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Ficha de Leitura 6 

Tenho uma Pedra na Cabeça no lado anterior frontal ou nada 

disto de Daniel António Neto Rocha: uma educação pela pedra 

ou a cartilha muda 

Jorge Costa Lopes 

I 

 Para João Cabral de Melo Neto, o “autor de hoje trabalha à sua maneira, à maneira 

que ele considera mais conveniente à sua expressão pessoal.” (1956:7). E acrescenta: 

Do mesmo modo que ele cria sua mitologia e sua linguagem pessoal, ele cria as leis de sua 
composição. Do mesmo modo que ele cria seu tipo de poema, ele cria seu conceito de 
poema, a partir daí, seu conceito de poesia, de literatura, de arte. Cada poeta tem sua 
poética. Ele não está obrigado a obedecer a nenhuma regra, nem mesmo àquelas que em 
determinado momento ele mesmo criou, nem a sintonizar seu poema a nenhuma 
sensibilidade diversa da sua. (ibidem) 
 

De qualquer modo, o poema necessita de se libertar daquele que o criou e prosseguir 

o seu caminho com o leitor. Porque o poema existe, sobretudo, na respiração do leitor, nas 

vivências que nele provoca. Na realidade, agora segundo Theodor W. Adorno, o conteúdo 

de um poema não se confina à expressão de emoções e experiências individuais, mas, pelo 
contrário, estas só se convertem em formas artísticas quando, devido precisamente à 
especificidade da sua configuração estética, passam a ter parte na dimensão colectiva. Não 
se trata aqui de o poema lírico ter de exprimir, de forma directa, uma vivência comum a 
todos. (…) Ao invés, é a descida profunda ao que é individual que eleva o poema lírico à 
universalidade, na medida em que traz à luz do dia dimensões ainda não desfiguradas (1957: 
6) 

 
Lemos, entretanto, em “Paráfrase de Reverdy”, de João Cabral de Melo Neto, esta 

epígrafe inspirada no poeta epónimo: “Le poète écrit avec les pierres; / le prosateur coule 

le ciment dans les formes.” (1986: 105). Nós diremos que João Cabral de Melo Neto não se 

limitou a “escrever com as pedras”: inventou a pedra na poesia em língua portuguesa como 

Cézanne descobriu as maçãs na pintura. Ora, os objetos poéticos pertencem aos poetas 

que os convoquem para a sua escrita, independentemente de terem ou não escutado um 

similar apelo em diferentes poetas. Carlos Drummond de Andrade fala, aliás, na exigência 

de, no ato criador, o poeta furtar e beber até à perdição os poemas dos outros, haja ou não 

uma “pedra no meio do caminho / ou apenas um rastro, não importa. / Estes poetas são 

meus. / (…) Furto a Vinicius sua mais límpida elegia. Bebo em Murilo. Que Neruda me dê 

sua gravata / chamejante. Me perco em Apollinaire. Adeus, Maiakowski.” (2009: 139) 
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II 

 Estas breves considerações surgem a propósito de Tenho uma Pedra na Cabeça no 

Lado Esquerdo Anterior Frontal Ou Nada Disto de Daniel Rocha. Citemos, desde já, a sua 

sinopse: 

Aprisionada num recanto escuro do cérebro, a pedra significa e interpreta, ao mesmo tempo 
que oferece leituras e compreensões. Partindo da sua forma significativa, a pedra entrega-se 
nas mãos, nos pés, nos olhos, na imaginação ou no objecto de desejo de vários tempos e 
modos, surgindo nua e desprovida de vida no final da leitura (itál nosso)1. 

 
Recordemos agora os versos de “A educação pela pedra” de João Cabral de Melo 

Neto: 

Uma educação pela pedra: por lições; 
para aprender da pedra, freqüentá-la; 
captar sua voz inenfática, impessoal 
(pela de dicção ela começa as aulas). 
A lição de moral, sua resistência fria 
ao que flui e a fluir, a ser maleada; 
a de poética, sua carnadura concreta; 
a da economia, seu adensar-se compacta: 
lições da pedra (de fora para dentro, 
cartilha muda) para quem soletrá-la. (1986: 130) 

 

 Daniel Rocha parece encontrar-se, assim, num indefinido lugar poético, com esta 

“cartilha muda” da pedra do poeta brasileiro. Na realidade, desde o seu poema inicial, 

simbolicamente intitulado “Homem”, até ao 

derradeiro, “ou nada disto”, são poucas as páginas do 

livro de Daniel Rocha em que não lemos o vocábulo 

“pedra”. Os dois poemas indicados perfazem, aliás, 

um programa possível para a leitura de Tenho uma 

Pedra na Cabeça. Desta forma, o sujeito poético 

interroga-se, em “Homem”, sobre o seu lugar no 

mundo e assume a fragmentação do eu (“onde estava 

eu e eu” – 2014: 11). Questiona, de seguida, a sua 

pedagogia e ars amatória, questionando igualmente a 

sua “escrita esquisita” (ibidem) e até a “própria existência.” (ibidem). Apesar do 

                                                           
1 https://silenciosasdiscussoes.blogspot.com/2014/11/,página eletrónica consultada em 12.12.2018. 

https://silenciosasdiscussoes.blogspot.com/2014/11/
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distanciamento e da dúvida reconhece, contudo, que é um “homem bom / cheio de ideais 

verdadeiros” (ibidem), que escreve com “uma pedra na cabeça” (idem: 12). Esta será, pois, 

a primeira lição para frequentar a pedra. 

Mas a pedra é também fonte de violência e angústia, por isso o poeta canta o mundo 

“com o sarcasmo / de quem não consegue / nele encontrar a / sua principal / missão” 

(idem: 14). Lembremos, a propósito, o mito de Deucalião e Pirra, os únicos sobreviventes 

do dilúvio, após atirarem as pedras para trás das costas, como a deusa Témis lhes 

recomendou. Em consequência disso, nasceram os homens das pedras lançadas por 

Deucalião e as mulheres das atiradas por Pirra que povoaram o mundo. Por esse motivo, 

conclui Ovídio, somos “uma raça dura e dada ao trabalho, / e testemunhamos a fonte de 

que provimos” (2006: 45), isto é, das pedras atiradas pelo mítico casal. Torna-se, porém, 

por vezes, urgente esquecer a dureza da lição da pedra, a sua imobilidade, para irmos ao 

encontro do sublime que afaste o caótico quotidiano: 

Vivo em ti 
como quem respira o ar quente 
da tarde perfeita 
e invade  
de sublime o  
apagamento moral 
dos dias que 
correm  
caóticos. (2014: 14) 

 
O mesmo observamos em “Gotas de pedra”, onde tudo flui na direção de uma 

esperança original, alimentada pela “imensa ânsia de viver.” (idem: 15). Reino flutuante, 

pois, em que o eu do poeta busca a comunhão com alguém que talvez não saiba, não se 

lembre, não acredite e até negue a possibilidade dele algum dia ter sido água. Assolado 

pela incerteza, resiste e afirma o transporte do corpo, enquanto reconhece a possibilidade 

de o rio se sobrepor às palavras, porque “tem mais palavras do que a própria língua” (idem: 

16). As palavras petrificam as emoções, mas não impedem a sede de desaguar no lugar 

convocado pelo deítico “aqui” (“Já passei por múltiplas cidades / e vim terminar / sedento 

/ aqui.” – idem: 17). E se nesse lugar o poeta não foi água, mas alimento daquele que talvez 

nem sequer o tenha escutado, logo continua na busca da fonte original e ontológica: 

Talvez tu um dia digas 
que eu não fui água. 
Fui alimento 
alimento das tuas emoções 
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alimento de mil e uma existências. 
Mas talvez não sejas tu  
quem me ouve 
talvez seja apenas 
este lento vogar 
este percorrer das estradas 
este percorrer dos leitos 
à procura da nova fonte que brote a água 
que 
no fim de tudo 
sou eu 
e tu. (idem: 17) 

 
A dicotomia fora / dentro, muito presente na poesia de João Cabral de Melo Neto, 

manifesta-se igualmente nos versos de Daniel Rocha: “Ali fora, por exemplo, vejo o / pôr-

do-sol, brilhante e vermelho, / enquanto, cá dentro, respiro / lentamente / o ar incómodo 

/ da tristeza.” (idem: 29, itál. nosso). 

Em nosso entender, a poesia de Daniel Rocha constrói-se no cuidado com a palavra 

e na leitura de outros poetas, pelo que consideramos plausível a hipótese de Tenho uma 

Pedra na Cabeça dialogar intertextualmente, não apenas com Melo Neto, como vimos, mas 

também com estes versos de Daniel Faria, em “Explicação da pedra enquanto lume”:  

 A pedra tem a boca junto do ouvido 
 E para dentro de si mesma sem cessar se diz. 
  
 Se cair nos olhos 
 Quebrar-se-á em pranto. 
 Se rodar no dorso 
 Vergar-me-á. 
 
 Pesa-me no bolso 
 E na cabeça. 
 Não é um pensamento. 
 É uma ideia ensimesmada. Uma pedra fechada 
 Pelo lado de dentro. (2003: 49) 
  

 José Monteiro apontou outros diálogos na poesia de Daniel Rocha, nomeadamente 

com as Metamorfoses de Ovídio e os heterónimos de Pessoa, Ricardo Reis (em “Os novos 

jogadores de xadrez”) e Álvaro de Campos (em “ou nada disto”). Salientou ainda a presença 

de “figuras mitológicas carregadas de diversos e ricos simbolismos: Sísifo, Hefesto, Eros, 

Minotauro, Apolo… e de inspiração explicitamente bíblica: David e Golias.” 2. Todas essas 

                                                           
2 https://silenciosasdiscussoes.blogspot.com/2015/02/, página eletrónica consultada em 12.12.2018. 
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figuras surgem relacionadas, acrescentamos nós, com a pedra e, em menor grau, com a 

água (“Narciso”).  

 Pela nossa parte, acrescentamos o erotismo de “Eros”, “Formigueiro” e “ou nada 

disto”; bem como a belíssima sinestesia, “orar em tons de verde / as imensidões do 

passado” (2014: 35), em “antes que a vida passe”; e o humor, a ironia e a paródia 

(manifestações incontornáveis na poesia moderna portuguesa), de alguns poemas, como 

“Minotauro”, onde Ruben A. aponta, numa breve reminiscência do Vergílio de Dante,  o 

caminho ao sujeito poético até este descobrir Édipo, “o tal que fecundara a mãe. Deu-me 

dois beijos paternais / ávidos de compreensão / e de lacrimosa justificação / enquanto me 

apontava a imensidão da escuridão servil / a quem dedicara o resto da sua deambulação. 

/ Chorava, ainda, quando desapareci / na curva do tempo.” (idem: 54). Assinale-se, de igual 

modo, a manifestação de comprometimento social e político do poeta (com ecos do Jorge 

de Sena de 40 anos de Servidão), visível nos poemas “Homem”, “é proibido não proibir” e 

“Matar”, conjuntamente com a violência das imagens em “Sangramento” e no já referido 

“ou nada disto”. 

III 

 Para Massaud Moisés, a “poesia é, no fim de contas, a procura de uma palavra que, 

intuída nas brumas do poema a escrever, se torna o ponto de partida de toda a criação 

poética” (1967: 217). Assim, o “poeta escreve os poemas para dizer-se e dizer o mundo, 

para inventar-se como homem, para ser homem e inventar o mundo, e afinal apenas diz 

palavra que busca, ignorando que ela palpita, submersa, na procura que o impele.” 

(ibidem). O leitor descobre, pelo seu lado, os poemas ao associar-se à visão do poeta, sem 

investir na exegese e saber do lugar ou lugares a que chegou conduzido pelas palavras do 

poeta. 

 Mas regressemos, de novo, à “lição da pedra” e, em especial, à “carnadura 

concreta” da poesia de Daniel Faria, agora em “Homens que são como lugares mal 

situados”: 

 Examinemos um homem no chão 
 Testemos a transformação de um homem por terra 
 (…) 
 
 Interessa também a pedra que ele agarra como alimento 
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 Ou que mão escolhe para lhe servir de funda 
 - se é que não usa a própria boca para lançar o grito. 
 
 (…) 
 Interessa perceber os motivos da colisão, se acaso 
 Terá mastigado a pedra até a misturar no sangue. 
 
 (…) 
 Interessa reparar como tropeça no mistério 
 E se levanta a pedra para compreender. (2003: 119-120) 
 
 Homens que escavam dia após dia o pensamento 
 Que trabalham na sombra da copa cerebral 
 Que podam a pedra da loucura quando esmagam as pupilas 
 Homens todos brancos que abrem a cabeça 
 À procura dessa pedra definida (idem: 126) 

 

 Desta maneira, melhor que tecer considerações ou análises sobre qualquer livro de 

poesia será, em nosso entender, provocar o diálogo do poeta com outros poetas. Como 

julgamos ser aqui o caso, como anotámos, de Daniel Rocha com João Cabral de Melo Neto 

e Daniel Faria, sob o signo da pedra.  

Procuremos, então seguir o sujeito poético na sua “educação pela pedra”, 

retomando o percurso atrás encetado. Assim, logo nos primeiros versos de Tenho uma 

Pedra na Cabeça lemos: “Atenho-me a imaginar quantas noites não vivi / com uma pedra 

na boca” (2014: 11). Nos dois últimos versos, já citados, deste poema inicial, encontramos 

“Um homem / com uma pedra na cabeça” (idem: 12). Pedra que embate nas “órbitas 

cerebrais” (idem: 19) e “expande-se / pelas nervuras / do cérebro” (idem:23). Mexe-se “e, 

/viva, conduziu o ser / à eternidade” (idem: 25). E enquanto por fora se adensa, compacta, 

por dentro mistura-se no sangue: 

 Por fora 
 faz-se pedra dura 
 e seca de sentimento 
 por dentro 
 sangra abundantemente 
 de triste sina 
 cruel ventura. 
 Os dias que passa 
 atravessados na garganta 
 como afiadas arestas 
 de coloração amiga 
 emprestando à fluidez dos tempos 
 uma seca pedra 
 que jamais lhe sairá 
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 coração 
 que já não lhe pertence 
 atravessado 
 na garganta 
 que um dia gritou 
 palavras. (idem: 28) 

 
 A meio do livro (“O homem chora”) irrompem, “no intervalo das pedras / olhares 

desviantes / ferozes” (idem: 33) e, no poema seguinte, manifesta-se a “vida sobre a pedra 

/ ara sacra” (idem: 35), terminando com “a pedra casinal / real” (idem: 36). Seria este o 

momento de nos interrogarmos sobre o significado desta “pedra casinal”. Mas, como 

observámos, a poesia não nos dá respostas, apenas a liberdade para escolher o nosso 

caminho. Preferimos, pois, deixar a “pedra casinal” envolta na sua estranheza, sem 

qualquer explicação. Mais à frente, no poema “Sísifo”, constatamos que Hefesto, aliás, 

“Joga a sorte, / com a pedra casinal” (idem: 47). Enquanto é a “letal pancada / de minerais 

vestida” (idem: 51) que oferece a ação valerosa a Golias e o descanso a David no poema 

sobre estas personagens bíblicas. Em “Eros” a pedra transmuda-se em “desígnio sexual” 

(idem: 60). Até que, por fim, o paroxismo atinge o “crânio cerebral repleto / de loucura, 

loucura” (idem: 64), turbilhão que desemboca na despedida da pedra, devorada pelas 

trevas que devoram, por sua vez, o interlocutor do poeta (“ou nada disto”). Chegamos, 

assim, ao tempo do epitáfio da pedra, tempo do fim ou talvez não, porque sabemos que 

Sísifo continua, afinal, o seu trabalho: 

 Despedida: 
 e voltamos atrás 
 da pedra, atrás da disfunção da 
 existência. 
 As trevas engolem 
 a pedra que já não existe. 
 As trevas engolem-te. 
 A pedra mística 
 ou mítica, ou histórica 
 ou lendária, ou imaginária 
 ou real 
 movimenta o seu  
 eixo e rebola sobre ti 
 como bala perdida no 
 meio de uma guerra  
 que decidiste ganhar 
 à força, sem meio de 
 te perderes com ela  
 e nela te entregares. 
 As trevas ganham vorazmente o  
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 espaço  
 que não tens 
 e fecham-te os olhos 
 mortíferos 
 com um brilho apaixonado 
 e pacífico. 
  
 Fim: 
 em si mesmo. 
 Ou nada disto! (idem: 66) 

 

IV 

 

 Em conclusão diremos que em Tenho uma Pedra na Cabeça, como na 

Micropaisagem de Carlos Oliveira, o poeta, “Imerso / em pedra, / tenta / transmitir ao 

espaço / que o detém / um pouco de elasticidade / para caber / no mundo / hermético” 

(1982: 252) e legar “o trémulo / fulgor / da vida” (idem: 

256) àquele que o lê.  Pelo que, quando o poeta consegue, 

agora na perspetiva de Óscar Lopes, transmitir ao leitor a 

impressão de que, também ele, leitor, é virtualmente um 

poeta – pois em vez de procurar interpretar o poema, 

prefere respirá-lo nas sílabas dos seus versos –, poderá ficar 

completa, em nossa opinião, a educação pela pedra, “ou 

nada disto”, alternativa sempre a considerar em qualquer 

leitura de poesia, já que, como escreveu Octavio Paz, “La poesía / se dice y se oye: / es real, 

/ Y apenas digo / es real, / se dissipa.” (1987: 12).  
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