro  no  Instituo

Politécnico de Lisboa,  atenta  para  o fato de que “a grande preocupação filosófica desde

teatro de vozes é o da construção de uma ‘expressividade’ que tem o real  como problema

central da representação pela linguagem”. Assinala também que, segundo Fiama Hasse Pais

Brandão,  o  teatro  é  um lugar  em que há a  “possibilidade  de exprimir  ‘excessivamente’”

(VASQUES, Eugénia, 2005, p. 21. Grifos da autora).

Tanto  a  ideia  do  excessivo  quanto  a  atenção  dada  à  forma  da  palavra  escrita  são

objetivos que Fiama perseguirá ao longo de sua obra. O excesso, coadunado a concepção de

acúmulo,  vigora concomitantemente com a necessidade de contenção e de despojamento.

Embora  o  texto  dramático  seja  feito  principalmente  para  a  apresentação  oral  e  cênica,

podemos ver o efeito gráfico do diálogo de uma das peças (“O mito e o homem”). Há aqui

presença de um coro em cânone não apenas sonoro, mas visual – o que já adianta o assunto

da preocupação gráfica e melódica, de que falaremos adiante. Observe-se o recuo cada vez

mais afastado da margem da fala dos coros:

O OLEIRO  Mas onde hei-de encontrar o barro maravilhoso?

O TALHADOR DE MADEIRA  E eu a árvore única

O OLEIRO  Onde?

CORO I  Em ti.

O TALHADOR DE MADEIRA  Onde?

COROS II E III  Onde?

CORO I  Em ti.

CORO II Em ti.

CORO III Em ti.

(BRANDÃO, 2008, p. 21)

Cabe dizer ainda que a própria recuperação desse mecanismo coral nessas pequenas

cenas pensadas por Fiama poderia apontar para a presença da tragédia grega nesses textos,

com um coro  irônico,  que  reflete  e  intervém na  cena  que  transcorre.  Porém,  esse  coro
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também age de  uma maneira  diferente  do coro grego,  uma vez  que ele  mesmo repete  a

pergunta do personagem e ele mesmo responde às inquirições, falando diretamente com os

atores: “Mas onde hei-de encontrar o barro maravilhoso?”, e o coro ecoa, três vezes, tantas

quanto foi perguntado “onde?”: “Em ti ./ Em ti. / Em ti.”

À obra de Fiama sempre se ligou o mito do hermetismo. Se, na abertura de sua obra em

versos, Fiama entoa “Água significa ave”, algo de muito diferente se instaura. O que vou

dizer,  por  hora,  não tem nada de hermético  ou novo.  Em “Grafia  1”,  o  que se diz  é:  o

significante “água” representa o próprio significado água, assim como pode remeter a outros

significados, como, por exemplo, “ave”, mediante uma série de condições, ou alternativas, ou

hipóteses. Fiama se propõe a falar simultaneamente – água é água e ave, ou, como diz o seu

“Tema 6”, “água com espessura de mar” (o “com” assinala a simultaneidade). 

Acompanhemos “Grafia 1”, uma espécie de poema-síntese da obra de Fiama, e uma

epigrafia para livros posteriores a Morfismos:

Água significa ave

se

a sílaba é uma pedra álgida sobre o equilíbrio dos olhos

se

as palavras são densas de sangue e despem objectos

se

o tamanho deste vento é um triângulo na água

(BRANDÃO, 2006, p. 15)

Este poema vem à baila porque – para além de ser o primeiro com que Fiama Hasse

Pais Brandão surge, em 1961 – ele advoga uma órbita dos signos; ou seja, no vocabulário de

Octavio  Paz,  os  signos  estão  em rotação,  passam a  ser  outros,  numa  sideração  espacial

conjunta. É como se as palavras obedecessem a um determinado centro gravitacional quando

a elas se junta um significado. Porém, ao grafá-las em poema, como se deslocam dos seus

significados habituais, passam a con-siderar (siderar, orbitar)  junto a outros signos. Dessa

maneira, passam a re-considerar. Na linguagem de Hemingway: Por quem os sinos dobram.

Na de Jorge Fernandes da Silveira, ao se referir a Fiama, por quem os signos dobram. Walter

Benjamin, na Origem do drama barroco alemão, compara as ideias a constelações, e portanto

são  algo  em  constante  movimento:  “As  ideias  se  relacionam  com  as  coisas  como  as

constelações com as estrelas. O que quer dizer, antes de mais nada, que as ideias não são nem
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os conceitos dessas coisas, nem as suas leis” (BENJAMIN, 1984, p. 56).

Atentemos à política de Fiama ao revisar a sua estética (re-significar ou: reconsiderar)

num prefácio à primeira edição de Homenagemàliteratura, de 1974, a partir da premissa da

reorbitação dos signos, vista anteriormente:

Reconsiderar

1. a consciência do sujeito social psíquico

2. a primeira pessoa narrativa

3. a narração linear para a máxima leitura

4. o aprofundamento da personagem literária

5. a absoluta unicidade do Autor,

6. a absoluta necessidade do Autor,

7. o total esoterismo de cada autor no reino dos indivíduos,

8. a textualidade fechada e oculta.

9. Isto é, uma obra tão unívoca que seja maximamente opaca,

10. isto é, uma obra tão opaca que rejeite leituras.

(BRANDÃO, 1974, p. 3)

O que se entende de Homenagemàliteratura, a partir desse prefácio, que também ficou

de fora da  Obra Breve, é que a opacidade outrora defendida – e que de certa forma esteve

ligada às críticas em relação ao hermetismo de Poesia 61 – essa opacidade podia gerar uma

univocidade na leitura. Seria como se ela obrigasse a um sentido ulterior, mais completo e

uno. Mas a poesia tem o devir da ambivalência e da convivência, e embora Fiama buscasse o

seu “leitor único”, como dirá no poema “homenagem à literatura”, nunca tinha sido o seu

propósito  engendrar  o  poema num significado a ser desvendado e,  com isso,  pararem as

buscas.  Este prefácio funciona como um manifesto literário que responde a essa questão.

Uma “obra opaca”, ou unívoca, ou hermética “rejeita a leitura”.

O volume seguinte a  Homenagemàliteratura  será a brochura  Melómana,  ou seja: “a

maníaca por música, por melodia”. Atentos às “bordas do texto”, veremos que a advertência

que abre o supracitado conjunto de poemas diz o seguinte:

Mais do que nunca, preocupei-me com os fonemas. Por isso, ao ter consciência de
que assinalam manchas visuais, tive de os fraccionar, o que me levou a alterações
gráficas,  de modo a que,  entre a forma visual  panorâmica,  a forma sonora e a
forma visual gráfica, houvesse correspondência. (...)
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O texto regista as palavras pensadas como som. Os poetas sempre sonharam que as
palavras teriam a forma dos objectos.

Lisboa, Outubro, 1977

(BRANDÃO, 2008, p. 248)

Vemos como, em primeira instância, para se movimentar a sintaxe era preciso cortá-la:

despir  o  “hábito  linguístico”.  É certo que Fiama também tinha em vista um desejo de

depuração –  não da verborragia pregnante,  mas a ânsia de,  pela morte, “despir as tiras de

brocado que envolvem as veias, / as cadeias de ouro dos rins” (Brandão, 2006, p. 329. Área

Branca [1978], poema 39).  Em segunda instância, a partir de Melómana (1979), estabelece

uma relação com a sonoridade da palavra. Num primeiro momento, ao ser entrevistada sobre

Morfismos, a plaquete de Fiama para  Poesia 61, ela afirma: “a forma verbal dominante na

minha poesia é do tipo semântica e apenas subsidiariamente me preocupa a fonética ou a

rítmica”. Se primeiro preocupava-lhe o “poema como ‘forma’”, surgido da “inter-relação das

palavras, ou seja, dos significados” (nos termos dela mesma), mais tarde parece-nos atenta à

questão  rítmica  como  parte  da  inclusão  dos  seus  textos  numa  tradição  cultural,  uma

“homenagem à literatura” que tivesse em conta as suas origens orais.

Acompanhando  Roland  Barthes,  que  escreve,  em  1968,  A morte  do  autor,  Fiama

desconstrói  outro mito ainda,  o do autor  como figura unívoca,  dono da voz:  “a absoluta

unicidade do Autor,/ a absoluta necessidade do autor,/ o total esoterismo de cada autor no

reino dos indivíduos”. A esse propósito, os versos do poema-título de Homenagemàliteratura

dialogam com a presença “esotérica” de cada autor no mundo e põem em prática a teoria da

imagem que Fiama sustenta em seu prefácio:

Posso dizer que o poeta imorredouro
é o que introduz na língua a metáfora mais densa.
(…)
para dizer que é a metáfora que constitui a língua pátria
e que cada metáfora é na sua íntegra incompreensível,
o que a torna o fundamento de toda a diferença.

Que à medida que os anos e os vocábulos se acumulam
mais incompreensível me torno para os detentores de outras técnicas 
e que só deve ler-me quem não tema reconhecer-se como leitor único.

(BRANDÃO, 2006, p. 234)

Mais do que reconhecer-se como “leitor único”, para ler Fiama, é preciso reconhecer a

polifonia de sua literatura. É preciso reconhecer, no conceito de polifonia, a ideia de que uma

coisa não se parece com a outra:  tudo é concomitante.  Assim, ler seu teatro, manifesto e
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poesia  levará  a  muitas  interpretações,  e  não  necessariamente  ao  hermetismo.  Como  na

vibração de cada nota para se formar um acorde, cada interpretação há de ser única, já que

cada um dos  hermeneutas  é singular. Ao mesmo tempo, lidamos com uma escrita que se

mostra a partir de muitos prismas: ler Fiama em prosa, verso, drama ou manifesto significa

ler os muitos modos que ela teve para forjar as suas teorias da imagem. Só sendo diversas, as

teorias poderiam corresponder à complexidade do real escrita metonimicamente por Fiama

Hasse Pais Brandão: “porque ao ser real o descrevo hermeticamente” (BRANDÃO, 2006, p.

293).
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