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A ESSENCIALIDADE DA METÁFORA NUMA POÉTICA SEM CÂNONES 
 

Palavras e poeta conversam entre si, dão-se bem, completam-se 

numa convivência sã, no prodígio de um silêncio cheio de conteúdo. 

Há uma entrega mútua de signos, emoções, falas genuínas que se 

estruturam na simplicidade do poema, no jogo apetecido e indomável 

do poema. Essa a força da poesia de Mariete Lisboa Guerra. Poesia 

com a qual só agora contactei, lendo-lhe, sentindo-lhe, o livro Um Dia 

Houve Poesia. 

Mariete não hesita em sublinhar o verbo amar como o único verbo 

sabedor, verbo indissociável da sua respiração. Nomeia-o não por 



retórica mas porque nela o verbo amar é pureza e êxtase, realidade e 

imaginário, segredo e explosão, verbo mágico. E com o verbo amar 

caminha, segue a marcha do vento, contando-se, cantando-se, em 

dois versos que aprofundam, exemplarmente, a dialética do Ser: Sou 

livre, / livre de ser ainda ser. Com o verbo amar, Mariete aprendeu 

(lição dinâmica) as «entrelinhas» da conjugação, o sonho, o encanto, 

a sedução, o desejo, a inquietação, a insónia, as brechas, as mágoas, 

as feridas, as cicatrizes, a viagem — viagem que implica, não raro, 

voltar sempre «para dentro da espera de tantos reencontros».  

Poema a poema, igualmente na prosa poética, em diferentes 

percursos da autora (da infância à mulher assumindo quanto A idade 

muda e muda-nos), Mariete Lisboa Guerra alheia-se de cânones, 

prefere o seu universo de liberdade absoluta no modo como faz 

interagir o EU e o TU, na maneira de chegar ao Outro (aos outros). 

Abre janelas de memórias e buscas, enraíza o discurso autobiográfico 

na perenidade da palavra. Escreve «num bloco de ternura» sem 

desligar-se das inevitáveis contradições do lugar humano. Procura, 

então (ainda bem), o sentido (os sentidos) da metáfora de jeito a 

intensificar, com serenidade e inteligência, a matéria lírica, o 

processo imagético, labor capital, em particular nos poemas que dão 

voz ao corpo amoroso. Não se tratando de metáforas obedientes a 

uma qualquer meta linguística, também não são metáforas ao acaso 

na medida em que a significação se instaura, realizando a 

essencialidade metafórica. Encontramos assim a marcante inteireza 

de um poema como este: 

Que fizemos de nós? / Somos uma estrada sem paragem / Sou 

hóspede do meu coração não lúcido // Agora / devo só esperar o 

avesso das coisas, o forro dos bolsos, / o amor esquecido nos teus 

dedos // Amor, / olhar-te-ei como se nunca e sempre / olhar-nos-

emos como se fôssemos morrer / O tempo perde o norte / bendigo a 

vida e beijo o teu retrato / que foi-é-será-sendo-agora. 



No prefácio de Um Dia Houve Poesia, Carlos Fernando Marques 

(especialista de Estudos Portugueses com mestrado em Estudos 

Literários) refere-se à poesia de Mariete Lisboa Guerra, acentuado: 

«(…) uma das competências maiores da autora permite-nos 

compreendê-la como uma “guardadora de metáforas”, porque estas 

germinam de uma alma maior, são agregadas durante um tempo-

limite (até que surge o grito poético), tratadas com brio como 

verdadeiras “pérolas” para mais tarde integrarem a tessitura do 

texto, rebanho maior onde convivem tantas e tantas outras 

metáforas, fruto da imaginação e empenho da autora. Talvez ela 

refute esta minha última ideia, porque a metáfora nela é tão natural 

como o ato de respirar, ou como beber da fonte de Hipocrene». 

Sem dúvida, a essência da metáfora é «uma das competências 

maiores» na poesia de Mariete.  

No posfácio, Paula Oz realça, por seu turno, a «entrega total» de 

Mariete às palavras, aos sentimentos, numa linguagem que «(…) para 

além de sugestiva, é plena de vida, conotativa, metafórica, figurada, 

criativa, viajante!». Outros textos, assinados por Antero Jerónimo, 

Mariana Loureiro, Rosa Martins (Rosamar) e Ângel de Magalhães 

constam de Um Dia Houve Poesia, destacando a singularidade da arte 

poética de Marieta Lisboa Guerra, autora ainda de Lótus Jasmim — 

Lado a Lado, com participações em diversas antologias. 

«Desde criança conquistada pelos livros», a escrita constitui-se 

sinónimo de oxigénio na alma de Mariete. Elemento vital para esta 

mulher, «água-de-luz que escuta a boca dormida» e diz: «Abro o 

meu coração sempre que o mundo chora!». Elemento vital para a 

mulher e poeta que no «ventre despido da pele» cheira «a fragância 

conhecida», a sensualidade do «beijo mordido», do «beijo viajante». 

A sua poesia tudo isso testemunha. 

 

Maria Augusta Silva 

Fevereiro, 2019 



 

Poema 
 

 

Do livro Um Dia Houve Poesia, de Mariete Lisboa Guerra, 

transcrevemos o poema: 

 

Ama-me enquanto a idade fica, 

surpreende-me na tua presença 

subindo à boca o rubro dos lábios. 

Perco-te na infindável água 

dos beijos que despertam malvas 

no sabor do desejo que não sabe ser breve. 

Quero mais de mim, 

na saudade do corpo perdoado 

na sensação das falas do peito. 

Quero mais de ti, 

no regresso incessante 

do sono letárgico. 

Possuímos todas as imagens, 

os recados, os segredos da romã. 

Tudo nos pertence quando estamos longe 

de desejar a eternidade, 

mas decidi aqui ficar, na visão breve 

de pernoitar em nós. 

 

Mariete Lisboa Guerra 

 


