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AMAR BABEL: A POESIA DE HORÁCIO COSTA  E AS 

FRONTEIRAS DO CONHECIMENTO, por Maria Luísa Malato46 

 
“Desenvolvi muito, ultimamente, minha capacidade  

auditiva, nesta Torre.” 

(Horácio Costa, “Declaração post-mortem do único mudo em Babel”) 

 

 

Estranham-se aqui alguns poemas de Horácio Costa, escritos 

diretamente em inglês ou espanhol. Mas sobretudo os que misturam palavras 

em português, inglês, espanhol, japonês, por vezes num único verso: “I want to 

be Beatrice Arnolfini”. Ele vem: “Olha o batuque, nêgo. Você vem em nossa 

direção,/ somos teu banquete, dervixes inanes propiciando allahs./ Você vem. 

Not with a bang but a whimper” (Costa, 2004: 177 e 61)… Estranham-se 

(ainda, apesar da memória dos modernistas brasileiros) porque o mundo de 

Horácio Costa é policêntrico. E o mundo que vemos crescer à nossa volta é por 

vezes estranhamente egocêntrico. Ora esse egocentrismo é 

compreensivelmente “natural” ao passo que o policentrismo de Horácio Costa é 

conscientemente “artificial”, resultado da arte. Ele é amorosamente construído, 

como se fosse uma Babel.  

 

1. Egocentrismo e Etnocentrismo 

Partamos da “naturalidade” do egocentrismo. Os nossos sentidos, os 

aristotélicos e os outros, apercebem-se do mundo a partir do centro que 

ocupamos: vemos, ouvimos, tocamos ou sentimos a partir do nosso corpo. 

Explicamos o mundo a partir do que colocamos acima, abaixo, à esquerda, à 

direita, à frente e atrás de nós, nós-estrela-cardeal do mundo. A esta 

construção do mundo corresponde uma cultura e uma linguagem etnocêntrica. 

Também as sociedades se podem organizar como corpo que explica e discursa 

sobre o mundo. A linguagem depressa reproduz essa dicotomia espacial, que 

associa o nosso corpo (individual ou coletivo) a uma identidade: Eu/ Nós. E o 
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corpo individual ou coletivo alheio a um Outro, plural, indistinto ou 

incompreensível. Aristóteles distingue na elocução dois tipos de nome: os 

correntes e os estrangeiros:  

 
“Nome ‘corrente’ chamo àquele de que ordinariamente se serve cada 
um de nós; ‘estrangeiro’, aquele de que se servem os outros, e por 
isso é claro que o mesmo nome pode ser ao mesmo tempo 
estrangeiro e corrente, mas, como é natural, não para as mesmas 
pessoas; assim, “sígunon” para os cipriotas é de uso corrente, e para 
nós, estrangeiro.” (Poética, 1457b, Aristóteles, 1986: 133) 

 

Ora, se o indivíduo depressa se apercebe de que não pode sobreviver 

sozinho, sem um Tu material e afetivo, a consciência do etnocentrismo pode 

até nem ser possível, já que os grupos fechados sobrevivem, convencidos que 

ficam da sua autonomia, soberania e identidade. Cada povo gosta de contar-se 

miticamente como um povo escolhido e abençoado, povo eleito. Todos os 

vizinhos são mais ou menos inumanos, bárbaros ou invisíveis, pseudo-

incomunicáveis na sua circularidade perfeita. Precisam de ser territorialmente 

abalados, isto é, traduzidos (de trahere), carregados, ou arrastados: 

 
“Os poetas alemães são amabilíssimos e sofrem de isolamento 
similar 
Ao nosso 
No contexto internacional: também precisam de tradução” 
(Costa, 2014: 76) 

 

 

2. Utopia e Eutopia 

Há na poesia de Horácio Costa essa consciência irónica da estrela-

cardeal em que nos tornamos, paisagem em que nos podemos demorar 

prazerosamente, sem evasões: “Mas não se escape desta paisagem/ ao 

menos não tão facilmente”. Do etnocentrismo nem a Poesia definitivamente 

nos salva. Em todas as manhãs em Granada se pode viver sob um vulcão 

“encoberto/ por uma pátina de recuerdos” tipificados, e nalguns dias se pode 

até assistir a um cortejo de grupos carnavalescos convocados pelo Festival de 

Poesia em que… 

 
“do alto do ‘poetamóvel’ o mestre de cerimónias 
os ordenava, os da frente dos bairros de Granada, 
os grupos de trás das aldeias indígenas 
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das terras entre os vulcões” […]  
Como brasileiro e, daí, consideram, 
especialista em carnaval desde o berço, 
sou escalado logo na primeira parada.”  
(Costa, 2014: 11, 13-14) 

 

Em Granada, na Nicarágua, se dividem os que são da Nicarágua: entre 

os bairros da cidade e os das aldeias indígenas. E se dividem também os que 

moram fora dela: os indígenas e os estrangeiros. E os estrangeiros se dividem 

entre os que se conhecem e os que escapam a rótulos... Os que ficam em cima 

e os que ficam em baixo, os que vão à frente e os que vão atrás. Yi-Fu Tuan 

coloca a questão de saber se toda a nossa noção de cultura não deriva dessa 

centralidade e da consequente ilusão de superioridade que decorre dela. 

Pergunta-se Tuan se essa ilusão, essa fé, não é até necessária para a 

sobrevivência dos pequenos grupos e das suas particularidades. Parecem 

demonstrá-lo os estudos sociológicos: uma grande parte dos inquiridos, 

quando colocados perante a hipótese de descreverem uma utopia, opta por 

reproduzir variantes felizes das suas tradições locais (cf. (Tuan, 2012: 54-55).  

 
Não há mais ilhas vagas 
no arquipélago monológico: 
há milhares nas filas de espera, 
 
pessoas que por décadas e enquanto 
vão ficando velhas não desistem 
para um dia provarem da suprema 
 
benesse: falar falar falar sem 
ter que ouvir nada: nada além 
do beatífico som da própria voz 
 
de manhã até à noite e dela 
à manhã seguinte, sem ter 
mais que fazer cara de 
 
estou escutando 
vc tem mesmo razão 
tenho interesse em teu relato 
(Costa, 2014: 103) 

 

A ilha mais utópica é um “sem-lugar” (ou-topia), mais do que um bom-

lugar (eu-topia). Se Thomas Morus gostou desse jogo de palavras que permite 

pronunciar em inglês coisas diferentes (utopia/ eutopia) com a mesma palavra 

(utopia), não deixou de escolher “utopia” para designar a possibilidade de 
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continuarmos falando ainda: “[…] precisávamos de encontrar mais tempo para 

repensarmos mais a fundo naqueles temas e para conversarmos mais 

longamente com ele” (Morus, 2006: 673). 

Pelo contrário, no arquipélago Monológico, não se conversa. Os 

monologistas mais felizes são os que conseguiram abolir a própria realidade, a 

complexa, a do diálogo: “por determinação, não por autismo” (Costa, 2014: 

105). No arquipélago Monológico, o egocentrismo individual coincide com o 

coletivo, na sua semelhante ilusão: “Cada um em sua ilha! assim é que é bom./ 

[…] Dizem/ que na ilha de um monologista/ vivia o último dodó: nunca o viu,/ 

enquanto repetia-se inesquecíveis/ discursos. E Sexta-Feira pediu/ a outro 

algum auxílio, Crusoé […]” (Costa, 2014: 104). 

Talvez este egocentrismo esteja na base de muitos das nossos 

preconceitos ou pré-conceitos. A tabela de contrários, delineada por Pitágoras 

e depois adotada e adaptada por Aristóteles (cf. Metafísica, I, 986a), é essa 

dicotomia do animal natural que somos: ao limitado contrapomos a ausência de 

fronteira, à unidade opomos a pluralidade, ao mesmo o diverso, ao 

semelhante/igual o distinto/diferente, ao repouso o movimento (cf. Metafísica, 

IV, 1004b). 
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Mas esta dicotomia binária horizontal, que opõe variantes do que 

exaltamos e do que tememos, instala também as analogias entre as diferentes 

coisas que exaltamos (o limite, a unidade, o repouso, a luz, etc.) e as diferentes 

coisas que tememos (o ilimitado, a pluralidade, o movimento, a eucuridão…). O 

nosso espírito vai lendo verticalmente as oposições horizontais. Admiramos a 

presença do uno, do semelhante, da permanência. E lemos como forma de 

ausência a pluralidade, a diferença, o trânsito ou a transitoriedade: “[…] the 

second column of contraries is privative, and everything is reducible to Being 

and Not being, and Unity and Plurality” (Aristotle, Metaphysics, IV, 1004b). 

Associando a existência àquilo em que nos podemos rever, receamos o que 

não vemos por estar no escuro, ou atrás de nós. Fugimos do que nos abate por 

nos rebaixar os olhos. E achamos sinistro aquilo que não manobramos de 

forma destra.  

 

3. As palavras peregrinas 

E todavia, a função da poesia parece localizar-se, segundo o mesmo 

Aristóteles, num estranhamento que retira às palavras o seu lugar usual. Por 

alguma razão que se prende por não sermos homens por razões “naturais”, o 

ser humano (ao contrário, aparentemente, dos animais) gosta de contar e ouvir 

histórias, apreciando o facto de calçar as sandálias do outro. A ruína de Babel 

estaria ligada a uma literatura que prescinde da construção da torre impossível 

(Callois, 1948). De certo modo, autores como Daniel Dutton lamentam hoje que 

a Filosofia da arte ou a Estética se mantenham alheias à arte enquanto “campo 

de actividades, objectos e experiências que aparecem naturalmente na vida 

dos humanos” e lhe ensinam coisas essenciais à sua sobrevivência, enquanto 

seres humanos. O cérebro humano precisa de ser treinado por paradoxos, 

hibridismos, oximoros que treinem a sua capacidade de ultrapassar a tabela de 

contrários que partilha com a maior parte dos animais (2010: 89 et passim). 

Indo ao encontro da tese de Dutton, e ao contrário do que seria expectável, não 

encontramos na poética aristotélica a defesa da língua vernácula, pura, isto é, 

geneticamente não cruzada com as línguas dos outros, os que lhe são 

estranhos. Pelo contrário, o “estranhamento” poético é um “a-topos” 

retoricamente superior. O estranhamento aristotélico é um sem-lugar estético, 
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que funciona em geral com tudo o que sai do lugar expectável. A começar 

pelos lugares geográficos:  

 
A metáfora consiste no transportar para uma coisa o nome de outra. 

[…] é elevada a poesia que usa de vocábulos peregrinos e se afasta 

da linguagem vulgar. Por vocábulos ‘peregrinos’ entendo as palavras 

estrangeiras, metafóricas, alongadas e, em geral, todas as que não 

sejam de uso corrente. (Poética, 1458a, Aristóteles, 1986: 136) 

 

Há um cansaço do lugar-comum ou uma re-definição do lugar que 

advém da sua repetição, como demonstra A. Warhol com uma lata de sopa da 

Campbell: uma palavra repetida vai mudando de significado, como um objeto, 

uma paisagem, uma música ou um quadro. A frequência com que Horácio 

Costa usa o termo “paisagem” reflete também a ambiguidade da designação, 

espaço subjetivo mas imobilizado no que diz respeito à população que o habita: 

do francês “pays”, o conceito de “paisagem” remete para um espaço habitado, 

domado pela intervenção humana, “pagus”, “marco metido na terra”, “território 

rural limitado por marcos” (Dicionário Latim-Português, s.d.: 808). Se, em 

inglês, a palavra “landscape” remete ainda para um cenário teatral com ponto 

de fuga – “a picture representing a view of natural inland scenary”, “the art of 

depicting such scenery”, the landforms of a region in the aggregate”, “a portion 

of territory that can be viewed at one time from one place, “a scene” (cf. 

Merriam-Webster online)–, o uso das variantes românicas do conceito remete 

sobretudo para uma fronteira entre o que é nosso e alheio. A paisagem é o 

espaço do paisano, o espaço habitado, rural, por vezes pitoresco, e, sobretudo 

por influência da estética inglesa no século XVIII, o espaço “pintoresco”, digno 

de ser pintado, que remete indiretamente para um espaço de criação, 

nomeadamente o arcádico, o das academias do século XVII-XVIII (cf. 

Starobinski, 1987: v.g. 171). 

Não é pois sem ironia que Horácio Costa utiliza a palavra “paisagem” 

para designar a cidade, Babel em construção, onde os marcos enterrados no 

terreno são frequentemente provisórios, delimitando imperfeitamente um 

espaço de gentes em passagem, vinda de muitos outros “países”, gente que 

fala outras línguas e percorrerá ainda por caminhos distantes. Na Pauliceia 
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desvairada de Mário de Andrade, há aqui e ali “Monotonias das minhas 

retinas.../ Serpentinas de entes frementes a se desenrolar.../ Todos os sempres 

das minhas visões! "Bom giorno, caro", nela ainda são “ Horríveis as cidades!/ 

Vaidades e mais vaidades.../ Nada de asas! Nada de poesia! Nada de alegria!”. 

Mas na Pauliceia de Horácio Costa, apesar do diálogo que entre ambos 

possamos estabelecer, o edifício é uma teia-de-Penélope: “Cidade merda taí/ 

devolvemos teu sortilégio/ de cidade suja onde começa a minha raiva/ onde me 

descubro também/ filho da tua cal” (Costa, 2004: 16). Sobressai a recusa de 

um espaço demarcado: “Viajo/ prismas de vidro tua constante/ cidade que é 

viaduto para alguma coisa” (Costa, 2004: 14). 

Ora é essa ausência de espaço coletivo demarcado que vai 

representar um espaço individual ético, imperativo, mas numa formulação 

negativa em que os clichés se tornam lugares-próprios: “Invadir estas galerias 

com sangue […]/ Não surpreender-se./ Forever. […] Não saciar-se: verter-se 

the peaceful/ dam is never filled em/ escritura” (Costa, 2004: 28-9). Esta recusa 

de uma cidade-reduto/ cultura-confinada, pode ter até argumentos “biográficos” 

que derivam do hábito de alguém sentir tudo em toda a parte.  

 
“O problema foi ter visto 
Tantas reproduções com tão pouca idade. 
Paragens fabulosas que murcharam, 
Palácios e suas escadarias comidas 
Pelos anos. Parques, estatuárias congeladas. 
Páginas e páginas. Acervos estanques. 
Rostos de turistas apressados 
Que pouco acrescentaram à banalidade 
Essencial a todo espaço. Não é esta 
Minha geografia encantada. 
(Costa, 2004: 25) 

 

“Formado em Arquitetura e Urbanismo, pela Universidade de São 

Paulo (USP), fez mestrado em Artes, pela New York University, e doutorado 

em Filosofia, pela Yale University” (“Sobre o Autor”, Costa, 2014: 115). Horácio 

Costa “regressou ao Brasil depois de uma longa permanência no exterior, 

primeiro nos Estados Unidos, depois no México” (Hatoum, 2004: 247). É poeta, 

investigador, professor, tradutor. 

Dirá como tradutor: “Eu prefiro que minhas traduções sejam sempre 

bilíngues. A experiência de leitura da poesia não é a da prosa ou a do ensaio, e 
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nela a questão da língua joga um papel maior. Daí, o oferecer ao leitor essa 

experiência completa me parece o mais ético e prazeroso a fazer” (Alves/ 

Costa, 2012: 215-6).  

Dirá também como investigador: “Interessam-me o barroco e o 

neobarroco porque vejo aí uma origem muitas vezes escamoteada de nosso 

ser histórico atual, e que me atrai por razões temperamentais. Interessa-me o 

dizer complexo” (Alves/ Costa, 2012: 218). A mesma complexidade que o 

levará a estudar revisitações pouco prováveis entre a literatura brasileira e a 

norte-americana (Topa, 1998: 5) entre um “pós-modernista” como Saramago e 

um “modernista” como Pessoa (cf. Costa, 1989: 41-8). Ou entre o sexo 

masculino e o sexo feminino, questionando pontualmente a 

heterossexualidade, e sempre as fronteiras do desejo (cf. Costa, ed., 2010). 

Do ponto de vista formal, o poeta Horácio Costa inscreve-se numa 

estética avessa à dicotomia: não gosta de antíteses, mas de oximoros. Até os 

poetas-animais e os animais-poetas figuram num mesmo bestiário (Costa, 

2014: passim). 

Em cada coisa, “estes cruzamentos de raças, ideias, dobraduras, 

nossos membros unidos, duas bússolas, todas as sensações imantadas” 

(Costa, 2004: 27). Acasos, viagens, leituras, educação, formação, sexo, 

nacionalidade, intenção, tudo parece contribuir para uma compreensão, e uma 

expressão, do híbrido. 

 

4. Metáforas = Transportes 

Esquecemos frequentemente que no étimo da metáfora está uma 

metáfora, matrioska que enforma universos concêntricos: metáfora significa 

“transporte”, relembremos o óbvio. De microcosmos para o macrocosmo – da 

mesa onde o poeta escreve aos antepassados à mata que se não consegue 

ver da varanda onde o poeta escreve –, o pensamento e a poesia de Horácio 

Costa vai-se construindo através de uma comunicação de planos 

arquitetónicos, compostos por caminhos remotos e futuros (túneis, viadutos, 

ruas, avenidas, caminhos de tijolos, atalhos, rotas, mapas…) e por matérias 

líquidas, que tomam e extravasam a forma do objeto que as contém (a água, o 

sangue, o sémen, o pó…). A água, o sangue, o sémen, o pó, a cal e a escrita 
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que elas vão desenhando na paisagem imperfeita, são sempre de uma “pureza 

imaculada” (cf. Costa, 2004: 22) e de uma ginástica impossível: “Estreitas 

porém infinitas/ galerias infinitesimais, intuídas/ por um double (Escher, 

Piranesi)/ atrás de minha cabeça”, de “olhos abertos virados/ para dentro do 

esqueleto”, “abraço/ o umbigo” (Costa, 2004: 21 e 26), escreverá Horácio Costa 

em “Satori”, nome japonês para um livro-poema e estado de compreensão do 

todo multímodo e feito de contrastes e paradoxos. 

Poder-se-iam também tomar as metáforas da química ou da alquimia 

para retratar um ser “fractal” ou “mercurial”, fragmento-unidade. Ou retomar o 

clássico caduceu de Apolo: “musa: aqui me tens/ mais uma vez vim ouvir-te/ 

sussurrar/ tua viscosa & negra/ palavra” (Costa, 2004: 152). Interessa somente 

que se saiba, sob diferentes campos semânticos, da água, da terra, do fogo ou 

do ar, que toda a paisagem (visual ou verbal) se pode tornar poesia na medida 

em que tender para uma topografia, interiormente possível e exteriormente 

visível. Da paisagem rural brasileira ou portuguesa, à paisagem urbana de São 

Paulo ou de New Haven, da poesia greco-latina à poesia vanguardista, da 

palavra corrente à terminologia científica, do saudável ao doente, do limpo ao 

sujo, do projeto à ruína, da norma à transgressão, da alienação à sabedoria, os 

poemas querem ser fábricas de sangue: “Ah teu fígado/ somos teu fígado./ Ah 

tua cirrose!/ queremos tua cirrose,/ mesquinha fruta da cal/ sua pedra branca/ 

cidade suja” (Costa, 2004: 15). A Babel de Horácio Costa é assim uma 

estranha “geografia sensível”, como a designou Milton Hatoum (2004: 247-

256), espaço em construção e espaço de degradação: “as metáforas que o 

homem fabrica são cápsulas que o tempo desfaz” (COSTA, 2004: 80). Talvez 

seja por essa capacidade de sobrepor que a dissertação de doutoramento de 

H. Costa, sobre o período de formação de José Saramago (1997), levou 

Saramago a escrever nos Cadernos de Lanzarote: “foi todo o passado que se 

desenhou e reergueu diante de mim. Senti-me de repente muito velho 

(atenção, velho de tempo, não de vida)” (Saramago, 1995: 96). 

 

5. Poliglotismo e Comparatismo 

“O Centro está em toda a parte”: assim intitulará Horácio Costa a 

apresentação de A Palavra Poética, o livro que resultou do encontro de 17 
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escritores latino-americanos, “despidos de qualquer intento ou desiderato 

homogeneizador” (Costa, 1992: 25). Este parece ser um princípio estético e 

ético que podemos generalizar a toda a obra de Horácio Costa: explica grande 

parte das suas opções como poeta, investigador, professor, tradutor. Um pouco 

à semelhança de Derrida, já que ambos parecem sublinhar uma gramatologia 

“desconstrutivista”, estratégia ética, mais do que sistémica, contra um 

pensamento filosófico, reflexivo, que leva o ser pensante a fechar-se nos 

próprios conceitos. A “Desconstrução” de Derrida, (remetendo para o conceito 

de “Destruktion” de Heidegger) é, como a Babel de Horácio Costa, uma 

negação e uma afirmação, uma necessária e constante re-construção da 

“realidade” equivalente, no final, a um jogo: a interpretação de uma infinidade 

de pegadas, limitada à formulação de uma hipótese nunca plenamente 

verificável. Uma “Teoria de Tudo (T.D.T)”, em que “Nada-se-cria-nada-se-

perde-tudo-respira-na-natureza. E isto é certo Qfwfq/ atiça o legionário, na 

máquina lacrada inventamos de novo: as palavras que/ o Verbo disse são 

duas, três, depois de todas criadas a soma será sempre nada” (Costa, 2004: 

70). 

Necessário pois será falar de uma tensão tópica entre Espaço e Lugar: 

“Space is everywhere open… We are in this place”, “all presence is that of a 

body” (Jean-Luc Nancy apud Casey, 1997: 285, 339 et passim): o ser que 

confunde o espaço com o lugar, limita o espaço e confunde-o com as marcas 

que delimitam o seu lugar… Ilude assim a necessidade de traduzir ou 

confrontar. Maria Luiza Berwanger da Silva referiu já a pertinência de estudar a 

presença de Derrida, no pensamento de Horácio Costa, até por ele reafirmar “o 

eixo intertextualidade/tradução/representações do Outro” (Silva, 2007: 50). Não 

será também de negligenciar a sua importância para os estudos comparatistas 

numa época em que o conceito de Literatura-Mundo repõe a questão 

linguística (v.g., Damrosch, 2011)? O próprio Horácio Costa se teria afastado 

cada vez mais de um comparatismo de pendor ainda nacionalista ou pseudo-

cosmopolita, ainda que ele tivesse sido útil, numa determinada fase, para 

fundamentar um alargamento do lugar: “Creo que ya pasamos la fase de 

escribir précis de literaturas o lo que sea”. E continua Horácio Costa, 

valorizando agora a possibilidade de escrever “en mar abierto”: “Con el avance 



 

 

 

72 

del comparatismo, hay una creciente y fecunda tendencia a diálogos 

sectoriales entre lenguas, autores, sectores, tendencias, etc. El pensamiento 

totalizador sufre recortes todos los días” (DANIEL, [s.d.]: 69). 

Na obra de Horácio Costa, parece-nos ainda pouco sublinhado o 

contributo para uma diferente conceção dos estudos comparatistas, já que 

Horácio Costa parece ver neles uma compreensão diferente da forma como 

representamos as nossas dicotomias, por palavras ou por imagens: “Sí, porque 

percibir es pensar” (Costa, 1990: 39). Como se estrutura a perceção das coisas 

na nossa mente? Haveria, segundo alguns, uma sequência “normal”, a do 

pensamento do caos para a ordem. Segundo outros, poder-se-ia opor a essa 

normalidade uma sequência inversa, isto é, da ordem para o caos. Num texto 

de Horácio Costa sobre a pintura de Shirley Chernitsky, a questão assim 

colocada reproduz ainda pré-conceitos, muito próximos daqueles que a tabela 

pitagórico-aristotélica enunciava.  

Uma percepção de raiz positiva: “[…] el relato comprehensible, 

jerárquicamente expuesto y que excluye detalles”?  

Ou uma percepção negativa: “[…] el relato desconstruído en el que 

todo pulula, en el que el menor aspecto es tan significante como el todo”?  

Talvez, tenta responder Horácio Costa, cada um escolha – por razões 

ideológicas, genéticas ou biográficas – mais uma, ou mais outra, destas 

vertentes. Mas não seria rigoroso afirmar que as pessoas “normais” optam 

mais pela primeira, por oposição aos “artistas” que optariam pela segunda (cf. 

Costa, 1990: 39). Descartando precisamente o recurso ao imaginário e ao 

discurso surreal, e preocupando-se com a re-presentação linguística dessa 

dicotomia, pergunta-se se: 

 
no existiria por ahí una tercera via, un camino menos normativo de 
conformación del pensamento, menos sujeto a este programa 
repetitivo, en el que un término lleva a su contrario circularmente y en 
cuyo âmbito la misma duda sobre la processividad “normal” no es 
menos repetitiva y circular? (Costa, 1990: 43) 

 

Com efeito, a questão não pode resumir-se ao pensamento poético, 

ainda que caiba aos artistas exemplificar a complexidade. Sob muitos aspetos 

e por muitas razões, o pensamento não pode abandonar um desejo de 
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compreensão que impõe a ordem discursiva. Mas ele não deve confundir, sob 

a mesma designação de disposição, a fase retórica da elocução (expressão 

das ideias posteriormente organizada pelo trabalho do texto) com a fase 

retórica da invenção (a busca das ideias previamente ordenadas pela memória 

individual ou coletiva). Sujeitos que estamos a uma tópica dicotómica, é 

fundamental denunciá-la como projeção de um pensamento animal, pouco 

complexo. Se o discurso representa por antíteses o que a nossa perceção 

organizou por oposição, importa que a reflexão linguística – movida por 

interesses éticos, estéticos, ou retóricos – procure uma terceira via. Aquela que 

é construída com palavras peregrinas, estrangeiras, metafóricas, traduzidas, 

arrastadas. Aquela em que um caos suspenso procura a ordem ou em que a 

ordem encontra um caos suspenso. Ela é talvez a melhor forma de nos 

enamorarmos do Caos.  

“El caos en vilo es orden” (Costa, 1990: 39).   
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