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RESUMO: o presente artigo investiga as relações complexas e multifacetadas que 

existe entre poesia, memória e literatura brasileira. O seu corpus é formado por poemas 

do alagoano Jorge Cooper (1911-1991), com especial destaque para seus três primeiros 

livros: Achados, Poesia sem idade e Linha sem traço, que englobam poemas escritos 

entre 1945 e 1976, tendo como recorte temático a memória, muito recorrente em sua 

produção poética, e pensada aqui a partir dos textos de Jacques Le Goff (2003) e Paul 

Ricouer (2007). 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo deriva do projeto de pesquisa Percursos da memória na poesia de 

Jorge Cooper (PIBIC), vinculado ao grupo Poéticas Interartes, cadastrado no CNPq. 

Seu principal objetivo é contribuir para a compreensão de procedimentos poéticos 

contemporâneos, tendo como objeto de análise a obra do poeta alagoano Jorge Cooper 

(1911-1991). 

A obra cooperiana, composta de oito livros – Achados, Poesia sem idade, 

Linha sem traço, Poemas (Quando em São Luís), Os últimos, Os últimos II, Os últimos 

III e Os últimos IV –, só foi integralmente publicada em 2010, quase vinte anos após o 



seu falecimento. Antes dessa data, vieram a público apenas antologias poéticas, que 

receberam atenção da crítica local e nacional. No entanto, há ainda uma lacuna no que 

concerne aos estudos críticos realizados em âmbito acadêmico da obra desse poeta. 
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Este artigo pretende suprir ao menos parte dessa lacuna, colaborando, assim, 

para a compreensão do lugar de Jorge Cooper na história da poesia brasileira, a partir da 

análise de sua obra. O recorte temático para a análise privilegia a memória, muito 

recorrente em seus poemas, que não só a abordam de modo explícito, como também são 

eles mesmos elaborados, muitas vezes, a partir do resgate de uma extensa memória de 

leitura, ora atualizando procedimentos legados por movimentos literários que o 

precederam, como o Romantismo e o Modernismo, ora parodiando-os, em chave crítica. 

Percebe-se, assim, na leitura de sua poesia completa, que, além da recuperação da 

memória de vivências, há ainda a reelaboração de uma vasta memória de leituras, que se 

(re)configura de modo intertextual. 

A fim de traçar um quadro do temário e dos procedimentos mais recorrentes na 

poesia desse autor, será realizada a leitura integral de sua obra poética, no entanto, a 

análise mais detalhada, centro desta pesquisa, irá se concentrar em seus três primeiros 

livros, Achados, Poesia sem idade e Linha sem traço que são os mais extensos do 

volume e englobam a produção poética de Cooper entre 1945 e 1976.  

A nossa base metodológica consiste em pesquisa bibliográfica e análise crítica 

da obra do referido autor, conforme anteriormente dito, de sua fortuna crítica e de textos 

teóricos específicos da teoria da literatura e de outras áreas, que abordaram o tema da 

memória. 

 

 

UM PERCURSO NA OBRA DE JORGE COOPER 

Na poesia de Jorge Cooper, verifica-se a recorrência de uma linguagem 

sucinta. É sob o signo da exatidão que se faz a poesia cooperiana. Na maior parte dos 

seus livros, há poemas curtos, compostos quase sempre com menos de dez versos, 

também curtos, em que raramente é usada a rima e que prescindem da pontuação 



convencional. Os títulos reafirmam uma poética da síntese e do rigor: são pensados, 

despretensiosos, mas tão  importantes que, nos poemas, quando ele não  consegue  fazê-

los densos  e  certeiros, usa  a  palavra Poema ou prefere  a  exatidão da matemática,  e 

apenas lhes atribui números, o que ocorre com frequência nos quatro últimos livros de 

sua obra. 

A memória é quase sempre evocada em seus versos pelo uso do vocábulo ou 

por outros do mesmo campo semântico, no poema “A casa em que morei” (COOPER, 

2010, p. 236), o eu lírico lembra-se da casa antiga em que morou enquanto criança, já 

em “Esquecimento” (COOPER, 2010, P. 244), o eu lírico é contemplado com a 

ausência da memória, numa tensão entre tempo e espaço presentes nesses poemas, o eu 

lírico envolve-se com a memória ao mesmo tempo em que se depara com a sua perca. 

Achados, seu primeiro livro, divide-se em três partes e traz 115 poemas 

elaborados entre 1945 e 1950. A noção de memória é evocada, direta e indiretamente, 

pelo uso do vocábulo memória e pela presença de outros do mesmo campo semântico: 

lembrança, herança, passado, história, vivido. O livro Poesia sem idade de Jorge Cooper 

traz como tema central o tempo. O título do livro já traz embutida a ideia de tempo e 

espaço, criando dessa maneira uma tensão. Linha sem traço (1996-1976) foi escrito 

quando o poeta retorna à cidade natal, Maceió. A obra agrega 36 poemas curtos, onde a 

reflexão sobre o tempo é retomada. Podemos constatar, também, que pelo fato de a 

poesia cooperiana situar-se no momento moderno, pouco uso ela faz das pontuações, 

criando, assim, um aspecto fundamental da poesia cooperiana. O espaço em sua poesia 

concentra-se na urbanidade, o que podemos constatar em vários de seus poemas, que 

aludem a praças, feiras, ou ao riacho e à lagoa que flui, em meio à paisagem urbana. 

 

MEMÓRIA E POESIA EM JORGE COOPER  

Complexas e múltiplas, as relações entre arte e memória remontam à 

Antiguidade, atravessam a história  e  permanecem  profícuas  no mundo  hodierno. Na  

poesia,  elas  estão  no  cerne  da  epopeia,  cuja função  precípua  era manter  viva  a 

memória  das  ações  exemplares  do  herói  épico,  guia  e  emblema  da coletividade  à  

qual  se  vinculava:  “Os  gregos  da  época  arcaica  fizeram  da  memória  uma  deusa, 

Mnemosine. É a mãe das nove musas, que ela procriou no decurso de nove noites 



passadas com Zeus. Lembra aos homens a recordação dos heróis e de seus altos feitos, 

preside a poesia lírica. O poeta é, pois, um homem possuído pela memória [...]” (LE 

GOFF, 2003, p. 433).  

A noção de escrita como processo citacional (COMPAGNON, 1996) também 

figura como referência para  a  articulação  aqui  proposta  entre memória  e  elaboração  

poética. O poema é, portanto, compreendido como um texto em que a seleção e a 

combinação dos seus elementos constitutivos ocorrem em diálogo com uma ampla rede 

de enunciados anteriores, que se constitui como memória (LE GOFF, 2003) a ser  

retomada,  transformada,  atualizada,  incorporada  (CHARTIER,  2002,  2003; 

HUTCHEON, 1991). Essa perspectiva define o texto como constitutivamente plural, e 

desvia o foco da análise do autor para o processo, com ênfase nos seus procedimentos 

de construção literária, a partir da retomada do que é legado pela tradição à qual 

pertence e com a qual mantém vínculos de adesão, recusa ou transformação (PAZ, 

1994).  Diversos teóricos, portanto, tais como Bakhtin (1992), Compagnon (1996), 

Hutcheon (1991), Paz (1993), abordam a escrita do texto literário como reelaboração de 

uma memória que opera mudanças e deslocamentos, seja no anteriormente lido, seja no 

anteriormente vivido. Há, portanto, uma dimensão dialógica que se processa na 

elaboração poética, uma vez que escrever é inscrever-se em uma longa cadeia de 

enunciação histórica, social e cultural da língua e da literatura, pois “cada enunciado é 

um  elo  da cadeia muito complexa de outros enunciados”  (BAKHTIN,  1992,  p.  291).  

Já Antoine Compagnon observa que “Escrever é sempre reescrever, não difere de citar. 

A citação, [...], é leitura e escrita, une o ato de leitura ao de escrita. Ler ou escrever é 

realizar um ato de citação” (1996, p. 3). Escrever é, portanto, acionar uma memória: da 

língua (em suas diversas dimensões), da leitura, das vivências.   

O tempo é abordado de modo central em todos os temas cooperianos; comuns 

são as metáforas e elementos que a ele remetem, tais como: relógio, horas, passagem, 

finitude, imortalidade, etc. Desse modo mais amplo, na abordagem do tempo como tema 

inscreve-se a reflexão acerca da memória. 

Em seu primeiro livro, Achados, Jorge Cooper traz como temática a evocação 

da infância e da imagem paterna, por meio do resgate de lembranças como um aspecto 

comum da memória. Podemos ver isso claramente, nos primeiros poemas que compõem 

essa obra, exemplo forte é o primeiro poema “Meu Pai” (COOPER, 2012, p. 22) em que 



o eu lírico tenta reviver/repetir alguns dos percursos feitos por seu pai, para senti-lo 

ainda vivo em sua lembrança: “Hoje vivi sentimentos de meu pai/ Assobiei suas 

modinhas prediletas”. Giron (2000, p. 23) fala acerca da origem da palavra memória, 

destacando que memória significa propriamente “o que lembra”, isto é, aquilo que nos 

remete ao passado, em outras palavras, aquilo que já foi vivido. No poema “Bilhete”      

( COOPER, 2012, p. 45) o eu lírico recorre à memória: 

 

A memória não é um palimpsesto 

Uma aranha mexe-se na teia 

Tua lembrança ganha-me o sensório 

infiltra-se-me no sangue 

ressuscita-me nossa história 

 

Sempre me foste ouvidos 

Neste poema não usarei de métrica e rima 

(Artifícios à memória) 

-É de fácil gravação 

Ressuscitar-te-á nossa história  

 

A memória não é algo que possa ser apagado, pois o que foi vivido já entrou 

para o passado e pode voltar por meio de lembranças. A aranha pode ser lida como a 

metáfora da memória, visto que remete-nos à teia, emaranhado de fios de lembranças. E 

a lembrança parte de um mundo abstrato, para o mundo concreto, no campo sensório do 

ser, corporificando-se. E com isso, a história que foi vivenciada é ressuscitada por meio 

da memória do eu lírico. 

O poema em questão traz um traço peculiar da poesia moderna, isto é, a 

abolição dos metros e rimas; e o eu lírico chega a comparar isso a um recurso 

mnemônico “(Artifícios à memória)”, visto que “é de fácil gravação”. Aqui, a 

abordagem explícita da memória como tema, associa-se à reflexão metapoética.  

Em Poesia sem idade (1950-1968), livro escrito por Cooper durante o tempo 

em que viveu no Rio de Janeiro, Jorge Cooper atravessa o tempo ao tecer uma teia de 



memória e desmemória; lembrança e esquecimento. A memória pessoal na poesia de 

Jorge Cooper é elemento fundamental de criação ao longo de toda sua obra. O traço 

temporal marcado em Poesia sem idade se revela com indiscrição ao longo da obra, o 

tempo é trazido à consciência da poesia através da memória autobiográfica.  

Em Poesia sem idade há um eu lírico que fala sobre uma suposta memória 

uterina, ainda no corpo da mãe. Lança em “Dias acabados” (COOPER, 2010, p. 97): “– 

De mim que durante nove meses/ Fui seu corpo/ Sem memória de mim”. “Mãe (I)”, é 

um dos mais longos poemas de Jorge Cooper, composto por cinco estrofes e vinte e três 

versos, o que foge à regra de composição poética do autor, que produziu, em sua 

maioria, poemas que habitam um espaço curto entre duas estrofes e poucos versos. No 

poema, o eu lírico nega a possibilidade de ausência da mãe: “Entre mim e ti não há 

tempo e espaço”. E se essa ausência acontece, recorre à memória e à escrita: “(...)- Que 

se em mim vens nas cartas ou em memória /logo a ti inteiro volto”. (2010, p.90) 

Uma das obsessões cooperianas é o amor. Remete o amor à lembrança: “-

Ama/Se não/nem sequer lembrada/te verás amanhã/ignorada e só/nervosa e vã” (2010, 

p. 141). É, muitas vezes, a partir da memória que o eu lírico nos fala do amor:  

ENGODO  

Como apagar da memória  

Coisas que o hábito gravou  

Exemplo  

- A tortuosa história  

Que de ti me separou  

Tu por seres teimosa  

Dizes tê-la apagado num triz  

-(Como se a nossa história  

fora escrita a giz)  

(2010, p. 122)  

 

Há no poema acima transcrito, um esquema de rimas externas, algo que é raro 

na poesia cooperiana. Na primeira estrofe, entre as palavras: memória/ história (rima 

soante), gravou/ separou (rima toante). Na segunda estrofe: teimosa/ história (rima 

toante), triz/ giz (rima soante). Num esquema de rimas alternadas: o primeiro verso rima 

com o quarto verso, o segundo rima com o quinto verso, o sétimo rima com o nono 

verso e o oitavo rima com o décimo verso. Os verbos no pretérito perfeito do indicativo 

apontam para o tempo rememorado pelo eu lírico. Há especialmente uma relação entre 

escrever e gravar.  



Na poesia cooperiana, o amor é abordado de forma tortuosa em “Engodo”. O 

sujeito poético traz explicitamente a memória, num desejo sutil de aniquilá-la: “Como 

apagar da memória”. Através da reconstrução da memória pessoal, o sujeito poético, 

associa a memória a algo tortuoso, no exercício quase que autônomo de lembrar o 

vivido: “Coisas que o hábito gravou”, demonstra a fragilidade da memória em “Dizes 

tê-la pagado num triz”. Engodo é um jogo em que memórias desmemórias se 

contradizem ao habitar a temática do amor. Em “Legado” (2012, p. 99), poema que já se 

intitula biográfico, com um título que nos traz a imagem do vivido e do lembrado pela 

herança deixada, a temática amorosa também é associada à reflexão sobre literatura: 

“Lutei e muito pela vida/ E aos quarenta anos/ que tenho eu/ de meu/ − Livros/ e a 

mulher/ que a mim se prendeu”.  

A reflexão sobre o tempo é retomada no último poema do volume Poesia sem               

idade, intitulado “O avô” (COOPER, 2010, p. 160), o poema é construído a partir da 

reflexão sobre o tempo impresso no avô, personagem que carrega consigo “o passado 

empalhado”. Oposto ao presente, o avô é “verbo já conjugado (só no passado)”. Nesse 

poema, a memória é “lado de cá do presente”.  

O avô  

é o passado empalhado  

-Lado de cá do presente  

(Ignora o outro lado)  

Verbo conjugado  

(No só passado)  

 

Linha sem traço (1996-1976) foi escrito quando o poeta retornou à cidade 

natal, Maceió. O eu lírico cooperiano é compreendido em Linha sem traço apenas no 

passado: “- E só no passado me sei/ Me conheço/ No futuro e no presente/ nunca me vi / 

não me vejo” (COOPER, 2010, p. 173). Recorre à reminiscência, que aqui se configura 

como presença do ausente. Em “Instantâneo” (COOPER, 2010, p. 168), a reflexão sobre 

tempo e memória é análoga ao percurso do rio:  

O Salgadinho flui   

levando o tempo  

- E o desenho de minha vida  

dilui  

Num momento  

 

Em “Contrassenso” (COOPER, 2010, p. 168), o eu lírico aproxima viver/ lem- 

brar e contar/escrever:  
 

O que me acontece  

e não digo  

é como se não me tivesse acontecido  



O contrário se me dá  

se do que não acontece  

falo  

digo 

 

Em “Poema do finado” (COOPER, 2010, p. 171) encontramos a reflexão sobre 

a morte, tema recorrente na Obra cooperiana. Encontramos aqui um poema in memória 

do eu lírico mesmo: “De mim um dia dirão/ O Cooper morreu/ Mas não deem de coar a 

minha vida/ - Da estrela à cruz é toda ela um senão”. A cidade da memória, onde os 

poemas desse livro foram escritos, se figura em “Maceió”: 

Ausente  

fácil se me afigura  

inteiro caber dentro de Maceió  

Mas se nas descidas da vida  

o torna-caminho  

É Maceió  

claro então volta à memória  

o beco sem saída  

o jogo da gata parida  

que é  

Maceió  

Para o pobre de Jó  

(COOPER, 2010, p. 182) 

Há nesse poema uma relação entre espaço e memória, a presença do ausente é 

retomado mais uma vez pelo eu lírico, que cabe dentro do lugar que o afigura. Maceió é 

então retorno à memória. A cidade da memória está presente em diverso outros poemas de 

Linha sem traço. Em “Sempre menor”: “a cidade cresceu/ mas ficou menor do que foi/ 

depois que ela me esqueceu”. Percebemos nesses versos a dimensão do lugar associado ao 

esquecimento. Ou então, em “Mundaú (A lagoa)” (COOPER, 2010, p. 179) a lagoa é 

rememorada por um eu lírico saudoso: “– Mas por lá não vi as canoas/ nas coroas de 

sururu” . “É melhor ver / sem lembrar / (A que essa gente de dinheiro reduziu o Sobral).” 

(COOPER, 2010 p.179), nos versos o eu lírico faz um “Panorama” da cidade e o vê 

“truncado”. 

Na obra de Jorge Cooper, a reflexão sobre o tempo é um dos temas centrais, 

que se desdobra na reflexão acerca da memória. A relação entre memória e poesia se 

mostra numa elaboração poética original. A análise da obra de Cooper constitui-se 

como possibilidade de compreender os complexos caminhos da elaboração poética no 

Brasil, em diálogo com a tradição que a precede e com a qual dialoga, na busca de 

compor sentidos, sempre provisórios, para a poesia, a leitura, a escrita, a memória. 

Podemos dizer que o uso da memória na poesia é um reconstruir memórias históricas, 

em que o eu lírico traz por meio de palavras que estão subjacentes ao corpo do texto. A 



memória acaba com o pensamento do nunca mais, pois no momento em que se lembra 

de algo, reconstrói uma nova realidade em que está ligada, ao mesmo tempo, ao passado 

e ao presente. 
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