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KRAFT. Sf, Kräfte 1 força, vigor, energia. 2 potência. aus 

eigener Kraft pelo próprio esforço. außer Kraft sein estar 
revogado, sem efeito. in Kraft sein estar em vigor.



7

João Gabriel
Ascenso



8



9

Rio de Janeiro
2014

João Gabriel
Ascenso



10



11

A poesia como um estado de imanência falhada 

por Marcelo Ariel

- 11 -

Fundações 1 - Carneiros - 17

Fundações 2 - La Piedra - 21

Fundações 3 - Dádiva - 23

Arranha-céus - 27

Os polegares em riste - 29

Sem Serifa - 32

Jumper - 36

Limite - 40

Anunciação - 43

Em nossas artérias nossas raízes- 45



12



13

A poesia como um estado de
imanência falhada

por Marcelo Ariel

A imanência é um dos mais extensos atributos 

de um poema que consiga tecer vínculos com o 

mundo a partir do corpo de experiência do poe-

ta. Aqui não estamos mais no território da per-

plexidade diante da máquina do mundo e de seu 

espantoso funcionamento: o mundo comparece 

nos poemas de João Gabriel Ascenso como uma 

sobrenatureza e ao mesmo tempo como uma ir-

radiação da imanência. A pulsação e a dicção dos 

poemas de JGA são as de quem soube converter 

a energia da recusa da palavra como uma mera 

extensão de seu ‘eu lírico’ e procura ir além des-

se fácil e provisório uso da língua na direção de 

maiores compromissos com a linguagem. Existe 

um projeto de aproximação sutil com o barroco 

que me deixou intrigado. É uma aproximação su-
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til e não uma filiação profunda; as coisas e fatos 

de uma tragédia estão aqui como imantações de 

um pensamento que as elege como elementos mi-

tológicos, em um processo de apreensão irônica 

da dimensão trágica da realidade.

No poema que abre o livro, elementos de uma 

metafísica são associados com um carneiro e uma 

sacola plástica voando. Estes elementos são des-

locados para o centro de uma aura que habita o 

entorno, e o poema de um modo irônico a torna 

visível, como em uma cena conhecida do filme 

Beleza Americana de Sam Mendes. Em JGA, este 

deslocamento resvala em uma quase metafísica 

do social. É sempre bom lembrarmos que a pala-

vra metafísica invoca as ideias de “com, dentro e 

além da coisa”. Nesse primeiro poema, estamos 

quase com, dentro e além do sacrifício de um 

carneiro, que se desloca para a cena de sacrifício 

de uma menina de três anos mostrada em uma 

chave de névoa no final do poema.

Ora, a sacola plástica ganha um óbvio senti-

do de imanência que falha como transcendência 
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enquanto o carneiro e a menina estão desloca-

dos dentro do mesmo plano mítico, num pro-

cedimento associativo típico do barroco de um 

Lezama Lima, o da transfiguração da imagem 

poética em um elemento que revela os aspectos 

sobrenaturais de uma cena banal, e da natureza 

como que sonhada dentro de cenas do cotidiano. 

Sobrenaturais no sentido de sua incompreensibi-

lidade e impenetrabilidade – o sacrifício do poe-

ma inicial é naturalsobrenatural e banal em uma 

equivalência de coisas que revelam a nadificação 

da menina de três anos e a do carneiro. A histó-

ria é apreendida como uma força da nadificação 

nos poemas de JGA, e ganha contornos míticos 

dentro de um corte cinematográfico. Como no 

poema de Abel Meeropol que deu origem à can-

ção Strange Fruit, de Billie Holyday, indícios do 

massacre contínuo do ser estão presentes como 

centros da poética de JGA. No poema ‘Arranha-

céus’, uma mariposa se converte em uma espécie 

de emissária da imanência, como a montanha 

mexicana que Artaud descreve a partir da visão 
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dos índios em ‘Os Tarahumaras’, e tanto a mari-

posa quanto a mão se fundem com o fracasso ur-

bano dos arranha-céus dentro de uma imanência 

meio falhada. 

Alguns versos no início do poema ‘Polegares 

em riste’ dizem:

[...] mas a voz era pântano

abafo onde os imperativos se grudavam

ao suor de meu rosto

Aqui está presente o movimento da imanên-

cia que chamo de falhada, porque não conduz 

nem a um êxtase catártico, nem à visão de uma 

unidade com o mundo, é exatamente o oposto, a 

imanência é evocada como um deslocamento do 

corpo para instâncias de um mundo de não-lugares 

costurados entre si.

O maior trunfo deste pequeno conjunto de 

poemas é não querer dizer a palavra final sobre 

o massacre iminente e anunciador de devires que 

falham, principalmente devires de uma imanên-
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cia cada vez mais difícil com a natureza. As me-

táforas dos poemas de JGA apontam um limite 

para nossa imersão no mundo. São metáforas que 

não pretendem criar mundos, mas iluminar um 

certo fracasso em apreender no cotidiano um 

ser que em nossa interioridade está amalgama-

do ao mundo em sua tristeza e misterioso trajeto. 

Mundo que, da exterioridade para a interiorida-

de, sempre nos cerca com seus raios de imanência 

e suas imagens de sonho fundidas na memória 

dos massacres do presente – que convertemos em 

ruído e indiferença e JGA converte nestes 10 po-

emas.
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 Fundações 1 – Carneiros

A iminência do corte

fez do carneiro acuado um corpo

Não se imola um bicho morto

O corte é a condição do corpo

Invasão bárbara que explode as muralhas de Roma

fazendo-a Roma

Abrindo, a navalha alcança o osso ou

o pênis alcança o colo do útero

e o amor era saber-se ferido

Por exemplo:

agulhas não te costuram à terra sem atravessar

teu fígado, teus pulmões

de cores várias
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e você levanta como um caleidoscópio infantil

vário, vencido

aos quarenta anos o Crisóstomo deitou-se  

    [sobre a areia e

inventou que estava ligado a todas as  

        [pequenas e grandes coisas do mundo

como se lhes pertencesse por igual e

cada pedaço de matéria fosse uma

              [extensão longínqua de si

Porque no altar, olhando bem no fundo do olho

do carneiro, da pomba que filmávamos agonizar,

ou do homem alvejado pelas costas

em seu sonho de pétalas vermelhas

olhando bem fundo no olho pleno de franqueza

Vemos deus

Você viu deus naquela sacola plástica

voando por mais de 10 minutos

num redemoinho povoado de sacis
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Dançava como a anunciar a vinda do redentor

que matou a mãe para nascer

E amou a mãe como à deusa asteca 

que nos concebeu sobre uma mortalha

Coatlicue nos embalou sorrindo, com suas  

    [unhas de tatu

anunciando nossa cova enquanto ainda

chupávamos seus peitos moles

E amamos muito, amamos muito Coatlicue

oferta de leite e sangue

e o salvador morto na cruz de seu peito

que nos pregou à terra como quem dá um presente

um bombom

ao filho mais querido

Salvou-nos a todos, não por tirar os pecados

mas por nos fazer prego e cova

por nos dar a faca pela qual somos todos Isaques

Sublimes no momento do corte
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Nos irmanamos à carne na medida mesma em que

as palavras perdem a linha reta

e se enrolam em mantras

Não me mate, não me mate

repetia a menina, três anos após o acidente

e as palavras vinham na pureza de um bebê

Aí, sem julgamentos ou crimes

nos vimos pertencentes

às pequenas e grandes coisas do mundo

E sorrimos como quem sabe o sangue vermelho

Porque não se imola um bicho morto
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Fundações 2 – La piedra

Maria Lapiedra, ancas largas, olhar macio

nobre alfaia a pender-lhe do pescoço 

como gotas do mesmo verde que lhe cobria o  

     [púbis quente

Enquanto Hernán Cortez desbravava Tenochtitlán

e entrava, glória de pés e dentes, por entre suas  

           [pernas de bronze

(sem que os mexicas se dessem conta

de que o mesmo verde que cobria suas casas

agora servia de adorno à vagina

que o espanhol alvejava em febre)

Maria Lapiedra, quadro exposto em quarto rústico

para o prazer de um só homem

– músculos rijos, barba hirsuta, 

crosta de couro e halo de ferro

a lhe cobrirem o olhar de pai e demônio –
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Maria Lapiedra, carne aberta em instante   

       [emoldurado

pendendo, iniciático, sobre o estrado de um  

      [novo mundo

Madre donzela e prostituída, ancas largas, olhar  

        [macio, nobre alfaia

Vestal com cabeças de serpente

que pare, em êxtase, e se devora

Maria Lapiedra, licenciosa star que

– de seu úbere santo e violado –

nutriu hordas de pesar e prazer sobre a pátria  

             [desigual
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Fundações 3 – Dádiva

Sobe comigo, amor americano – 

voais comigo sobre continentes e mares

e também rastejais comigo,

pelos túneis das noites clandestinas

Como uma espada envolta em meteoros

mergulhei a mão doce e turbulenta

no mais genital do terrestre 

E quando revelei, com unhas sujas,

o quartzo ancestral que mutilamos

– corsários de órgãos

ao longo de tantas eras que nem mais se escuta

o canto de dor do urutau –

pensei em devolver teu lamento

com o estofo de nossa carne
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Pensei no despacho, que tornava à terra tosca

as vinhas roubadas pela sidra barata

Mas pensei também na preta forra 

que abortou com boldo

para não dar ao tronco

mais um ovo

de seu triste destino d’Angola

Deu de volta seu ventre ao chão

para que brotasse os caminhos de outros meninos 

as encruzilhadas onde geme La Llorona

Toma o que é teu, mãe!

Chora com nossos olhos gelados

a escolha errada que fizemos

a escolha certa que fizemos

a carta que nunca veio do front

É nosso único pagamento

Gira esta roca sem trégua e sem consolo

porque teu manto é sempre luto

e mãe é chorar o cristo morto
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Era tão terno o abraço

do teu véu sobre o arame da fronteira

tão terno

que estiquei uma perna para cada lado

e me achei deliciosamente sem pátria

No escuro, via apenas o brilho do quartzo 

nos olhos das vinte serpentes

que faziam a minha escolta

Alguns de nós tivemos sorte –

na face da Besta-da-Sombra

vimos, não lascívia, mas ternura;

na sua face nós desmascaramos a mentira

E a verdade vinha cravada em minha unha suja

A verdade que toquei e me feri quando

escorrendo sob meus olhos

o mais genital do terrestre era branco

todo o branco
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Ah, Besta-Fera, Besta-Mãe

que bela semente plantaste em meus dedos

Um branco tão imenso não se paga

Não se pode pagar
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Arranha-céus

Há algum problema com os neurotransmissores

Vem, certamente, das mãos

que não pesam direito a medida de fora

e atrasam

vacilam o beijo

Muita luz para pouco tempo

aleijou a mariposa na crisálida

e os poucos fios que podem atravessar seu olho

devem agora ser tecidos com cuidado e atenção

Porque o blackout vem, e vem das mãos

que não pesam direito a medida de fora

e invejam a língua que é só frescor

quando encontra a cor doce do sorvete de morango

e lhe sorve a cor até que o doce seja a boca

e é quando não pode voltar atrás
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A mariposa volta atrás para tecer seus

fios de luz com cuidado e atenção

Porque sabe que a retina é frágil e que 

qualquer inundação é fatal

Mas o amontoado não se resolve no conta-gotas  

              [dos fios

na peneira de afetos que devem passar 

finos, triturando os arranha-céus

Porque deles, a vista é branca

e o branco é um horror que se deve tomar de assalto

A mariposa desfia o branco até que

amarelo, verde, violeta

os arranha-céus encontrem o lugar que lhes seria  

           [de direito

não fosse o diabo das mãos

que não pesam direito a medida de fora
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Os polegares em riste
Toréador, l’amour, l’amour t’attend !

“Helena”, chamava, apreensivo

“Helena, vem!”, mas a voz era pântano

abafo onde os imperativos se grudavam

ao suor de meu rosto

“Vem, Helena!”, e os mosquitos invadiam a boca

e a névoa ofegava poros encharcados

Helena não vinha, nunca veio, foram só

os abafos pestilentos que perseguiam

– e abatiam –

qualquer chance de eco

Os sonhos com Helena não me fizeram tenor

mas traziam consolo a um corpo que escorria,  

           [por baixo

o que não alcançava sair pelo alto
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Até que aprendi a trilha que cortava o pântano 

– prisão de minhas áreas nunca ouvidas –

e era sinuosa como o destino dos traídos!

Aprendi que era simulacro do brado de toureiro

em forma de serpente muda

– como medo, muda, como punhal, serpente: 

um sorriso dobrado em U

Os cantos dos lábios eram dois polegares em riste

aceno perpétuo às Helenas todas

Marcavam o caminho para além da névoa

onde Escamillo brilhava

De tão assertivos, prescindiam

nascesse qualquer vagem do nó da língua

E a mim, estátua ou pajem do corpo de baile

cabia fingir que o heroico dos lábios dizia mais que

“claro, claro, perfeitamente” ao chefe da   

           [repartição

Os cantos dos lábios, em guarda

de espada em punho e arpão



33

secavam pantanosas arenas onde eu toureava,  

               [grande

E sonhava, sim, sonhava lutando

que um olho escuro me seguia

que o amor me aguardava
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Sem Serifa

Houve o reto

Possivelmente há alguns anos, não me recordo bem

mas seguramente houve o reto

E nós nos segurávamos a ele como crianças metendo

no encaixe entre os vagões do trem

punhados da certeza com que

– cristãos –

víamos o beijo entre as paralelas dos trilhos

De depois do ponto de fuga

não falávamos

E não falávamos porque não sabíamos do paraíso

mais do que a sucessão de ripas de madeira

desenhando uma escada para o alto

alto

E metíamos o pé com força – mais não sabíamos
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Porque seguramente houve o reto

Lembro que

– como pode alguém se lembrar do não? –

lembro que não nos importávamos realmente

com o branco do cascalho cinza

entre as ripas de madeira do trilho

e com o ameaçador da sucessão do branco

e de sua brutal universalidade

que dissimulávamos re-li-gi-o-sa-men-te

Todas as divinas proporções nos mostravam

que navegar, no reto, era preciso como dois e dois

de modo que não queríamos – não podíamos! –

mais variáveis que deitassem abismos no caminho  

      [onde

pé ante pé

nos irmanávamos ao chão 

– sublime no certo de que dele não se passa

E se, quando o branco se tornou indissimulável

– um vírus, o pulgão da cheflera

ou as machas insistentes que só faziam crescer 
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na pele nostálgica de Michael –

se nos assustamos de verdade, doídos

frente às rotas geográficas, brancas, do parasita

é que houve, de fato

seguramente houve o reto

E sentíamos perdê-lo no embaço de dois olhos que

frente ao piano

veem lisa a partitura

Tudo branco

E as ilhas da antiga estrada brincando, no papel

de compor formas de absurda liberdade

Sem o reto, olhar para baixo

– chamaram vertigem, mas não concordo –

era perder a gravidade

Tu, que semeavas o pasto por onde passava o trem

agora brincas de querer céu e mar ao mesmo tempo

Tenho medo

Porque o único caminho que te chegava de mim

– pelo cortejo de cartas dos meus lábios –

caiu, de rei em rei, valete em valete
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no branco que engole os meus versos sem serifa

E deles só tens a intuição

– um leve aceno de cabeça a um estranho familiar –

de que antes de teu reinado, em que te dissolves  

               [inteira

sem sombra de dúvida

fomos reconhecíveis, porque

de fato

– não me recordo bem, possivelmente há muitos  

               [anos –

seguramente houve 

algo tangível para além desse silêncio de leite
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Jumper
e, se mais Mundo houvera, lá chegara

As fotos na parede são fios, liames

que preenchem de lá, de outrora, o existo aqui

Fazem (eu) areia em ampola e rosa dos ventos

           (eu) pulando – foto a foto

contra o mesquinho da prisão que só se deforma

no movimento “as estrelas se expandem”

Não mais prisão, rasgo de estrelas, areia escorrendo  

        [contra vidro

foram abolidos!

O salto deforma pernas e braços

os confunde com o piso ou as esquadrias que

se confundem com o impossível de pisos ou  

         [esquadrias
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Jump!

(eu) ginasta sobre a água irredutível do rio

concilio as margens

(eu) ponte, (eu) rio

contra o mesquinho das caravelas que precisam

chegada e partida

Foram abolidas!

Interseções, medianeras, o contorno de teus olhos

tudo abolido!

(transpor o absoluto do rio e transpor

na distância das margens

a presença mesma do rio)

Herdei cada grama de pó

e lhe preenchi os buracos com sou

Ver assim é tudo de frente

no piscar de um bocejo: mil dimensões
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Fissura de fios, de saltos, de novos flocos do pó

tudo de frente: um bocejo e mil dimensões gastas

Quero além do selo sete, das quatro nobres verdades

onde (eu) goze nirvana – não

renovada roda do carma

Mas as fotos na parede são (eu) tentáculos

que dilato o aqui só até cristalizado outro jogo  

     [de esquadrias

– mesquinho, como jogos de esquadrias –

mais alto porque (eu) maior, mas que 

na pressão água sobre água 

esmaga o mesmo peso

Tudo abolido!, repeti, erguida

a varinha do menino imperador

Com braços e pernas sem contornos

onipresentes

subi, herdeiro de todo pó,

o topo do monte Sinai:
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olhos de posso, sorriso de crime

graça infinita das peças de tangram:  

Mas faltou o verbo
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Limite

As paredes mudas

mudavam a possibilidade da casa

Tudo rijo

como as formigas que silenciassem

nas tocas

a chance da folha, ou da picada

Os rodapés que ansiassem

para além dos fios

pelo canto exposto

ou a rota exposta do rato

Ou os fungos, filamentos milenares

que lembrassem

o suco derramado, o carpete esquecido

a cachorra morta
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Entre a lâmpada e o rejunte

a fina lâmina de mariposa

múmia do tempo

da poeira e dos fótons

Na área, a latinha de Coca

implorando escancarada

pela dança das abelhas

nas bordas

Nas teias, na sujeira nos livros

no estofamento de espuma 

apenas os planos geométricos

da conspiração dos ácaros

E as folhas da cheflera enorme

em sustento estéril ao ninho

nunca acabado

dos sebinhos bicadores

Arquitetura sóbria

onde o rumor, não mais que indício
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 (no formigueiro do jardim

 no brilho esquivo do rato

 na pachorra do bolor ancestral

 nos fótons, nas bordas, nos ácaros)

espera 

Do alto das vigas

o anúncio do tremor que viria no próximo espirro

(não veio)

Ou a espada

sempre pendendo no fio de cabelo

sobre a cabeceira da mesa
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Anunciação

As nuvens parecem se projetar em 3D

enquanto o barco corre veloz sobre as águas  

           [atlânticas

a separar um morro de uma cidade

                                              [desfiladeiro

As nuvens parecem se projetar em 3D

– concretos icebergs de veludo manchado –

acrescentandoalturas novas ao meu plano tão  

                  [nível do mar

apesar da insistência das ondas

insinuando outras métricas em espasmos  

            [de enjoo

Santos de plástico me seguem

desconfiados, duvidando de minha fé

E eu, como se não sentisse o balanço óbvio e  
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        [insistente das vagas

– provando-me da absoluta impossibilidade de  

    [todo o resto –

senti pela primeira vez que o plástico se dissolvia  

               [em luz

quando a menina disse – voz de acalanto e  

        [Tirésias – :

“as nuvens parecem se projetar em 3D”

Olhei para cima e provei, grato

que o espaço se dobrava para além de si

Só nuvens – concretos icebergs de veludo machado –

preenchendo com delicada precisão o desfirmamento

vidro sobre vidro
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Em nossas artérias nossas raízes

chamaram raízes os finos rastros de tinta

vermelha

ou as cordas que artérias ou fios

davam luz e lembravam terra

marcaram as vozes na pele

e chamaram raízes as vozes

vermelhas

que cantaram braços e pulmões

marcas novas frescas na pele

cinzenta

onde furos agudos 

onde

ferros tantos

onde costa ereta, sinal de ônibus, anemia
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sobre a escultura do bíceps sobre

a dor descomunal de um piercing

traços frescos

de tinta

vermelha

insinuando-se além da gasolina que queimava

para alimentar o refino da gasolina

além a tinta

fresca

os fios que enfiavam sob a pele

para que fossem artérias

para que fosse corpo

vermelho

cada pedaço da casa

que devoravam como terra

e como terra criaram raízes
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