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O aprendizado do corpo

Afinal, o que cabe em um poema? O 
questionamento, que evoca os versos de 
Ferreira Gullar (1930-2016) em “Não há 
vagas” (Dentro da noite veloz, 1975, Editora 
Civilização Brasileira), assume um novo 
sentido a cada contexto. Aqui, essa reflexão 
recai sobre o corpo, as suas dores e a sua 
funcionalidade. É a partir desse espaço físico 
e humano – cárcere de subjetividades – que 
Nívia Maria Vasconcellos projeta o esqueleto 
lírico de Cãibra de nó, belo livro que reúne 
a produção poética da autora, uma das 
principais vozes literárias da Bahia, entre 
2014 e 2020.

O que fazer depois com as vísceras?
Pergunta como se eu soubesse a resposta, 
como se as vísceras não fossem minhas, 
como se a faca a cortar meu ventre
não fosse empunhada por sua curiosidade

Nas estrofes desconcertantes dessa poeta 
que, algumas vezes, surpreendem o leitor 
pelo caráter literal das palavras, tão caro à 
poesia contemporânea, cabem as vísceras, 
a pulsação do sangue, os músculos que 
possibilitam os movimentos e que, em 
contrações involuntárias, são capazes de 
travar dolorosamente o corpo. Também 
o coração, o coração cabe nos versos de 
Nívia Maria Vasconcellos – em sua função 
orgânica e de sentido. No poema que dá 
título ao volume, e que funciona como uma 
espécie de prólogo, a autora exercita com 
engenho essa literalidade.

Kátia Borges



muito rapidamente
aquela dor habitou o músculo
atingiu a epiderme
assim de surpresa e susto
contraiu tudo que era carne em mim

Corajosamente, ao lançar mão de uma 
terminologia comumente alheia ao poético, 
em seus “Três Poemas Intestinais”, segunda 
parte  do livro, Nívia Maria Vasconcellos 
oferece ao leitor a chance de experenciar 
outros percursos líricos de reconhecimento de 
si. Trata-se, sobretudo, da perplexidade diante 
daquilo que em nós é carne e dos limites, 
tantas vezes marcados pela violência, dos 
nossos corpos em interação com o mundo. 

Como se estivesse diante de uma espécie de 
Yorick, o bobo da corte que, após a morte, 
torna-se oráculo existencial em Hamlet, a 
poeta questiona os rumos do desejo.

De vertigem em vertigem, seu rosto esmaece.
A pergunta se repete mesmo sem a sua voz.
Não sei se sou mais corpo, mas penso e pensando
sonho quando ainda era plenitude, inteireza.

Porém, para além de contemplar oráculos, 
aos moldes shakespearianos, ou de engendrar 
solilóquios, os versos de Nívia Maria Vasconcellos, 
em Cãibra de nó, convocam o leitor a se aproximar 
de um real que subverte, pelo lirismo, o senso 
comum. Como se manipulasse uma lupa sobre a 
epiderme, examinando-a em detalhes, da superfície 
até os poros, a poeta espelha gritos e cânticos, 
e convida a compartilhar com ela as fisgadas 
que caracterizam o que há de mais humano no 
processo de estar vivo.



Nos poemas de “Orquidário”, que compõem a terceira 
parte do livro, essa sensibilidade dolorida se estende 
ao amor e se concentra na complexidade das relações 
amorosas, que envolvem sempre tanto de entrega e 
de rito – breve jogo que mescla encontros, enlaces e 
impossibilidades e que, também no corpo, deposita a 
força e o repouso de seus movimentos. 

Olhava com vagar o orquidário.
Já não sabia se queria alcançá-la,
embora agora fosse possível, 
até mesmo, tocar sua atenção.

Também assim, na seção denominada “Decesso”, é no 
corpo que se deposita o luto, essa dor/amor que nunca 
cessa e com a qual cada um lida de seu próprio modo. A 
partir da perda do pai – em três poemas denominados 
“Estudos” e que, numerados, sugerem um possível 
percurso de aprendizado da ausência – a poeta reflete: 

o corpo de meu pai
(desintegrado)
é a dor dos dias sem ele

a sua voz grave sem pregas
os seus pés firmes sem passos
os seus cabelos alvos sem fios

As demais partes de Cãibra de nó se 
compactam e se distribuem a partir de 
uma seção maior, denominada “Morfologia”, 
que oferece ao leitor o prazer de novas 
empreitadas poéticas. Algumas o levam 
à experiência do verso mais conciso, que 
concentra toda a sua força na ativação dos 
significados. Outras partes reúnem poemas 
mais longos, conectados pela mesma temática.



Corpo e sentimento se expandem, ao longo 
da leitura dos poemas de Cãibra de nó, 
agrupados sob subtemas que contemplam 
as diversas facetas daquilo que é ser 
mulher no nosso século, especialmente em 
relação ao que há de mítico e de intangível, 
dos muitos véus que nos cobrem e nos 
descortinam, e do desejo, como:

Força gravitacional
que une.

Cada Vênus
carrega em si
a ciência das leis 
                    que regem
o universo.



É, pois, em torno desse universo complexo 
– dor, desejo, mito, pulsão e morte – que 
os versos de Nívia Maria Vasconcellos 
desvelam o estranhamento do mundo, 
fundado numa fusão inalcançável. O que 
haveria de caber então? Repetimos. Talvez, 
“um corpo inscrito/em um poema morto”, 
como descreve a poeta em “Escarificação”. 
É para esta educação pelo corpo – 
aprendizado, por si só, interminável – que 
reforçamos o convite para a leitura dos 
poemas extremamente vivos deste livro, 
que chega ao mercado literário brasileiro 
reafirmando o talento de sua autora.
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foi assim
muito rapidamente
aquela dor habitou o músculo
atingiu a epiderme
assim de surpresa e susto
contraiu tudo que era carne em mim
tudo que era vivo
contraiu minha vida

e doeu mais um pouco
e continuou a doer 
como aquele amor que fica e não está

doeu doeu muito
mas não gritei de dor
não gritei de nada
só não gritei

fiquei segurando a panturrilha
segurando o grito
prendendo aquela dor na minha garganta
na minha anatomia contorcida
na solidão da minha cama

parecia rasgar o tecido
e rasgava rasgava tudo
sobretudo o papel

Cãibra de nó



mas levantei
depois de um tempo
algum tempo

levantei
puxando a perna
com aquele nó dentro de mim
levando-o para outros cômodos da casa
o lavabo a sala o jardim

manca com aquilo 
puxando e repuxando
parecendo arrebentar
arrebentar pés dedos lembranças
como se arrastasse por aí
muito do meu cansaço

e arrastava 
por todos os cantos
desespero e violência



I.

O que fazer depois com as vísceras? 
Pergunta como se eu soubesse a resposta,
como se as vísceras não fossem minhas,
como se a faca a cortar meu ventre
não fosse empunhada por sua curiosidade
e fúria. Ver minhas entranhas em suas mãos
causou-me mais espanto que dor. 
Miúdo por miúdo despencando entre seus dedos
tão sutis, que ainda carregavam o carinho
de ontem junto ao punhado de sangue,
meu sangue. Destrói-me do estômago ao ânus.   
Enquanto olha-me com a ruga de dúvida, 
vou virando um papel em branco, sem tripas.
E, antes do desmaio, repete a pergunta. 

Tres poemas intestinais^



II.

De vertigem em vertigem, seu rosto esmaece.
A pergunta se repete mesmo sem a sua voz.
Não sei se sou mais corpo, mas penso e pensando
sonho quando ainda era plenitude, inteireza.
Ainda há pouco, o rapaz dos Correios que veio 
entregar o livro foi o último que me viu inteira,
prenhe de mim mesma, a esperar você
e sua porção de presença a me fazer
derramar.  O dia era ordinário e não havia medo.
Podia chover ou não. Se sim, fecharia as janelas.
Choveu. A casa estava hermética e abafada,
talvez por isso ninguém ouvia meus gritos
enquanto você berrava alegre: olha aqui,
é o seu fígado! E tão logo me fez covarde.



III.

É assim que a espera acaba? É assim
de súbito em súbito que o tronco enverga,
antes de precipitar-se à janela agora aberta,
antes que pudesse evitar minha própria sorte?
Nunca pensei que olhar você fosse me deparar
com a morte ou com o mais íntimo que havia
em mim: meu bocado de incertezas,
minhas feiuras, o meu mais de dentro possível.
É injusto minhas dúvidas em suas mãos,
o corte enorme a atravessar meu silêncio.
Depois que me viu fechar os olhos,
não era uma reza que seus lábios balbuciavam,
mas aquela pergunta insistente 
que só poemas responderão.



I.

Fiquei entre a pressa e o estupor
enquanto sua presença já se 
desfazia na esquina que não alcancei.
Dobras em dobras, e eu a seguir
o impossível de alcançá-la.
Era dia, mas a penumbra trazia
um quê de noite à paisagem.
A praia não era meu horizonte
apesar de perto, bem perto,
aqui, ao lado de meus passos.
A maresia ganhava o asfalto.
Seu cabelo era puro vento,
atingindo seus ombros esguios.
Suas pernas eram locomotivas
levando você para longe de mim.
E eu, um desespero que andava.

Orquidário



II.

Olhava com vagar o orquidário.
Já não sabia se queria alcançá-la,
embora agora fosse possível, 
até mesmo, tocar sua atenção.
Pensei voltar como se fosse capaz
de abandonar sua presença.
Seu abdômen à mostra
era mais um acúmulo de beleza
ao qual assistia enclausurada. 
Depois, eu era toda meus olhos
nela, que deixou de ser
pernas, ombros, abdômen,
cabelos esvoaçantes e se tornou
um corpo inteiro de mulher,
a senhora de minha sede,
a febre aguda de meu dia.



III.

Difícil olhá-la daquela forma,
mas impossível não olhar.
Seus passos atraíam os meus,
e eu já estava em seus olhos.
O corpo acinturado, a altura média,
uma forma de beleza que anda
e atrai. Como não atrair o proibido?
Sua sombra já era a minha, 
e a chuva esperava o momento certo
para cair. E caiu no momento certo,
dissolvendo nossa sombra. Nossa 
sombra como desenho borrado,
misturada ao nada que se formou 
em seu lugar. Naquele minuto,
e em vários minutos, eu e ela 
éramos esse nada liquidado.



Estudo 1

o corpo de meu pai
(desintegrado)
é a dor dos dias sem ele

a sua voz grave sem pregas
os seus pés firmes sem passos
os seus cabelos alvos sem fios

lembrar meu pai
é lembrar-me de mim

marcamos um encontro
para depois de minha morte

Decesso



Estudo 2

a morte de meu pai
diminuiu o meu medo
                                      da morte

saber dele já morto
é ter sempre aquela sensação
(quase religiosa)
de reencontrá-lo



Estudo 3

só se sabe o que é um corpo
(de fato)
depois que se vê um morto

nada nele mais é 
apesar de preencher o caixão

o espaço que ocupa 
entre flores e olhares
é ocupado pelo nada 

não era meu pai ali
na missa de corpo presente

não há mais presença 
onde não há mais possibilidade
                                            da morte.



I.

a forma que seu corpo 
dá ao barro
é a aparência que minha mão
desenha ao tocá-lo

Morfologia



II.

meu corpo de praia
é o contorno do mar
sempre ali na outra esquina
mas nunca o mesmo



III.

a linha que traça meu braço
delineia sua mão
meu corpo e o seu
um só rabisco



I.

De meu útero:
suas costelas.

Genesis^



II.

Anterior a todas
as galáxias

(corpos celestes
poeiras cósmicas
estrelas...)

Hystéra
no princípio
de tudo.



III.

Força gravitacional
que une.

Cada Vênus
carrega em si
a ciência das leis 
                    que regem
o universo.



Eresos

Desencontro

Eu tenho 
uma mulher
que me tem
e com ela 
um mundo
que minha mãe
finge ignorar
e meu pai
(já morto)
não pode 
conhecer.



Clitóride

Períneo
Monte de Vênus

Tuba
Músculo transverso

Prepúcio
Glande 
Fáscia
Úraco 
Óstio
Ápice

São tantas 
as partes de ti que desconheço.



Specula

Beijei meu espelho
de cabelos longos
de membranas e grelo.

Beijei-o todo
dele não sobrou uma só parte 
que eu não tivesse tocado.

Trêmula e rubra
ainda com minhas mãos 
                             em seus peitos
combatia

e o inferno aguardava
a nós e ao nosso desejo.



Estro

Minhas pernas
e pescoço

Meus pés
e tronco

Minha pele
e gozo

Tudo que
em mim é corpo

Aguarda
tua presença e desvãos



Do amor

O amor ora é trilho:
retidão e inteireza.

Ora, trilha:
atalhos e oscilação.

O amor-trilho se
sabe e se alimenta.

O amor-trilha se
descobre e se espanta.

Antes os amores 
e suas discrepâncias

(seja linha, desalinho,
aventura ou segurança)

do que o não-amor
que não fere, que não mata,

mas também não faz viver.



Pecúlio

I.

Dizem mais de mim meus 
dentes do que dizem meus 
cabelos ou pés.

Minhas mãos dizem mais ainda,
com suas nervuras e tato.

Tanto quanto os olhos
com os quais percorro o livro.

Mais que mãos e olhos,
diz meu nariz ou
queixo em que vejo meu pai.

Ainda mais que meus lábios
diz minha testa,
que cansou de resistir 
à persistência das pregas.

E nada diz mais.



II.

Basta passar um dia
e não me reconheço.

Impõe-se sobre mim
outra que vou aprendendo
a ser deixando.

Quando domino seus modos e alegrias,
já outros se fixam e se sobrepõem
ao que eu já pensava conhecer.

Agora mesmo, findo este poema,
não sou mais aquela que escrevia:
“Basta passar um dia”.

Nenhum dia basta para eu ser eterna.



III.

A cada março,
o corpo acelera 
em direção ao abismo.

III.



I.

Incomodada, aguardo
o tempo que me toma
e consome.

Mais que o amor, temo
o tempo e seus silêncios.

Não há maior forma de domínio
que o tempo e o que o completa:
versos e vertigens.

O tempo ao amor gera e intensifica,
o mesmo tempo o atenua e mingua.

Resta um gosto agre na boca,
e uma dor que simplesmente fica.

Morredouro



II.

Aqui, a espera faz corpo
e vence os dias.

Mais que demora, perda
de anos, de carne, de sangue.

Ânsia de janelas e portas,
aflição que dá e não passa.

Não mansa, vai ficando, 
não tenra, não nada:
só fica e lacera. 

O que dizer dela?
Que me ama tanto que me mata?

Sua substância de tempo
come meus ossos e tez,
roendo para sempre a paz que, 
só eu sei, nunca tive.



III. 

Fiz de meus dias
a esperança de encontrá-la.

Mas você, sempre, 
corpo ausente que me toma,
nada sabe da sombra e do fruto.

Só sabe continuar a ser a insistência
de inexistir, tirando de mim a lucidez 
e o fluxo das coisas mais amenas.

Empurra-me para uma vida
de demoras e cismas,
onde eu só, e não apenas comigo,
visito mapas, percorro galáxias.

Só existo quando você não está.



Metanoia 

Meus pulmões sentem 
a necessidade de todos os cigarros 
que não fumei.

Aquela ânsia por não respirar
de peito aberto,
de ter angústia nas narinas
e sofrimento nos brônquios.

Dói cada cigarro que rejeitei
como dói cada dia a mais
no calendário.



(Des)recalque

Cortei aquela dor
com dez facas.

Despelei,
estripei,
coloquei pra salgar,
comi-a.

Melhor que toicinho na farofa,
aquela dor entrou em mim
como se nalgum dia
tivesse saído.



Torso 

O corpo não sabe sua idade,
não vê suas rugas ou pregas,
o corpo só se apega na impostura do gosto.

O corpo não é um rosto, 
ou fincas, ou arestas,
o corpo é o que peca, o que grita em gozo.

De tanto ser minha doença, 
meu corpo é meu anticorpo:
a foto, o foco, a fresta, ou talvez
o que me faz de morto.

Todo corpo é uma festa,
é viver em corpo a corpo.

De tudo o que não presta, 
o corpo é o meu desconforto.



Automedicação
               a Esmeralda Cravançola

Sempre esqueço o nome das dores que tive.

Aquela que doeu demais logo abaixo
do abdômen, bem do ladinho assim
olha aqui, bem aqui... Não sei como se chama
dizem cólica, dizem...

Outras dores sem nome habitam meu corpo 
vez ou outra gritam que estão neste lugar
cá, cá e cá e mais uma 
logo à esquerda, no peito, é dor perigosa
como outras dores inomináveis.

Antes de ontem, senti um aperto na nuca
sem causa aparente.

Hoje é minha garganta que dói
nenhuma palavra sai de minha boca 
em tempos desses
sofro o silêncio que essa dor impõe.

Determinadas dores são festas de partes do corpo
bradando que são, mas precisam de cuidados.

Meu estômago vira e mexe me lembra:
– Estou aqui!
E me impede o prazer do vinho e do ácido
só para demonstrar seu poder.
Cada dor tem mil faces secretas sob a face neutra
como a dor dos olhos que me impedem o poema.

Ainda agora sinto uma dor paralisante
alertando a mim que ainda existo.



Cadáver

Habito outra casa 
que não meu corpo.

Meu corpo é o pedaço de mim 
que não reconheço.

Transitório e disperso,
meu corpo de gordura e sangue
são as veias com as quais me estrangulo.

Olho para ele e me apresento:
– Prazer!

Ele, à deriva, 
quer voltar (todo custo) a me possuir.

Esperta, porém, desapegada 
da carne que me oferece,
rio de canto e deixo-o só e mudo,

com dó de si. 



Resolução

Tem gente 
que prefere lidar 
com a certeza da morte.

Eu não! 
Seu corpo assim,
desaparecido,

(nesse 
volta
não
volta)

prefiro
à sua ausência eterna.



Óbito

     É
so
  bre

estes
tempos

   em 
   que

estamos
  sem

       a
            r



Rimas provisórias

I.

Não entende do corpo o que diz,
renega/desconversa/adia em si

o que a pele grita para seus olhos,
e o arrepio comprime e anuncia.

Sua surdez é a valia da qual se vale,
nela, defesa/esconderijo/disfarce.

Leucócitos nadam em suas veias,
e sua carne é água em ebulição,

músculo tecido de impedimentos,
gene sem testamento ou cura,

matéria condenada a torturas,
apetite castigado ante um não.



II.

O tempo entrou nela
como um punhal enferrujado.

Entrou nela meio de lado
sem sua consciência ou espera.

Furou rim/estômago/baço,
o tempo arrancou pedaços,

deixou crateras. Agora,
no fim das eras, o tempo

cobra seu espaço. E ela,
já sem compasso,

paga ao tempo o tempo dela.



III.

Por dentro do corpo, 
a bomba silencia 
e aguarda o momento 
de se apresentar. 

As veias, os vasos, 
a carne sofrida 
ainda não sabem 
o que por vir está. 

A menina de sonhos 
e planos e artes 
não desespera 
por não aguardar.

Mas, em seu corpo, 
a explosão espera 
o momento exato 
de se acionar.



IV.

Imóvel, nesta manhã, sem ar, sem agrado,
entregue às suas angústias mais diurnas,
permanece ali com um ar ensimesmado,
sem passo, sem firmeza, com feições soturnas.
Teria outra solução, na terça nublada,
apesar do sol que penetra janela e urnas,
que continuar um tanto aprisionada
em suas elucubrações mais taciturnas?
Quiçá, à revelia de toda discordância,
o dia ainda se abra, seu passo ainda se faça,
e o pensamento reduza cada distância.
Mas, num obscurantismo que não se disfarça,
versos baudelairianos, em dissonância, 
lembram que a vida é um artifício e passa.  



V.

Fugia dela o quanto podia. Fio a fio, ia traçando sua trama a tristes pe-
nas. A todo custo, queria escapar do iminente vazio. Mas, como se todo 
passo não bastasse apenas, em arrepios, ia sentindo em seu corpo todo 
um frio. Como numa peça, sua vida vertida em cenas e, em cadaarrega-
lado poro, um calafrio. Lembrava-se de ontem com suas preocupações 
amenas e via o seu hoje em desastrosos desafios. Já não sabia de seus 
planos. Onde estão seus esquemas? Será que de tanto sofrer já se redi-
miu? E, sem paz e com indagações nem um pouco pequenas, seguia um 
fluxo constante como um rio e deixava-se levar pela morte plena como 
uma cadela pelo cio.



1. (Cadavezmenos)

Meus peitos murchos
não sabem ser seios
só sabem ser peitos
e murchos.

Sete poemetos filosóficos



2. (Pharmakón)

Me fez 
intensa 
dias e dias.

Me matou 
de uma só vez.



3. (Escampado)

No ventre
o vácuo.



4. (Adverbiais) 

A porta estava fechada
quando cheguei
a porta e a janela fechadas.

Fiquei ali
não impassível
no impossível de estar lá.



5. (Organon)

Para mim

todo S é P
alguns S não são P
nenhum S é P
alguns S são P

Sou uma pessoa de princípios.



6. (Tanatose) 

Fingir-se morto 
para a própria morte.



7. (Histeria)

De dentro
excesso em excesso.

P.S.

nenhum veneno me cura
tanto quanto aquele poema
escrito quando tudo parecia 
                                        morto



I.

quando a cortina abriu
não havia janela
algo impedia a paisagem
o corpo mais uma vez
adiava-se
o corpo e os olhos
no contrapelo das escolhas
no antepasso da queda

Obsceno



II.

quando havia janela
já não havia paisagem
ou corpo e olhos
dispostos à queda
a cortina ao chão
cobria aquela espera



I. (Mais uma Poética)

O poeta não está 
no poema que escrevo,
não está sequer em sua caneta ou papel.

O poeta simplesmente não está
nem na escrivaninha, cemitério ou beco,
nem nos compêndios, 
      saraus 
ou bibliotecas.

O verdadeiro poeta nunca está,
mas sempre permanece.

Plectro



II. (Encalço)

Para escrever, 
toda vez 
tenho que cutucar
a onça com a vara curta.

Não adianta
a paz
o sossego
ou coisa que valha.

Pela janela,
nem nuvens nem arrebóis,
só estilhaços de tiro,
o cheiro dos mortos.

A comida queimando no fogão
insiste a realidade da casa
em sua rotina de ser casa.

Os livros querem até falar comigo,
mas eu não posso, 
agora a onça
já me fez sua caça.



III. (Poíesis)

Tirei o poema ontem
pele e osso,
com todo esforço
que faço para dormir.

Tirei o poema
de alguma parte daqui
que desconheço,
mas ouço e obedeço.

Tirei o poema de mim,
e esse foi só o começo.



IV. (Ânima)

Não é meu corpo 
o que me move.

O que me move 
é sempre o próximo 
    poema.



Soma

Sem cabeça, tronco ou membros,
seu corpo político vegeta
sobre o palanque absurdo.

Organismo vivo, 
seu corpo político é potência 
sem movimento.

Contraproducente,
seu corpo político é feito
de ideologias e labirintos.

Os negócios do Estado
querem corroer meu corpo político
impor sobre mim formas e temas.

Querem governar a libido,
orientar interesses,
obstar a Ágora.

Seu corpo político
quer impedir 
meu corpo político
de ser corpo e político.

Politiké



Politeia 

O corpo foi expulso da Polis.
Nela, não há carne ou artérias,
veias ou nervos ou traumas:
essa porção limitada de matéria.

Na Polis, só há o negativo de tudo.
O homem político e seus revólveres, 
sem cérebro, anatomia ou estética,
trocam corpos por cadáveres.



Desencanto 

Era essa dor o que nos esperava?
Essa tontura que nos tira do chão,
mas não nos faz voar? Esse mal
que não se apieda de nós nem 
do outro sempre e sempre?
Essa animosidade, esse suplício
que nos aguardava, era isso?
Toda essa irritação e zanga
sem a possibilidade da fuga.
Essa faca afiada só lâmina
do discurso que prega a secura?
Era? Era essa a justiça prometida,
fraturando osso por osso 
do poema contra a guerra? Era.



SúnicoS



(Escarificação)

escrevi na minha
pele o teu nome
com bisturi e fogo

risquei bem
bem forte cada letra
a “m” foi a que mais doeu

aquela dor aguda
aquela de chegar a dizer
chega! mas não disse

havia ainda outras letras
a riscar em mim
no meu braço esquerdo
no meu ombro esquerdo

a atravessar poros
rasgar a película
esfolando gota
a gota de sangue

mais que nome (frase)
minha cicatriz 
controlada corte por corte

queloide/relevo/estigma
centímetros de mim 
em carne viva

um corpo inscrito
em um poema morto
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