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A vida é manifestação poética para 
quem se permite ser poema: a poesia 
de Maria Eduarda Novaes

Em tempos de aridez, de desencanto e de desamor, em tempos em que 

os afetos são menos valorizados que o status social, em que parecer é 

mais importante que ser, em tempos em que o sentir e a sensibilidade 

são duramente criticados e que a racionalidade excessiva e a frieza de 

espírito são enaltecidas... Em tempos como estes, a poesia se revela 

como uma potência, uma força sutil que nos provoca diferentes rea-

ções e transformações, que é capaz de nos reconectar e resgatar nossa 

humanidade. E, nas asas da metáfora, na musicalidade das palavras, 

nas imagens do corpo do poema, nos reencontramos, ressignificamos, 

nutrimos e renascemos. Renascemos selados pela poesia, com o olhar 

sensível aberto para colher e acolher as poéticas da vida.

Em sua obra O arco e a lira, o poeta e ensaísta mexicano Octavio 

Paz compartilha a seguinte visão sobre a arte poética: “a poesia é 

conhecimento, salvação, poder, abandono. Operação capaz de mudar 

o mundo, a atividade poética é revolucionária por natureza; exercício 

espiritual, é um método de libertação interior. A poesia revela este 

mundo; cria outro. [...] Confissão. Experiência inata. Visão, música, 

símbolo. Analogia: o poema é um caracol onde ressoa a música do 

mundo, e métricas e rimas são apenas correspondências, ecos, da 

harmonia universal” (2002, p. 21). Decorrente dessa definição de Paz, 

podemos repensar e resgatar a poesia como inquietação, desassossego 

do espírito, potência dos amanhãs, oceano de possibilidades para além 

da realidade concreta em que poeta navega atravessando suas águas e 

recolhendo destas as metáforas de seus versos. Ao lermos um poema 

ou uma prosa poética, mergulhamos no universo metafórico traçado 
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pelo poeta, somos inundados por um certo estado de transcendência, no 

sentido de que o cotidiano antes despercebido se revela poesia graças 

ao olhar do poeta. Em Superlativo Absoluto Poético, vivenciamos 

esse mergulho poético através das linhas e versos de Maria Eduarda 

Novaes e somos encaminhados a repensar, sentir e perceber os sentidos 

da vida, dos afetos, do amor, das pessoas, das dores, da natureza, da 

nossa relação com o tempo, do cotidiano e do sublime.

Mulher de múltiplas faces, doula, terapeuta holística, atriz, escritora, 

tradutora e professora de idiomas, Maria Eduarda Novaes é detentora 

de um olhar profundo e carrega consigo o dom, a capacidade de trans-

formar a realidade ao seu entorno em poesia. Nada passa despercebido 

pelos olhos de Novaes, que, com ternura e leveza, traduz o mundo e 

suas vivências em belas imagens poéticas. 

Ao iniciarmos a leitura de Superlativo Absoluto Poético, encon-

tramos em “Prefácio” um convite, um bilhete de embarque para o mundo 

poético de Maria Eduarda Novaes, o qual nesta obra é arquitetado 

em três partes, cada qual tingida pelo lirismo e talento da autora. A 

primeira parte, “Crônica”, é destinada à prosa poética de Novaes, a 

qual é matizada com paisagens lúdicas e oníricas, trazendo recortes 

de reflexões, fragmentos de mergulhos internos e pequenas histórias. 

Na prosa de Novaes nos deparamos com um universo sensível e com 

a revelação do sofrimento humano como uma possibilidade de ressig-

nificação desse sofrimento: somos aptos a retirar das nossas dores e 

tristezas aprendizados importantes para nossa trajetória. Além disso, 

em alguns textos, como em “O doador de desejos”, encontramos um 

resgate da importância dos afetos, dos desejos e das relações humanas 

perante o tédio e a apatia de uma sociedade maquinal que se ancora 

em um automatismo de atitudes. No pequeno vilarejo da estória, seus 

habitantes vivem como verdadeiros robôs, até que um forasteiro, ao se 

deparar com esse cenário, decide repensar sobre a dinâmica daquele 
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lugar e, nutrindo-se de ideias criativas e afetivas, auxilia a recuperar 

a humanidade amortecida nesses habitantes. Em “A força de uma 

fraqueza”, somos impactados com o seguinte trecho “Certa vez, per-

guntaram-me qual das minhas fraquezas eu acreditava ser a mais 

‘forte’... Respondi que não sei, pois minha maior força vem justamente 

de aceitar que nem sempre eu sou de ferro!”, revelando que a aceitação 

de nossas “fraquezas” e fragilidades, inerentes a todos os seres huma-

nos, é engrenagem fundamental da participação do nosso processo de 

fortalecimento e crescimento internos.

A segunda parte, “Verso”, abriga a poética de Maria Eduarda 

Novaes. Para a autora, a poesia não é apenas uma combinação de 

palavras rimadas, métricas e metáforas. Para Novaes, poesia é vivên-

cia, é a possibilidade dos sentires e das paisagens internas e externas 

se transmutarem em versos. Em muitos de seus poemas, construídos 

com um ritmo interno luminoso e deliciosos encadeamentos sonoros, 

a autora repensa o fazer e o estado poético, o ser poeta, que para ela é 

uma espécie de chamado interno, ofício sagrado que a vida lhe atribuiu: 

“Sim, sou Poeta! / E com muito mais / Prazer que sacrifício / Sou Poeta 

de ofício / E por todos os orifícios...”. Ser poeta é uma via eterna, um 

caminhar constante, “Porque, no fundo, POETA / É aquele cais onde 

/ Nossa Vida vai parar / Sem parar jamais...”. O amor e a relação do 

sujeito poético de ser e estar aqui nesse mundo também são temas que 

tonalizam os versos de Maria Eduarda; temas os quais são visitados 

pela poeta com graciosidade e leveza e que, por meio da imagética de 

seus poemas, é capaz de produzir uma impressão profunda no coração 

e no inconsciente do leitor, despertando este para as pulsões de vida, 

para a plenitude de renascer e ser grato a cada instante que se vive.

A terceira e última parte que compõe Superlativo Absoluto 

Poético é intitulada “Brevidades poéticas” e é destinada ao arranjo 

de pequenos poemas, reflexões e notas poéticas. São poesias breves 

cadenciadas pela musicalidade das rimas e de figuras de linguagem como 
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assonâncias e aliterações, eximiamente construídas pela poeta. Neste 

arranjo de poemas, deparamo-nos com a potência criativa de Maria 

Eduarda que em tudo encontra poesia e que, como um caleidoscópio, 

recria e se reinventa em novas cores, tons, formas e imagens a partir 

das dinâmicas do viver e do ofício poético.

Superlativo Absoluto Poético é um cântico à vida, ao poetar, à 

natureza das relações e às possibilidades das transformações. Neste 

livro, o leitor navegará por desassossegos poéticos, por águas densas 

e águas mansas, por auroras e por noites estreladas e, no final desse 

jornada, guiado pelas palavras de Novaes, compreenderá que a vida é 

manifestação poética para quem se permite ser poema, para quem se 

permite ver o mundo através da poesia.

Michelle C. Buss1

Ilha de Itamaracá

Primavera de 2020

1  Michelle é poeta, escritora, mestra em Letras pela UFRGS e autora do livro 
não nos ensinaram a amar ser mulher, publicado pela Editora Bestiário.
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PREFÁCIO

POESIA: IDIOMA DE DEUS

POESIA não se faz: se sente, interpreta e traduz. POETAS são sim-

plesmente os médiuns que conseguem vê-la, ouvi-la, senti-la e, enfim, 

transmiti-la aos demais. POESIA é tão somente o Idioma de Deus, e 

cada um de nós pode (e deve) ser fluente nesta que é a mais sublime 

e elevada forma de comunicação. E esta obra tem o simples intuito de 

mostrar isso, em teoria e prática, numa espécie de curso intensivo; ou, 

quem sabe ainda, ser o meio de transporte de uma viagem sem volta, e 

que promete ser a mais incrível que se possa fazer... Embarque imediato! 
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CRÔNICA:

Parte integrante, permanente condição. 
Não tem cura, pois não é uma afecção.
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A Leitura faz você divagar! Seja depressa ou devagar... Devanear, desa-

celerar, discorrer... Ela ora te diz pra correr, ora pra se atrasar; mas 

sempre terá alguma coisa a lhe dizer. CRÔNICAS lhe dirão muito, pois 

lhe dirão o Tempo todo – posto que vem do grego Chronos, que quer 

dizer Tempo. E como algo crônico, em qualquer contexto, não é algo 

passageiro, mas algo que vai te acompanhar a vida toda, por inteiro; 

eis então, em suas mãos, um lídimo – e íntimo – Manual pra Viver! Pra 

saber ser amigo e amante, pra saber aproximar o que ainda está distante, 

pra saber gozar no pecado e na virtude, pra estar na doença e na saúde... 

É pra usar amiúde ou só por um instante! São tantas CRÔNICAS pra 

tantas formas de Amor. CRÔNICAS que te farão amá-las, e amar-se 

como você jamais pensou!!!
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~O COLECIONADOR DE AMNÉSIAS~ 

E tudo o que lhe restava era aquele cantinho de parede quase em 

ruínas, marco zero de uma rota de fuga que ele não se lembrava mais 

de onde ia dar. Ele tocava cada centímetro buscando ler nos rejuntes 

descascados alguma pista que o ajudasse a não se perder ainda mais. 

Vivia ali uma solidão vigiada, onde observava os transeuntes baterem 

ponto nas cercanias a lhe espectar, a apostar se havia enfim chegado o 

dia em que ele daria um passo à frente... Mas tudo o que lhe bastava era 

colecionar ali indícios a serem decifrados no momento seguinte! Uma 

pétala de rosa morta fora posta ali por quê? E há quanto tempo jazia a 

resistir ao vento, às chuvas, aos dedos intrometidos dos caminhantes? 

Aquele pedaço de papel verde com marcas de batom havia chegado 

depois de qual noite? E de qual boca ele provinha? Ele se esqueceu de 

tudo, e funcionava naquele automático que diariamente o carregava cego, 

surdo e mudo até ali, e tão somente até ali. Esqueceu nomes, telefones, 

cores e formas, só não se esqueceu do medo de avançar, pois o medo 

insistia em acompanhá-lo independente do porquê...

Até que um dia, no comecinho do fim de um ano qualquer, as horas 

decidiram acordá-lo mais cedo, e o vento enfim moveu aquela pétala 

morta, e de quebra também o seu medo tosco. O vento carregou aquela 

folhagem e empurrou aquela coragem antes em coma profundo. E atrás 

daquelas árvores, túmulos. E dentro daqueles túmulos, memórias. 

Lembranças soterradas, resumidas a nomes e datas, cobertas com 

flores mortas, algumas sucatas, e nada mais. Os transeuntes aquele 

dia circulavam por lá. Cada um desencavando suas memórias e bus-

cando enterrar outras que não lhes serviam mais. E os papéis então se 

invertiam. Era ele, e tão somente ele, o espectador daquele intercâmbio 

vazio, um surto coletivo diante de fatos que todos gostariam de ver 

desmentidos... Até que ele se lembrou justamente disso: do quanto 



14

algumas lembranças pedem para ser esquecidas, pois não sabem ser 

futuras; urgem pelo próprio fim assim como as dores clamam por 

suas curas.

E dali ele seguiu, em marcha a ré, contra o vento, de volta ao ponto de 

partida. Porque tudo o que lhe bastava era seu reconfortante acervo 

de inexistências, a tornar eternamente faltante aquela que vinha a ser 

sua maior Ausência!



89

VERSO:

Nem sempre dorso ou oposto, mas por tantas vezes inverso. 
Há quem aposta que, mesmo de costas, jamais fica submerso!
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~UM REVISOR DE SENTIMENTOS~

É fácil revisar as L-E-T-R-A-S
Juntar vogais até criar uma sentença
Definir entre quais estão suas pausas

Saber qual pontuação se dispensa

Difícil é revisar os Sentimentos...
Encaixar vírgulas e exclamações 

Onde reinam travessões, interrogações e reticências
Onde não se sabem as causas, nem as consequências

Onde meia palavra sequer lhes pertença

É fácil revisar os verbos
Saber quais estão no presente ou no passado
Difícil é aceitar-se imperfeito do indicativo
Quando se vive no futuro mais-que-perfeito

Do subjuntivo do Ser Amado

É fácil revisar um escrito
Onde norma é o mesmo que regra

Acento é pura grafia, e sinal
É indicativo de crase

Difícil é quando Norma é sua mulher amada
E assento é onde ela se senta e lhe diz

Que a regra está atrasada 
E pede que com ela se case...

Sinal indicativo de crise? 
Não! De uma nova f(r)ase 

É fácil revisar duas Línguas, ainda que bem loucas
E tudo que elas tanto falam e querem dizer 

No exato momento em que se exibem em Poemas...
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BREVIDADES POÉTICAS



210

E esse tanto de Rua
Que há na gente...

Que faz eu querer me
Perder nos atalhos
Onde não se troca 

Alhos por bugalhos
Onde não se mente...
~SEMENTE!~

*

~SORRIA!~

Você está sendo Iludido!!!
Pois o Futuro é mascarado

O Presente é obrigado
E o Passado é voto vencido

*

~RASTEJANDO ATÉ O FIM~

A Vida te COBRA
Sem ser venenosa

Mas nela, você 
Morre mesmo assim...

*

~catESTROFEca~

Minha Poesia
Nasceu ERÓTICA,

Cresceu NEURÓTICA,
E morrerá CAÓTICA

*
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PEDAÇOS DE CARÊNCIA-SEM-TÍTULO
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Nos vemos na segunda
Te desejo na terça

Na quarta você me chama
Na quinta vamos pra cama

E de mim se despede na Sexta...

Meu coração é bom
O teu, uma besta!!!

*

Vários dias,
Muitas tardes,
Tantas noites,

Nenhuma madrugada...
Aprendi a esperar o que não vem

Para poder gozar no lucro
Do que teima em não partir...

*

Sobre ti,
Nenhuma palavra vem...

Só FALO
Do que meus

GRANDES LÁBIOS
Conhecem bem!!!!

*

Silêncio...
Assim, de nada posso

Ou devo saber...
Se você nada me diz,

“De Nada!” não devo te dizer
*
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FRAGMENTOS INOMINÁVEIS
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– Aptidão em Artes Manuais?
– Sim!

– Qual?
– EU ESCREVO!!!

*

Queria conhecer minha Plenitude
E explorar-me sem dilemas

Pediu-me um NUDE
Mandei-lhe um POEMA

*

O que está na Mente, pode estar mentindo...
É o que te faz Sentir, que faz sentido!

*

À realidade não me oponho;
Mas nela, sei que perderei...

Pois se tudo comesou num Sonho
É nele que sempre venserei!

*

Pra sobreviver,
Me juntei a ti
No passado!

Pois aprendi que
CORAÇÃO 
NÃO BATE

SE
PARADO...

* 


