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“A vida, a vida, a vida, a vida só é possível reinventada.” 

 (Cecília Meireles) 

 

Dos modos de significar – o artístico estabelece uma condição imprescindível 

que se estende ao infinito dos multiversos verbais possíveis, às novas perspectivas de 

ver a realidade circundante, por ser reinvenção, morada dos signos, cuja inteireza 

inacabada é prenhe de respostas, de uma contrapalavra.  

É fato irrevogável que a subversiva responsividade de cada exercício de 

significar perpassa todos os eventos discursivos, pois na cadeia dos enunciados existem 

partes integrantes deixadas pelo sujeito, o qual se torna sujeito, assegura Bakhtin, 

quando responde para o outro: no encontro. (BAKHTIN, 2006, p. 32; 2010, p. 297). Na 

produção artística, no entanto, o atributo de reinvenção é alçado ao campo da 

imprevisibilidade (ECO, 2005); a trajetória é indeterminada, o ponto de partida e o 

porto onde o signo atraca são incertos, movediços, instáveis. Se os enunciados da vida 

são promovidos no encontro de uma construção mútua e compartilhada, caminhando, 

necessariamente, e na medida do possível, a um sentido material-comunicativo, os 

enunciados da arte, em contrapartida, caminham sempre para a multiplicidade de 

sentidos, onde o aspecto estrutural não se aparenta jamais à possibilidade reduzida de 

comunicação-enunciativa. Umberto Eco chama tal fenômeno de obra aberta, condição 

essencial para a arte, em todas as épocas, que não provoca a univocidade relativa do 

conteúdo; ao contrário, pois, segundo ele, o produto estético sempre tem probabilidades 

de ser:  

 

               Jaguadarte 

 

Era briluz as lesmolisas touvas  

Roldavam e reviam nos gramilvos. 

Estavam mimsicais as pintalouvas, 

E os momirratos davam grilvos. 

 

"Foge do Jaguadarte, o que não morre! 

Garra que agarra, bocarra que urra! 
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Foge da ave Fefel, meu filho, e corre 

Do frumioso Babassura!"  

 

Ele arrancou sua espada vorpal 

E foi atrás do inimigo do Homundo. 

Na árvore Tamtam ele afinal 

Parou, um dia, sonilundo. 

 

E enquanto estava em sussustada sesta, 

Chegou o Jaguadarte, olho de fogo, 

Sorrelfiflando através da floresta, 

E borbulia um riso louco! 

[...] 

 

(Tradução do "Jabberwacky" por Augusto de Campos, 2002) 

 

O famoso poema de Lewis Carrol traz uma linguagem distinta em relação ao uso 

cotidiano, que provoca o estranhamento, conceituado pelos formalistas como essencial 

para obra de arte, junto com o procedimento adotado pelo artista na elaboração da sua 

escritura. Ambos os conceitos, estranhamento e procedimento, foram refletidos por 

Viktor Chklovsky, um dos principais teóricos da escola formalista: chamaremos objeto 

estético, no sentido próprio da palavra, os objetos criados através de procedimentos 

particulares, cujo objetivo é assegurar para estes objetos uma percepção estética. 

(1970, p. 41)  

Dessa maneira não se vê a previsibilidade na obra literária. O poeta enxerga o 

mundo com as lentes invertidas, mas absolutas e conscientes, pois sempre o real parece 

novo na sua forma de abordagem, o qual nunca se esgota. O aspecto principal da arte 

está na repercussão do seu discurso, o acabamento inacabado, a desordem em 

contraposição a ordem.  

 
A estrela chorou rosa no coração de teus ouvidos. 

 

A estrela chorou rosa no coração de teus ouvidos. 

O infinito rolou branco de tua nuca a teus rins. 

O Mar orvalhou ruivo em teus seios tingidos  

E o homem sangrou negro nos teus flancos paladins. (RIMBAUD, p. 69) 

 

 

Em verdade, o procedimento adotado pelo artista pode ser equiparado a estilo 

conceituado por Bakhtin: em ambos percebe-se a marca individual, onde perpassa o 

caráter social da linguagem, mesmo quando ocorre, por assim dizer, a desconstrução 

semântica, como no caso do poema rimbaudiano. Além do hermetismo, há no texto uma 

postura essencial em que a poesia serve-se dela mesma enquanto modus operandi de 

linguagem, ou seja, de discurso, que busca o elemento estético a partir do sentido. 



A arte é social em nós, prescreve a máxima vygotskyana (1999); assim sendo, 

as manifestações de sentido instauradas na vida insuflam, de modo decisivo e mútuo, as 

da esfera artística. Vale salientar, todavia, que a identidade criadora das referidas 

regiões surge com proposituras distintas. Enquanto os enunciados forjados em atos 

criadores para vida são entrelaçados, sempre, com um compromisso informativo, 

implementando certos limites em sua composição e interpretações; as atividades 

criadoras no campo da arte, por sua vez, cortejam um vínculo fidelíssimo com a 

intangível chegada e o transitório caminho, sempre ao campo da imprevisibilidade. 

Nas palavras do filósofo russo: O sentido não quer (e não pode) mudar os 

fenômenos físicos, materiais e outros, não pode agir como força material. Aliás ele nem 

precisa disso: ele mesmo é mais forte que qualquer força, muda o sentido total do 

acontecimento e da realidade sem lhes mudar uma vírgula na composição real (do ser); 

tudo continua como antes mas adquire um sentido inteiramente distinto (a 

transfiguração do ser centrada no sentido).  Cada palavra do texto se transfigura em 

um novo contexto (2010, p. 404). A palavra é como a força motriz do sentido que 

contaminada comunica; a palavra artística é como morada do sentido que não significa, 

a fim de significar: O texto como mônada original, que reflete todos os textos (no 

limite) de um dado campo do sentido (BAKHTIN, 2010, p. 309).  O sentido primeiro, 

como sempre assistido pela condição de levar todos os outros, para ser ele. Um sentido 

que abarca e encontra no alteritário o constructo de sua identidade como sujeito. O 

sentido para além da força, ou seja, para além dele mesmo. 
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