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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho consiste em uma discussão de traços composicionais do 

texto Um lance de dados jamais abolirá o acaso (Un coup de dés jamais n’abolira le 

hasard), de Stéphane Marlarme (1897), a partir da transcriação de Haroldo de Campos 

(2015). Identificando sobretudo traços de indeterminação, de estruturas vérsicas não 

convencionais e de construções aleatórias de imagens poéticas, este trabalho visa à 

caracterização do poema mallarmeano como uma composição deliberadamente 

engenhada para possibilitar diversos caminhos de leitura e, por conseguinte, multívocas 

propostas de sentido. Dada a complexidade imposta pelo objeto de pesquisa, a discussão 

empreendida nesta dissertação mobiliza um arcabouço de pressupostos teóricos que 

buscam circunscrever a inter-relação entre as instâncias da autoria, da leitura e do texto, 

nomeadamente a noção da chamada ―obra aberta‖ preconizada por Eco (2013) em seu 

livro homônimo publicado na década de 1960. A investigação mostra como o poema de 

Mallarmé contribui — por meio de seus planos transponíveis, sua disposição de 

palavras em constelação e sua construção de universos ficcionais fragmentários — para 

a produção de sentidos não unívocos e para a multiplicação de possibilidades de leitura 

e de fruição poemática. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Poesia; Obra aberta; Indeterminação; Leitor; Texto. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This thesis aims at attempting to analyze the indeterminate traits, nonconventional verse 

structures, and random constructions of poetic imagery detectable in the text Un coup de 

dés jamais n’abolira le hasard (1897) by French symbolist poet Stéphane Mallarmé, 

based on a 2015 ―transcreation‖ by Brazilian poet Haroldo de Campos. Given the 

complexities imposed by the research carried out here, the analysis mobilizes a set of 

theoretical frameworks which attempt to comprehend the inter-relationships among 

authorship, readership and the text itself, namely the notion of ―Open Work‖ put 

forward by Eco (2013) in his homonymous book published during the 1960s. The 

investigation shows how Mallarmé‘s poem contributes — by means of its 

interchangeable strata, its constellation layout and its construction of a fragmentary 

mise-en-scène — to an equivocal meaning production and to the multiplication of 

possibilities of reading and poetic jouissance. 

 

KEYWORDS: Poetry; Open Work; Indeterminacy; Readership; Text. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Este trabalho visa demonstrar como é relevante, no momento de analisar ou 

interpretar um artefato literário, que se leve em consideração a inter-relação entre autor, 

leitor e texto, sobretudo quando lidamos com um objeto de pesquisa de notória 

complexidade como o poema de Stéphane Mallarmé (1842-1898), Um lance de dados 

jamais abolirá o acaso (Un coup de dés jamais n’abolira le hasard), publicado em 

1897. É importante destacar, ainda no início deste trabalho, que tomamos como objeto 

de pesquisa a transcriação do poema Um lance de dados jamais abolirá o acaso feita 

por Haroldo de Campos em 1975. 

Mallarmé sempre foi um homem pessoalmente insatisfeito com a rotina 

cotidiana de uma vida pacata de professor de inglês e escritor. Grande admirador de 

Charles Baudelaire e de Edgar Allan Poe, Mallarmé torna-se progressivamente 

descontente com uma certa sensação de que tudo já havia sido dito tanto em prosa 

quanto em verso (cf. DARCOS, 1992, p. 333-334). Diante desse enfado quanto ao seu 

dia a dia e, sobretudo, no tocante à própria crise do seu fazer poético, o poeta francês 

decide, em sua escrita, chamar a atenção para o fato de que ―a escrita poética é 

manipulação de signos‖ (LIGNY; ROUSSELOT, 1998, p. 105). Nesse sentido, opta por 

despir o poema de traços como ―mensagem‖, ―ficção‖ e/ou missão utilitária para que, 

assim, a linguagem poética pudesse reencontrar em si mesma sua força irradiante 

(DARCOS, 1992, p. 333). A partir do desenvolvimento dessa sua teoria poética, o verso 

de Mallarmé converte-se em uma espécie de ―magia verbal‖ em que preponderam a 

música, o encantamento, a harmonia e, em certos momentos, um certo estranhamento. 

Essa é também a origem de seu relativo hermetismo, presente em parte de obras como 

L’Après-midi d’un faune (1876) e Divagations (1897). Dadas as suas contribuições em 

termos de manipulação de signos, Mallarmé não apenas influencia figuras de sua época 

como Henri de Régnier e Paul Valéry, mas também colabora para a consolidação da 

poesia moderna (LIGNY; ROUSSELOT, 1998, p. 105). Grande parte dessa 

inventividade verbal, dilapidação da ―mensagem‖, musicalidade e estranhamento — 

traços que tornam sua obra aberta a um vasto campo de possibilidades de produção de 
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sentidos — são encontradas em seu poema Um lance de dados jamais abolirá o acaso, 

objeto da presente pesquisa. 

 

Metodologicamente, nossa investigação consistirá em uma investigação de 

cunho teórico e bibliográfico, objetivando a construção, sobretudo por meio das 

referências mobilizadas, de uma reflexão que nos permitirá compatibilizar diferentes 

perspectivas teóricas para compreender a dinâmica entre autor, obra e leitor. 

Objetivando contribuir com essa análise, discutiremos como essa relação é 

abordada pelo conceito de obra aberta (ECO, 2013), almejando uma reflexão 

interpretativa de diferentes aspectos do objeto literário. 

Partiremos do pressuposto de que, dada a sua complexidade e a heterogeneidade 

de seus elementos contextuais de significação e de conteúdo, o artefato literário não 

pode ser investigado somente a partir de seus fatores internos. É nesse sentido que se 

tem destacado, no campo dos estudos literários, as tentativas teóricas que procuram 

compatibilizar os elementos imanentes à materialidade da obra com o papel do autor e 

do leitor na produção de sentidos que o texto pode potencialmente acionar.   

A dissertação está dividida em três capítulos. No primeiro, exporemos 

inicialmente a concepção — oriunda, sobretudo, de estudos nas áreas de Linguística 

Textual e de Cognição — de texto como uma proposta de construção de sentidos. Essa 

seção possui o intuito de discorrer sobre o conjunto de conhecimentos sociocognitivo-

interacionais ativados pelo leitor durante o processamento textual. Feita essa breve 

apresentação, passaremos, nesse mesmo capítulo, a tratar da proposta de transcriação do 

poema de Mallarmé, realizada por Haroldo de Campos. Além disso, destacaremos que, 

devido à sua estrutura, o poema Um lance de dados jamais abolirá o acaso demanda 

uma participação mais ativa do leitor. Com uma tipologia revolucionária, o texto rompe 

com o padrão clássico do verso ao combinar elementos abstratos, como o significado e a 

musicalidade, com a materialidade (tipografia e página em branco). Essa estrutura 

propicia leituras poéticas, uma vez que o leitor é estimulado a elaborar seu próprio 

itinerário de leitura e de criação, assumindo um papel de coautoria com Mallarmé. 

Visando compreender as indeterminações,
1
 as ―ousadias‖ e as ―aberturas‖ 

formais do poema de Mallarmé, conforme apontado no capítulo inicial, buscaremos, no 

                                                           
1
 A indeterminação se refere a um conjunto de elementos textuais que podem ser interpretados de 

maneiras diferentes, talvez até mutuamente conflitantes. Embora traços indeterminados possam ser 
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Capítulo II, subsídios teóricos na noção de obra aberta criada por Eco (2013) para 

analisar esse tipo de artefato literário não convencional. Para o escritor italiano, o leitor 

é corresponsável pela interpretação e, portanto, partícipe fundamental na produção de 

sentidos que podem até mesmo não ter sido previamente imaginados pelo autor. 

 No Capítulo III, demonstraremos, a partir das considerações de Eco, que o 

poema Um lance de dados jamais abolirá o acaso é uma espécie de obra aberta, uma 

vez que tanto os expedientes formalmente inusitados como o conteúdo plurívoco ou 

polissêmico do texto problematizam o ―contrato‖ entre autor e leitor e, ao mesmo 

tempo, abrem outras dimensões de diálogo entre eles. 

E, por fim, nas Considerações Finais, retomaremos brevemente alguns dos 

pontos principais do percurso analítico desenvolvido ao longo da dissertação. 

 

  

                                                                                                                                                                          
identificados de diferentes modos, eles tendem a se materializar, em textos literários ou em obras 

cinematográficas, sob a forma de lacunas (ou ―vazios‖) impreenchíveis, violações na sequencialidade 

narrativa, supressões radicais de dados contextuais envolvendo personagens e situações, bem como 

sujeitos e focos narrativos instáveis, narradores inafiançáveis entre outros. Além desses, podemos citar 

também ambiguidades textuais drásticas, interrupções do processo de produção de sentido ou da 

construção imagética do texto, rupturas violentas na continuidade do verso ou da cena, ―quebras‖ na 

cronologia da intriga, presença de narradores (ou ―eus‖ poemáticos) múltiplos e não confiáveis, sucessão 

de lacunas no texto e de contradições deliberadas, entre outros. Todos esses elementos ficcionais, que 

tendem a solapar a sequencialidade automática da percepção, compõem o variado repertório de 

procedimentos ficcionais que associamos às indeterminações. Porém, não se trata de uma desordem 

incurável, da instauração do vale-tudo e do declínio das possibilidades mínimas de ordenação, mas de 

uma desordem fecunda, que visa provocar a ruptura de uma ―ordem tradicional‖, unívoca e fechada, e 

estimular um tipo de fruição da obra de arte que é, ao mesmo tempo, inventiva e aberta (cf. SOBREIRA, 

2010, p. 67-69). 
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CAPÍTULO I 

TEXTO, SENTIDO E TRANSCRIAÇÃO 

 

 

Como mencionado anteriormente, neste capítulo inicial, apresentaremos a 

concepção de texto à que nos vinculamos no decorrer deste trabalho: a de texto como 

um projeto compartilhado de construção de sentidos, mediado pela interação entre o 

autor e o leitor. Para tanto, recorreremos a alguns pressupostos da vertente da 

Linguística conhecida como Linguística Textual (LT), a fim de reforçar as 

possibilidades de interação entre os estudos linguísticos e literários. Em seguida, 

discutiremos o processo de transcriação de Haroldo de Campos (2015), ao traduzir
2
 o 

poema Um lance de dados jamais abolirá o acaso (Un coup de dés jamais n’abolira le 

hasard), de Stéphane Marlarme (1897), visto que é a transcriação em língua portuguesa 

o nosso objeto de análise. 

 

 

1.1 A concepção de texto como uma proposta de construção de sentidos  

 

 Embora possa parecer uma obviedade afirmar que o objeto de estudo da 

Linguística Textual é o ―texto‖, essa percepção se torna menos simplista conforme se 

compreende que, no desenvolvimento dessa vertente teórica da Linguística, esse objeto 

de estudo tem passado por sucessivas reformulações. Como observam Cintra e Penhavel 

(2018), 

Surgida na segunda metade dos anos de 1960 e impulsionada 

principalmente pelos estudos desenvolvidos na Alemanha, a LT 

chegou ao Brasil efetivamente a partir dos anos de 1980 

(KOCH; ELIAS, 2016). Entre o seu surgimento e as 

investigações mais atuais, no entanto, podem ser descritas 

múltiplas ampliações e modificações por que passou a 

concepção de texto. Nesse sentido, é consideravelmente 

                                                           
2
 Para evitar repetições, algumas vezes utilizamos os termos ―traduzir‖ e ―transcriar‖ como sinônimos, 

como fazem os próprios irmãos Campos (2011, 2015) em suas obras teóricas. Embora apontemos no 

próprio trabalho que a atividade de transcriação difere substancialmente do processo tradicional de 

tradução literal, entendemos que a tradução é um termo bastante abrangente, que inclui, dentre suas 

múltiplas formas de materializações, também o ato de transcriar. Nesse sentido, transcriação não se opõe 

à noção de tradução em sentido amplo. A transcriação difere apenas do processo implicado num tipo 

restrito de tradução literal, tradicionalmente muito afeita à transposição, por exemplo, apenas da camada 

semântica. 
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diferente a noção inicial de texto como frase complexa, 

vinculada a uma perspectiva gramatical, da noção 

contemporânea de texto como lugar de interação, ancorada 

numa perspectiva sociocognitivo-interacional (CINTRA; 

PENHAVEL, 2018, p. 219). 

 

É de particular interesse a esse trabalho essa noção contemporânea de texto 

como ―lugar de interação‖, que pressupõe o papel de um leitor ativo que deve acionar 

um conjunto de conhecimentos sociocognitivo-interacionais, a fim de processar 

coerentemente a construção dos sentidos textuais (cf. KOCH, 2004). Além disso, 

consideramos que é possível identificar, nesse aspecto, um ponto de convergência 

interdisciplinar entre os estudos literários e os linguísticos no que tange à abertura do 

texto, tópico que será aprofundado no próximo capítulo.
3
 

É em razão dessa concepção mais ampla de texto que se tem demonstrado que a 

leitura é uma atividade complexa de processamento e de produção de sentidos (cf. 

KOCH, 2006). A relação entre texto e leitor (copartícipe da interação) é, assim, mais 

uma atividade de construção (coprodução) do que mera ―decodificação da mensagem‖, 

para fazer referência a uma expressão da conhecida proposta de Jakobson acerca dos 

elementos constitutivos do ato de comunicação (cf. MARTELOTTA, 2010).    

É nesse sentido que, alinhando-se ao pressuposto de texto como objeto 

interacional, Kleiman (2011) destaca que a construção de sentidos na escrita não é uma 

atividade tão simples como pode parecer à primeira vista. Tal atividade envolve 

mecanismos cognitivos múltiplos e que precisam ser bem controlados pelo leitor. A 

leitura, segundo a autora, é um ato social, uma interação entre autor e leitor que 

―obedecem a objetivos e necessidades socialmente determinados‖ (p. 10). 

 

A compreensão de texto parece amiúde uma tarefa difícil, porque o 

próprio objeto a ser compreendido é complexo, ou, alternativamente, 

porque não conseguimos relacionar o objeto a um todo maior que o 

torne coerente, ou, ainda, porque o objeto parece indistinto, com tantas 

e variadas dimensões que não sabemos por onde começar a apreendê-

lo. De fato, a compreensão de um texto escrito envolve a compreensão 

de frases e sentenças, de argumentos, de provas formais e informais, 

                                                           
3
 A respeito dos pontos de diálogo interdisciplinar entre os estudos literários e os linguísticos, vale citar 

aqui o livro Linguística textual: literatura, relações textuais e ensino, organizado por Toledo e Spera 

(2007), cuja primeira parte é composta de capítulos que discutem exclusivamente a relação profícua entre 

a Linguística Textual e o Texto Literário.  
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de objetivos, de intenções, muitas vezes de ações e de motivações, isto 

é, abrange muitas das possíveis dimensões do ato de compreender, se 

pensarmos que a compreensão verbal inclui desde a compreensão de 

uma charada até a compreensão de uma obra de arte (KLEIMAN, 

2011, p. 10). 

 

Nesse caso, a leitura de um texto ou de uma obra de arte deve partir da análise 

minuciosa de segmentos e partes do objeto. É aos poucos que a construção de sentido 

vai sendo feita, tarefa essa que vai demandar um leitor reflexivo, consciente, proficiente, 

e, sobretudo, crítico.   

Kleiman (2011) defende que, para haver uma leitura proveitosa de um texto, é 

necessário que o leitor acione determinados conhecimentos. O primeiro deles é o 

conhecimento prévio, que se relaciona ao conhecimento de mundo e abrange as 

experiências vividas pelo leitor. Tais experiências são de grande relevância para a 

leitura de um texto, e, consequentemente, para a sua compreensão. Em segundo lugar, 

destaca-se o conhecimento linguístico, composto pelo domínio das regras gramaticais e 

do vocabulário empregado, sendo necessário para operar o processamento do texto. É 

esse o conhecimento responsável por permitir o agrupamento das palavras que depois 

constituirão o sentido. E, por último, o conhecimento textual, relacionado às várias 

formas de discurso que um texto pode impulsionar, auxiliando, portanto, na 

compreensão de seu todo. É nesse sentido que os  

 

textos também podem ser classificados levando-se em consideração o 

caráter da interação entre o autor e leitor, pois o autor se propõe a 

fazer algo, e quando essa intenção está materialmente presente no 

texto, através das marcas formais, o leitor se dispõe a escutar, 

momentaneamente, o autor, para depois aceitar, julgar, rejeitar 

(KLEIMAN, 2011, p. 19). 

 

Vale reafirmar, portanto, que o leitor não é um sujeito passivo diante do texto, 

ele tem as pistas do autor. Por outro lado, como destaca Kleiman (2011), ele pode, 

simplesmente, escolher não seguir as pistas do autor, construindo, assim, sentidos ainda 

não idealizados, evidenciados. Desse ponto de vista, o leitor é, antes de tudo, 

―coprodutor‖, para usar um termo utilizado por vezes no âmbito da Linguística Textual 

(cf. KOCH, 2006). 

Kleiman (2011) reforça, assim, que o texto não é um produto acabado.  Para ela, 

uma das atividades mais essenciais a serem desenvolvidas pelo leitor é a formulação de 
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hipóteses. Isso significa que, no momento da leitura, o leitor elabora uma série de 

expectativas tanto sobre a estrutura quanto sobre o conteúdo do texto. Nesse sentido, 

guiado por suas hipóteses de leitura e também pelos conhecimentos sociais e cognitivos 

que progressivamente aciona, ele é capaz de compreender as informações iniciais do 

texto e inferir outras tantas que não estão necessariamente explícitas, conforme a leitura 

avança. 

É nesse sentido que, de acordo com Kleiman (2011), o segundo passo desse 

processamento da leitura é o de verificar as hipóteses para confirmação ou refutação e 

revisão. Destaca a autora que,  

 

[a]o formular hipóteses o leitor estará predizendo temas, e ao testá-las 

ele estará depreendendo o tema; ele estará também postulando uma 

possível estrutura textual, e, na testagem de hipóteses, estará 

reconstruindo uma estrutura textual; na predição ele estará ativando 

seu conhecimento prévio, e na testagem ele estará enriquecendo, 

refinando, checando esse conhecimento. São, todas essas, estratégias 

próprias da leitura que levam à compreensão do texto (KLEIMAN, 

2011, p. 43). 

 

Kleiman (2011) destaca que, à medida que o leitor não é aquele que 

simplesmente recebe o texto — já que ele constrói o seu significado global, ―procura 

pistas formais, antecipa essas pistas, formula e reformula hipóteses, aceita ou rejeita 

conclusões‖ (p. 65) —, também o autor não é passivo nessa relação, ele busca a adesão 

do leitor, apresentando argumentos efetivos, as estratégias convincentes, procurando 

organizar o texto de tal forma que as pistas formais propiciem a execução de seu 

objetivo. Eles, autor e leitor, no momento da leitura, precisam apresentar um grau de 

responsabilidade mútua, embora as divergências tendam a ocorrer. Assim, para ela, o 

leitor não deve ―ir ao texto com ideias pré-concebidas, inalteráveis, com crenças 

imutáveis‖ (KLEIMAN, 2011, p. 65), pois isso impediria a construção daquele 

significado amplamente visível por meio das pistas formais.  

 

Daí que na leitura tanto a responsabilidade do autor como a do leitor 

sejam consideradas maiores: o autor, que detém a palavra, por assim 

dizer, por um turno extenso, como num monólogo, deve ser 

informativo, claro e relevante. [...]. Já o leitor deve acreditar que o 

autor tem algo relevante a dizer no texto, e que o dirá clara e 

coerentemente (KLEIMAN, 2011, p. 66) 
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Mesmo se comportando como tal, podem ocorrer, no momento da leitura, 

obscuridades e inconsistências, que podem ser resolvidas, de acordo com Kleiman 

(2011), recorrendo ao conhecimento de mundo, ao linguístico e ao textual, atendo-se 

sempre às pistas textuais, ―ao invés de ignorá-las, porque não correspondem a nossas 

pré-concepções‖ (p. 66).  

Apresentada brevemente essa concepção essencial que orienta a nossa reflexão 

— a de texto como proposta conjunta de produção de sentidos que é mediada pela 

interação entre o autor e o leitor —, podemos partir, em seguida, para a caracterização 

do processo de transcrição subjacente à tradução do poema mallarmeano, elaborada por 

Haroldo de Campos.  

 

 

1.2 A transcriação do poema de Mallarmé realizada por Haroldo de Campos 

 

Embora toda experiência cognitiva possa ser traduzida em qualquer língua, não é 

possível afirmar que a equivalência completa de todas as partes do signo possa ser 

mantida. Nesse sentido, a obra a ser vertida muitas vezes demanda um esforço por parte 

do tradutor que supera a transposição literal para uma nova língua. Esse esforço que, 

além de apreender o sentido literal, tenta ainda reimaginar dimensões sonoras, visuais e 

etimológicas de segmentos do texto em outra língua pode ser chamado de 

―transcriação‖. Sobre o processo da transcriação, Bento (2008) afirma que  

 

 

Verter um texto qualquer a outro idioma exige a apreensão do 

discurso original na língua de partida e a reconstrução pretensamente 

idêntica de tal discurso na língua de chegada. Entretanto, tal intenção 

é utópica, já que sempre haverá nuanças semânticas divergentes. Isso 

acontece não pela incapacidade do tradutor, mas pela deficiência do 

signo linguístico em reproduzir fielmente o texto traduzido (p. 57). 

 

Esse fato só reafirma a ideia de que a transcriação não é um trabalho fácil e, em 

algum momento, as escolhas operadas pelo poeta-transcriador podem não apreender o 

signo em toda a sua complexidade: 

 

Assim, toda ação de traduzir implicará um desvio de sentido, por mais 

similar que o conceito seja nos dois idiomas em questão, já que uma 

palavra, em cada cultura, adquire carga semântica diferente ao longo 

do tempo. Ainda que a língua seja a mesma, como no Brasil e em 
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Portugal, ou na Inglaterra e na Austrália, haverá sutil distinção na 

recepção de um mesmo termo (BENTO, 2008, p. 58). 

 

 

A trascriação do poema ―Un coup de dés jamais n’abolira le hasard‖, feita por 

Haroldo de Campos em 1975, foi um marco importante, visto que permitiu aos leitores 

lusófonos o contato com essa obra da literatura. O trabalho realizado por Haroldo de 

Campos constitui, segundo Meschonnic (1982, p. 130 apud FALEIROS, 2007), uma 

tradução adequada, pois, para o pesquisador, ela foi aquela que ―em relação com a 

poética do texto inventa sua própria poética, e que substitui as soluções da língua pelos 

problemas do discurso, até inventar um novo problema, como a obra inventa‖. E é 

justamente por inventar novos problemas que uma obra, assim como o poema, é capaz 

de prenunciar um diálogo entre o sujeito e a sua história. Ainda quanto a esse processo, 

Sobreira (2017), com base em Campos (2011, p. 62), sintetiza o conceito de 

transcriação nos seguintes termos: 

 

A noção de transcriação consiste em traduzir criativa e criticamente 

um determinado texto. Tal operação tradutora ultrapassa a simples 

transposição da informação semântica e/ou do significado literal, mas 

busca ―reimaginar‖ o próprio signo em toda a sua fisicalidade e 

materialidade. Especialmente em casos de poemas marcados por 

dificuldades ou até mesmo em textos experimentais e transgressores 

em prosa, não caberia uma tradução literal ou ―subserviente‖ ao 

significado do texto de partida. Nesses casos ―difíceis‖ ou 

excepcionais, o tradutor (ou, nesse caso, o poeta ―transcriador‖) 

deveria atender às exigências formais do próprio artefato literário uma 

vez que se detecta uma relativa supremacia da função poética sobre a 

função referencial. Em outras palavras, essa espécie de transposição 

criativa constitui-se na ―operação que traduz, no poema de chegada, a 

coreografia da ‗função poética‘ jakobsoniana surpreendida e 

desocultada no poema de partida‖ (p. 94-95). 

 

 

Segundo Bento (2008), ―tal diálogo tradução/original não apenas atualiza o mito 

do ‗lance de dados‘ pelo valor ritualístico que possui o ato de traduzir, mas também 

permite à análise uma aproximação da contemporaneidade‖ (BENTO, 2008, p. 8).   

O poema, no original, veio acompanhado de um prefácio introduzido pelo 

próprio Mallarmé, onde o poeta francês observa que, assim que lido, o texto deveria ser 

descartado. No entanto, essa parte do poema vai ser considerada, por Haroldo, como 

constituinte do texto cujas pistas introduziriam o ―novo fazer poético‖ que a obra 

inaugura.  
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A tradução deste prefácio é, pois, uma indicação dos princípios 

adotados pelo tradutor na relação que estabelece com o texto. Haroldo 

de Campos dá uma indicação de seu projeto de tradução à tradução da 

expressão mise en scène — presente na importante sentença em que se 

fala das ‗subdivisões prismáticas da Idéia [... que] dura seu concurso‘; 

dans quelque mise en scène spirituelle exacte é traduzida por 

‗nalguma cenografia espiritual exata‖ por Haroldo de Campos; mas 

poderia ter sido traduzida por ‗em alguma encenação espiritual exata‘ 

(FALEIROS, 2007, p. 12). 

 

 

Para Faleiros (2007), apenas uma transcriação como a feita por Haroldo de 

Campos seria capaz de nos levar a entender a ideia de arte apresentada por Mallarmé em 

Um lance de dados jamais abolirá o acaso. O transcriador se propôs a fazer um estudo 

detalhado do poema a fim de apresentar um trabalho que se aproximasse ao máximo da 

ideia do texto de partida, se é que isso é possível.
4
  

Transcriar um poema de Mallarmé não deve ser encarado como uma tarefa 

simples, pois, além de ter que buscar, nos mínimos detalhes, um sentido plausível para o 

emprego de determinada palavra, em algumas situações, o trascriador terá de buscar 

aproximações ou correspondências: 

 

As encruzilhadas mallarmeanas são, com efeito, múltiplas e obrigam o 

tradutor a se posicionar, não só diante das grandes questões, mas, 

também, diante de alguns vocábulos, como feuillet, traduzido por 

Haroldo de Campos por ‗página‘. Entretanto, algumas linhas abaixo, 

Mallarmé utiliza o termo Page, em maiúscula, distinguindo-a de 

feuillet. Na tradução de Haroldo de Campos as duas palavras 

distinguem-se apenas pela maiúscula. Para evitar esta repetição, uma 

opção é traduzir feuillet por ‗folha‘ (FALEIROS, 2007, p. 12). 

 

 

Para facilitar a tradução, Haroldo teria feito, segundo Faleiros (2007), um 

esquema com cinco critérios: 1) o nível gráfico, 2) o grafo numerológico, 3) a retomada 

etimológica, 4) a macrossintaxe e 5) as correspondências semântico-visuais. Eles seriam 

                                                           
4
 Nesse sentido, parte das observações que são feitas ao longo do trabalho com relação ao texto de partida 

mallarmeano podem se aplicar também ao poema de chegada de Campos e vice-versa. Dados os inúmeros 

pontos de aproximação e de diálogos intertextuais entre a obra francesa e sua transcriação em língua 

portuguesa, seria uma atividade infrutífera tentar separar rigidamente uma da outra. No entanto, quando 

se estiver tratando de determinadas especificidades de apenas uma dessas duas obras, sinalizaremos 

textualmente a qual delas o(s) comentário(s) em questão se refere(m). 
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adotados de forma a apresentar o passo a passo de como foi feito o trabalho da tradução. 

Detalhamos, abaixo, aspectos de cada um desses critérios: 

O primeiro elemento, que diz respeito ao nível gráfico, é evidente já no prefácio 

da edição, onde o próprio Mallarmé fala em ―espaçamento da leitura‖. ―Os brancos‖ 

desde o início já chocam o leitor, e a diferença dos caracteres evidencia o momento de 

subir e descer a entonação. Sobre isso, Faleiros (2007) afirma que ―tanto a disposição 

espacial das palavras quanto os tamanhos e formas dos tipos gráficos são centrais no 

modo de significar do poema e devem, portanto, assumir configuração homóloga em 

uma tradução que se queira poética‖ (p. 15).    

O segundo critério de tradução utilizado por Haroldo é aquele que entende o 

poema como uma equação verbal, que são os dados, um jogo de números. Termos como 

anciens calculs, unique Nombre, LE NOMBRE, se chiffrât-il… (―antigos cálculos‖, 

―único Número‖, ―O NÚMERO‖, ―se decifra‖) fazem parte do texto. Assim, indagações 

surgem a partir do número 7, que seria uma espécie de ―cifra‖ da ―constelação‖ 

poemática.  

O terceiro critério adotado, ―a retomada etimológica‖, está relacionado a um 

conjunto de transformações apresentados por determinadas expressões ao longo do 

poema. Segundo Faleiros (2007), é orientando-se na proximidade etimológica, na 

configuração sonora e ―réplica-negação de hesito‖ de determinadas palavras que 

Haroldo vai construindo a tradução de Um lance de dados jamais abolirá o acaso. 

Faleiros (2007) observa que 

 

a configuração sonora em si é um argumento puramente subjetivo, 

uma vez que, em ―saída‖, a fricativa inicial [s] é surda como em issu, 

enquanto em ―êxito‖ é sonora [z]. Segundo, a idéia de ‗réplica-

negação‘ é criação do tradutor, pois não é fácil aproximar, em francês, 

issue de hésiter. Terceiro, e aí reside a questão etimológica, se issu 

vem do antigo francês issir, bastante próximo de ‗sair‘, e do 

substantivo ‗saída‘, o termo ‗êxito‘ é etimologicamente próximo de 

quê? Do latim? Do inglês? Enfim, de todos os significados que 

Haroldo de Campos dá para issu, o único que tem conotação de 

conquista é ‗êxito‘; o que acrescenta uma dimensão de vitória, que não 

condiz com o ‗poeta Hamlet‘ que habita o poema, para quem a 

constelação é saída, não necessariamente vitória (FALEIROS, p. 25). 
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Assim, a diferença dos caracteres evidencia a existência de motivos
5
 

preponderantes, secundários e adjacentes e, com isso, a noção de uma macrossintaxe
6
. 

Isso teria levado Haroldo a traduzir o motivo preponderante UN COUP DE DÉS / 

JAMAIS / N‘ABOLIRA / LE HASARD, exposto ao longo do poema, como UM 

LANCE DE DADOS / JAMAIS / JAMAIS ABOLIRÁ / O ACASO. Contudo, nem tudo 

seria tão simples, pois ao longo do poema essa macrossintaxe acabaria, em algum 

momento, por se chocar com a microssintaxe.
7
 Isso porque o motivo preponderante e o 

secundário distribuem-se ao longo do poema e vão se ramificando a outros elementos 

no texto. Essa ―nova‖ dinâmica faz com que a organização linear do poema seja 

rompida. Entender essa dinâmica é parte fundamental para traduzir o jogo mallarmeano, 

pois se deve atentar para a configuração das páginas e das frases sem perder a sua 

relação com o todo. Faleiros (2007) apresenta um ponto de tensão entre a macro e 

microsintaxe.  

 

[Essa] é a tradução do motivo secundário: Si / c‘était / le Nombre / se 

serait. E que foi traduzido por Haroldo de Campos da seguinte 

maneira: ―Se / fosse / o número / seria‖. Em uma análise macro-

sintática, a tradução de Haroldo de Campos é inquestionável, natural. 

Entretanto, micro-sintaticamente o verbo c‘était inicia uma página e 

está distante da conjunção de condição Si. Nesse seu sistema solar 

próprio lê-se: C‘était / le Nombre / issu stellaire...; que pode ser 

traduzido por: ―Era / o Número / saída estelar... A dificuldade é que a 

conjunção Si, em francês, é seguida pelo imperfeito do indicativo e, 

em português, seguida do imperfeito do subjuntivo. A mudança de 

modo verbal produz, no sistema micro-sintático, um deslocamento 

aspectual relevante, pois o aspecto indicativo esvazia-se, intraduzível 

(p. 17). 

  

O quinto critério, relativo às correspondências semântico-visuais, surge então da 

tensão entre a autonomia das frases e a unidade do poema. Essas correspondências vão 

levar Campos a supervalorizar as aliterações e a disposição de determinados sinônimos. 

                                                           
5
 Um motivo, em teoria literária, se refere a uma ideia dominante em uma obra literária como parte da 

temática principal do texto. Consiste, em geral, em uma situação típica (ou uma personagem, uma 

imagem recorrente ou uma espécie de padrão verbal reiterado), que se repete e tende a estar saturada de 

significado humano. Em outras palavras, um motivo caracteriza-se como um elemento linguístico que 

recorre com insistência na obra dum escritor ou como uma marca, traço ou elemento pictórico 

perseverante ao longo da obra dum artista plástico, músico ou poeta etc. Essa recorrência de um 

determinado motivo carrega significados especiais no âmbito da obra (cf. MOISÉS, 2004, p. 310). 
6
 Macrossintaxe é, de acordo com Faleiros (2007), a frase central do poema Um lance de dados jamais 

abolirá o caso. Graficamente formatada em caixa alta, esse segmento percorre todo o texto. 
7
 A Microssintaxe (FALEIROS, 2007) constitui os versos do poema grafados em letras minúsculas.  
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A presença da sinonímia em Um lance de dados jamais abolirá o acaso é, para Faleiros, 

um recurso relevante para a tradução do poema.  

De acordo com Faleiros (2007), o tradutor se deparou com muitas dificuldades 

no momento de transcriar o poema mallarmeano. Isso porque determinadas palavras 

como vers, por exemplo, são polissêmicas.  Em um texto denotativo, essa palavra 

poderia, sem ocasionar nenhum dano, ser traduzida pelas preposições ―rumo‖ ou ―para‖. 

Em Um lance de dados jamais abolirá o acaso, no entanto, não é tão fácil assim, uma 

vez que o signo também possui o sentido de ―verso‖. Assim, na transcriação, é preciso 

encontrar um termo que abarque simultaneamente esses possíveis significados. 

Para Faleiros, a transcriação feita por Campos apresenta um texto ainda mais 

erudito e rebuscado do que o próprio texto malllarmaico. Trata-se de um traço 

condizente com a estética do movimento literário
8
 do qual o tradutor fazia parte.  

 

Por fim, é importante salientar que compreender as escolhas 

tradutórias de Haroldo de Campos e situar-se em relação a elas exige 

uma consciência no que concerne a historicidade do traduzir. Para 

Haroldo de Campos, a tradução do poema deve ser criativa, 

potencializar as rupturas, sobretudo formais, que o texto a ser 

traduzido traz (FALEIROS, 2007, p. 28).  

 

A trascriação, para Faleiros (2007), deve ser um instrumento de reflexão, como 

algo que, embora pensado primeiramente para uma língua e uma cultura, possa, por 

meio desse trabalho, ser reelaborada em uma outra língua. O objetivo maior de uma 

tradução deve ser o de ―produzir um texto em que o que é dito e o modo de dizê-lo 

formem um corpo homólogo ao do texto de partida‖ (FALEIROS, 2007, p. 19).  

 Bento (2008) atribui ao poema Um lance de dados jamais abolirá o acaso um 

caráter mítico. Para Bento (2008), um mito ―é uma narrativa com a função de elucidar a 

origem ou a razão da existência das coisas, dados esses não disponíveis à percepção 

humana‖ (p. 11). O caráter mítico deve-se ao fato de que, segundo o pesquisador, o 

texto mallarmeano é uma recriação do Universo, do homem e da arte, construída não 

por força divina, mas pelo próprio homem. Segundo o teórico, ―distante da função 

sagrada, a fábula mítica ganha destaque por espelhar paradigmas de comportamentos 

humanos. Eis o seu conceito moderno‖ (BENTO, 2008, p. 12). Assim, forma-se o mito: 

                                                           
8
 A Poesia concreta (STROPARO, 2017) representou uma negação do verso clássico como unidade 

―rítmico-formal‖, concedendo ao espaço de seu suporte determinada significação. Uma poesia em que os 

recursos visuais são também definidores de sentido e que, por isso, se pretendia mais completa.  
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a obra revolucionária que explorou ao máximo o espaço da página, aproximando a 

poesia de outras artes, como a música e a pintura. Nesse sentido, o poema de Mallarmé 

construiria uma espécie de mito da modernidade, conforme observa Bento: 

 

Ora, defende-se que ‗Um lance de dados‘ é o mito moderno 

justamente pelo processo por que passou desde o seu ‗resgate‘ pela 

crítica em meados do século XX: altamente difundido e citado por sua 

forma (a desconstrução do real em cada uma de suas palavras; a 

exploração de tipografias distintas; a disposição ―flutuante‖ dos versos 

na folha, inibindo a formação de estrofes; a função ativa que o branco 

da página adquire na formação de sentido, em virtude do espaçamento 

entre sintagmas), tem seu significado quase ignorado, ou dissecado 

apenas em certas exegeses específicas. Em geral, a essência da obra-

prima mallarmaica, suas leituras possíveis, enfim, seu cerne 

conteudístico é abafado pela imponência de suas ousadias formais 

(2008, p. 12). 

 

 

 

Mallarmé expressou pela linguagem as suas fantasias. Quis afastar sua poesia do 

mundano, do mundo real. Era assim que o poeta francês acreditava ser possível alcançar 

o Absoluto. ―Extinguir a concretude das coisas e buscar a abstração conceitual leva 

Mallarmé a acreditar que apenas a palavra poética, a ‗poesia pura‘, pode ser um canal de 

contato com o Absoluto
9
‖ (BENTO, 2008, p. 37). No entanto, o próprio andamento da 

obra teria feito com que Mallarmé concluísse que, pela linguagem, é impossível 

alcançá-lo, pois a descontextualização pela qual passa a obra do escritor deixa de ser 

comunicação (BENTO, 2008).  

O escritor francês acreditava que talvez reelaborando a linguagem ele 

conseguiria atingir o Absoluto. Algumas das peculiaridades que precisam ser 

observadas quando da tarefa de procurar compreender o poema incluem: a 

temporalidade dos verbos é geralmente no infinitivo; a ordem das palavras não segue 

uma sintaxe natural; as expressões adverbiais não apresentam uma função definida; 

além disso, há uma preferência por particípios, como atesta Bento (2008):  

 

Pode-se ler verticalmente, como uma versificação regular, ou 

horizontalmente, como uma partitura; podem-se agrupar as palavras 

de mesmo padrão tipográfico ou considerar os agrupamentos 

formados no nível topológico da página. Enfim, o poema constitui-se 

                                                           
9
 O Absoluto para Mallarmé era a perfeição da forma, o estado último, o sentido ideal da poesia (cf. 

CARDOSO, 1976). 
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em uma ‗obra aberta‘, quase permutacional, cuja completude será 

apenas atingida com a recepção. É um poema latente, reconstituição 

constelar do caos criativo, do eixo paradigmático, do nível das 

possibilidades: cabe ao fruidor o insight, a associação sintagmática, a 

finalização da obra (p. 61). 

 

 

Outra característica bem importante nos poemas de Mallarmé diz respeito ao uso 

que ele faz da musicalidade. O poeta percebe que ―antes de um conjunto de palavras, a 

linguagem pressupõe um ritmo‖ (BENTO, 2008, p. 39). A riqueza dos traços musicais 

pode ser observada nas figuras de som do poema, conforme salientada por Campos ao 

realizar sua transcriação. 

Para transcriar o poema francês, o poeta brasileiro teria usado, segundo Bento 

(2008), três estratégias diferentes: ―tradução por aproximação, o neologismo 

ideogramático (palavra-valise), a subversão lingüística e a investigação etimológica de 

palavras como justificativa para a escolha na transposição‖ (p. 61). Tradução por 

aproximação significa dar a determinadas palavras a transposição que melhor confere 

equivalências ao poema. Como exemplo de tradução por aproximação, Bento (2008) 

apresenta 

 

a aliteração em /s/ do original (―leS jailliSSementS coupant au raS leS 

bondS‖), que reverbera o barulho do mar. ―Au ras‖, literalmente 

―raso‖, é vertido por ―cerce‖ (que significa ―pela raiz‖), o que permite 

a mesma sugestão em português (―oS escarcéuS cortando CerCe oS 

SaltoS‖) (p. 62).  

 

 

O neologismo ideogramático, outra estratégia usada por Campos, consiste em 

formar, a partir da palavra original, uma nova que traduz a ideia do todo do poema. 

Vejamos, por exemplo, os casos de ―Surgi / inférant‖, vertidos por Campos como 

―Exsurto / inferindo‖ (MALLARMÉ, 2015). Como postula Bento (2008): 

 

 

O verbo ―surgir‖, em francês, tem conotação semelhante ao cognato 

em português, especialmente no uso náutico: emergir bruscamente em 

direção à terra. A opção óbvia (―surge‖, ou ―surgido‖) perderia a idéia 

de imprevisto, de certa rudeza que consta no original. O poeta 

brasileiro cria então ―exsurto‖, que funciona como um suposto 

particípio irregular de ―exsurgir‖ (―erguer-se‖) – o que mantém o 

sentido de aparecimento — e recupera sonoramente ―surto‖, que 

adiciona ideogramaticamente a idéia de ‗irrupção‘: desse modo, como 

um kanji oriental, ‗exsurgido‘ e ‗surto‘ unem-se, criando ―exsurto‖, 

erguido de maneira irrompida e brusca (BENTO, 2008, p. 63).  
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 Já a subversão linguística é uma estratégia usada como um meio de compensar 

as partes do poema que são intraduzíveis. Vejamos, por exemplo, as soluções 

encontradas por Campos na seguinte passagem: 

 

naguères d´où sursauta son délire jusqu´à une cime 

flétrie 

par la neutralité identique du gouffre 

 

―Flétrie‖ (enfraquecido) faz vibrar ―été‖ (sido, do verbo ser), o que 

enriquece a teia semântica dessa passagem, em que a pluma (metáfora 

dos dados, ou da criação poética) dá-se conta da indiferença do 

abismo (símbolo do acaso). Para não perder a anagramatização do 

original, Haroldo de Campos recria tais versos como:  

 

de onde há pouco sobressaltara seu delírio a um cimo 

fenescido 

pela neutralidade idêntica do abismo (BENTO, 2008, p. 64). 

 

 

 

Percebe-se que a palavra ―fenecido‖ é subvertida em ―fenescido‖. ―Sido‖, nesse 

caso, é desenhado ao nível do significante, sem perda do aspecto sonoro.  

E, por último, chegamos à investigação etimológica das palavras, de modo que 

suas origens sugerem certas cargas semânticas no texto. Como exemplo dessa 

estratégia, Bento (2008) ressalta o trecho:  

 

Ayant 

        de contrées nulles 

 

                                induit 

 

le vieillard vers cette conjonction suprême avec la probabilité 

Haroldo traduziu por: 

tendo 

          de regiões nenhumas 

                               induzido 

o velho versus esta conjunção suprema com a probabilidade        

                                                                 (BENTO, 2008, p. 64)  

 

 

Haroldo, como um tradutor crítico, buscou a origem de ―vers‖, e percebeu que 

ela era oriunda do latim ―versus‖ (―em direção a‖). Dessa forma, foi possível encontrar 

um caminho para que se preservasse a ambiguidade característica do poema:  
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A palavra latina não apenas manteria o sentido preposicional, como 

ressoaria ―verso‖ (mantendo a ambiguidade) e ainda adicionaria uma 

terceira possibilidade interpretativa: ―versus‖, em português, significa 

―contra‖, ―em oposição‖ (herança da língua inglesa). Ou seja, o 

Mestre em oposição ao embate com o acaso (BENTO, 2008, p. 65). 

 

 

Todos os exemplos mencionados nos levaram a considerar que a eleição da 

criteriosa transcriação do poema Um lance de dados jamais abolirá o acaso feita por 

Campos como objeto de análise seria uma opção válida. 

Como sabemos, o poema é um texto que não é entregue para o público/leitor 

com o sentido já organizado e sistematizado. Costa Lima (1979) já apresentava esta 

ideia ao falar sobre o papel do leitor como aquele que suplementa os ―vazios‖ existentes 

em uma obra literária. Espaços ou lacunas levam a ambiguidades e a indeterminações 

que aguçam a imaginação do leitor. Há assim, uma intensificação da atividade 

interpretativa por parte do interlocutor, que fica ansioso por preencher esses vazios.  

Segundo Kempinska (2011), ―cavar‖ é a palavra que melhor define o fazer 

poético de Mallarmé frente aos seus poemas. Ela reconhece a originalidade do autor, 

que conseguiu, naquela época, apresentar o verso livre na poesia. Assim,  

 

A escavação do verso torna-se inseparável da escavação do corpo, 

através do trabalho corrosivo dos sonhos acordados dos anos de 

insônia, do mal das noites, mas esse processo de creuser une crise, 

cavar uma crise, um estado crítico do verso, da saúde, do tempo, é 

também a condição de sua intensidade, da escrita enquanto impressão 

em profundidade: ‗Uma crise é a saúde, tanto quanto a doença; 

esplandecer, com algum sofrimento, sempre, para se imprimir 

profundamente‘ (KEMPINSKA, 2011, p. 97). 

 

Desse modo, para Mallarmé, o trabalho de ―cavar‖ o verso vem fatalmente 

acompanhado dos problemas nos pulmões e no cérebro. Nesse caso, a arte de cavar 

possui determinado peso existencial e implica ser corrosivo. Isso porque o objetivo no 

texto não é o de apresentar o resultado, a conclusão, mas apenas o processo.  A leitura 

de seu poema não é unívoca, fechada em si, mas vai se desdobrando em diferentes 

interpretações, que se corrigem e se complementam mutuamente.  

Em seus escritos, a tentativa de Mallarmé de qualificar a impressão foi levada ao 

extremo. O seu foco era retirá-la da crescente invisibilidade que acompanha sua 

banalidade e usá-la como forma de significar a poesia. Em Um lance de dados jamais 

abolirá o acaso, a ―impressão já não faz parte de mera divagação juvenil, mas pertence 
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à literatura, dispersa diferentes tipos e tamanhos de fontes, opõe a cursiva, ainda 

próxima da fragilidade da manuscrita, às maiúsculas definitivamente impressas em 

negrito‖ (KEMPINSKA, 2011, p. 101). Mallarmé acreditava que esse recurso 

possibilitaria alcançar uma certa profundidade no momento de elaborar sua obra de arte, 

pois ele permite ultrapassar o decorativo e as convenções do próprio gênero: 

 

Mallarmé toca o verso radicalizando o trabalho de superfície do verso 

parnasiano, levando seu polimento tão longe que ele se transforma em 

um polimento em profundidade, provoca profundas rachaduras no 

‗bloco perdurável‘ do poema, usando-as para criar arabescos e 

ameaçando fragilizar com isso a própria firmeza da forma 

(KEMPINSKA, 2011, p. 102). 

 

A forma, como percebemos em Mallarmé, não apresenta uma estrutura já 

definida. Embora se apresente como tal, em algum momento, na própria composição 

formal o leitor encontra uma forma aparentemente caótica de apresentação de seus 

textos. O branco do papel assume um protagonismo próprio. A poética é formada com 

palavras aparentemente arbitrárias, cujos sentidos só vão ser construídos se 

considerarmos o efeito de sua disposição total.  

A escolha de temas por Mallarmé destoa das temáticas mais comuns adotadas 

por escritores de sua época como, por exemplo, os assuntos relacionados à 

modernização. Não observamos, nos seus poemas, a preocupação em descrever aspectos 

relacionados à industrialização, ao crescimento da cidade, à máquina e ao vapor. A 

preocupação em descrever as experiências das cidades e em tentar transformá-las em 

paisagem não constitui o centro da escrita do poeta francês. Sua construção, por outro 

lado, é aquela que  

 

pretende vencer o acaso ‗palavra por palavra‘, ‗pincelada por 

pincelada‘, em um ritmo lento, regular e obstinado, que faz entrever 

uma tarefa interminável de inclusão na mecânica da obra de todas as 

palavras e de todas as pinceladas possíveis, opõe-se a qualquer 

estética revolucionária de vanguarda e, em primeiro lugar, a estética 

dadaísta (KEMPINSKA, 2011, p. 106). 

  

Para Kempinska (2011) é impossível ler o poema Um lance de dados jamais 

abolirá o acaso, sem conseguir identificar elementos que nos lembram um naufrágio. 

Para ela, 
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É o naufrágio do mestre do metro, de Hugo, do capitão que 

empunhara o leme do navio da poesia romântica, guiado pelas estrelas 

da Providência, do gigante que ‗subjugou toda a prosa, filosofia, 

eloquência, história do verso e, como ele era o verso pessoalmente, 

confiscou a quem pensa, discorre ou narra, quase o direito de 

enunciar-se‘, e, com ele o naufrágio do ‗velho verso‘, do metro 

alexandrino com o número paulatino de doze pés de ‗horizonte 

unânime‘, que não pode ser um outro (p. 109). 

 

Este naufrágio é também o do novo mestre, o próprio Mallarmé, que, ao ―cavar‖ 

o poema, coloca em inquietação a página, joga ―a partida em nome das ondas‖. É 

também o naufrágio do leitor, uma vez que, por não conseguir dominar a totalidade do 

poema, atualiza as possibilidades transbordantes da interpretação. 

O poema não apresenta em si nenhum elemento com sentido totalmente fechado. 

Pelo contrário, todos eles sugerem uma participação ativa por parte do leitor. A 

prolongação horizontal em página dupla suscita uma dúvida: o poema deve ser lido 

como um texto escrito ou uma leitura oral de uma partitura? Uma leitura sequencial do 

texto ou a visão simultânea da figura? 

 

A crise do verso — a mobilidade de seu tecido, a concavidade móvel 

da dupla página que é o bater da asa, da vela, o flutuar da pena, o 

balançar do casco da nau movida pela tempestade, que é o abismo 

abrindo-se para engolir o Mestre e o punho abrindo-se para lançar os 

dados — impõe ao fruidor a dificuldade de uma leitura de um verso 

quebrado (KEMPINSKA, 2011, p. 108). 

 

A reversibilidade da página, provocada por sua dobra, afeta a direção da leitura, 

que pode ser horizontal ou vertical. Como observa Kempinska (2011), ―a configuração 

visual da página que é o texto escrito em preto, mas que convida também à sua inversão 

imaginária em uma escrita constelar resplandecendo no fundo preto‖ (p. 111). Assim, o 

poema não apresenta chaves de leituras, pois elas devem ser estabelecidas pelo leitor. 

Aquele que encara o desafio de procurar entender a linguagem mallarmeana é o que, 

com certeza, irá se ―perder‖ no labirinto das palavras. É nesse sentido que, para Fontes 

(2007), o processo de leitura sugerido por Mallarmé equipara-se à experiência de viver 

em um exílio. A composição do poema, a ―desordem das palavras‖ e ―o movimento das 

indagações‖ são o caminho para a ausência e angústia por parte do poeta. ―A precisão 

da forma é nunca-acabar‖ (KEMPINSKA, 2011, p. 22). 
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Para Fontes (2007), é importante entender porque o interesse de Mallarmé em 

estudar a oposição entre o acaso da vida e a necessidade da arte. Seriam esses dois 

elementos antagônicos ou complementares? De onde advém esse desejo mallarmeano 

de nos colocar em choque com o mundo, fazendo-nos odiá-lo ou amá-lo por amor à 

arte?  

Conscientemente ou não, certo é que Mallarmé, ao propor essa aparente 

dicotomia (o acaso da vida e a necessidade da arte), acaba por promover um diálogo 

diferenciado entre leitor e autor. Diálogo que só é possível devido à abertura poética 

apresentada pelo poema, responsável, em grande medida, por criar um elo entre o autor 

e o leitor. 

Dessa forma, neste capítulo, procuramos demonstrar como a estrutura do poema 

Um lance de dados jamais abolirá o acaso propicia a construção de diferentes sentidos. 

Além disso, explanamos a transcriação do poema mallarmeano feita por Campos e a sua 

relevância para os estudos da linguagem.  

No que segue, buscamos compreender como se constrói essa abertura 

proporcionada por todos os aspectos do poema de Mallarmé. Como ficará demonstrado, 

utilizaremos os subsídios teóricos da noção de obra aberta de Eco para analisar as 

desordens formais, as descontinuidades textuais e as indeterminações de Um lance de 

dados jamais abolirá o acaso. 
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CAPÍTULO II 

A “ABERTURA” COMO UM CONCEITO ESTÉTICO-FORMAL 

 

 

Como buscamos deixar claro no capítulo anterior, o poema Um lance de dados 

jamais abolirá o acaso de Stéphane Mallarmé incorpora em sua própria tessitura vérsica 

diferentes formas de desordens, incompletudes e rupturas. Essas formas indeterminadas 

materializam-se como um conjunto de versos não convencionais, falta de uma 

orientação unidirecional de leitura, fragmentação de imagens poéticas, multiplicação de 

pontos de vista, possibilidades variadas de produção de sentidos, entre outras. Dado esse 

caráter inovador do poema — que, em muitos aspectos, antecipa tendências da poesia 

moderna —, observamos que o referido texto literário de Mallarmé (2015) pode ser 

considerado um exemplo das aberturas formais e estéticas teorizadas por Umberto Eco 

no início dos anos 1960, conforme veremos a seguir. 

 

2.1 Umberto Eco e a noção de “abertura”  

 

Obra aberta é um livro escrito pelo filósofo e linguista italiano Umberto Eco e 

publicado originalmente em junho de 1962. Trata-se de uma coletânea de ensaios em 

que o autor apresenta considerações acerca da forma e das indeterminações nas poéticas 

contemporâneas, especialmente na literatura, nas artes plásticas e na música. Nesse 

sentido, ―uma obra de arte, forma acabada e fechada em sua perfeição de organismo 

perfeitamente calibrado, é também aberta, isto é, passível de mil interpretações 

diferentes, sem que isso redunde em alteração de sua irreproduzível singularidade‖ 

(ECO, 2013, p. 40). Desse modo, segundo o autor, não existe interpretação de uma obra 

de arte contemporânea mais correta que outras, mas há possibilidades de interpretação, 

sempre dependentes da participação do público.  

Vale ressaltar, porém, que o escritor italiano não trata de toda e qualquer obra de 

arte. O conceito de obra aberta, tal como Eco (2013) indica no próprio subtítulo do 

livro, é direcionado prioritamente às obras contemporâneas que contêm indeterminação 

(ou ambiguidades formais). É o que se evidencia na seguinte passagem:  

 

A noção de ―obra aberta‖ não apresenta relevância axiológica. O 

espírito desses ensaios não é (alguém assim os entendeu, e depois 

sustentou virtuosamente a inaceitabilidade da tese) dividir as obras de 

arte em obras válidas (―abertas‖) e obras não válidas (―fechadas‖); 
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acreditamos ter afirmado suficientemente que a abertura, entendida 

como ambiguidade fundamental da mensagem artística, é uma 

constante de qualquer obra em qualquer tempo. E, a alguns pintores 

ou romancistas que, lido este livro, nos apresentam seus trabalhos 

perguntando-nos se eram ‗obras abertas‘, fomos obrigados a 

responder, como uma rigidez evidentemente polêmica, que jamais 

havíamos visto uma ‗obra aberta‘ e que ela provavelmente não existe 

na realidade. Era esse o modo de dizer, por meio de um paradoxo, que 

a noção de ‘obra aberta’ não é uma categoria crítica, mas representa 

um modelo hipotético, embora elaborado com a ajuda de numerosas 

análises concretas, utilíssimo para indicar, numa forma de manuseio 

prático, uma direção da arte contemporânea (ECO, 2013, p. 25-26, 

grifos nossos). 

 

 

Assim, a concepção de obra aberta pode até ser aplicada a obras de outras 

épocas, mas foi pensada prioritariamente tendo em vista objetos artísticos da 

contemporaneidade. Trata-se de uma tentativa no sentido de apreender as manifestações 

artísticas que se desenvolveram desde os finais do século XIX. Manifestações essas que, 

para Eco (2013), acentuam a inter-relação entre autor e leitor. Segundo Hoff (2015), 

 

A noção de obra de arte carrega implicitamente dois aspectos gerais: 

de um lado, a iniciativa do autor em dar forma a uma intuição concreta 

sua, e esperando que o leitor vá conseguir reinterpretar a obra tal 

como o autor pensou e quis; de outro, a variedade de intérpretes, cada 

um dos quais receberá a obra segundo suas próprias características 

psicológicas e sua própria formação ambiental e cultural (p. 50). 

 

 

É importante notar que, no excerto acima, fica evidente o papel do leitor como 

sendo aquele que não vai simplesmente receber o texto pronto e acabado, contentando-

se simplesmente com uma leitura unívoca. O leitor, nesse caso, deverá se esforçar no 

sentido de atribuir ao texto possibilidades de interpretação que vão além daquelas 

previamente estabelecidas por critérios já definidos, como a forma, por exemplo. 

Logo, Obra aberta surge então com a proposta de romper com alguns 

paradigmas que vinham prevalecendo na arte até meados do século XIX. Primeiro, ao 

contrário do que era feito até então, um dos traços unificadores dessa nova tendência vai 

ser a valorização, em um único texto, de gêneros diferentes, de novas técnicas, materiais 

e métodos. Desse modo, a experiência estética vai ser o resultado não apenas da forma 

como se apresenta determinado texto, mas também da abertura do processo oferecido 

por ele, o que permitiria a individualização e múltiplas maneiras de compreender essa 

forma.  
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Ao introduzir o conceito de obra aberta, Eco (2013) não visava a imitação da 

estrutura das obras produzidas até meados do século XIX, mas, conforme destaca 

Guimarães (2009), o objetivo maior do escritor italiano foi o de estabelecer ―um 

conjunto de relações fruitivas que permitissem a comunicação entre o observador e o 

objeto fruído sob o impulso da mensagem estética‖ (p. 1). Assim, pode-se notar que Eco 

(2013) atribuía o êxito da interpretação de um artefato literário à relação intrínseca que 

ele acreditava existir entre obra e texto quando do momento de construção de 

significados. A própria ideia de obra aberta, tal como foi proposta por Eco (2013), 

possibilita uma participação mais criativa do leitor, pois estimula interpretações 

espontâneas e pessoais de entendimentos não condicionados a padrões já estabelecidos.   

Levando em consideração esses aspectos introduzidos por Eco (2013), a partir 

de então, as obras, mesmo que compostas por uma forma aparentemente rígida, se 

caracterizariam pela ambiguidade e pela possibilidade da autorreflexibilidade. Dessa 

forma, tudo parece indicar que Eco (2013) atribuía grande importância à ideia de 

abertura das obras literárias. Para ele, quanto mais lida, interpretada e ressignificada 

fosse uma obra, melhor seria, uma vez que isso proporcionaria a ela um acréscimo de 

informações e de ressignificação. Ao fazer uma leitura do escritor italiano, Lopes (2010) 

afirma que 

 

[o] texto possui espaços em branco que devem ser preenchidos pelo 

leitor. Esse deve fazer conjecturas e propor hipóteses para preencher 

seu sentido. [...]. Os textos postulam do destinatário certa competência 

para compreender o que comunica. Muitas vezes ocorre que o leitor 

não possui a enciclopédia necessária para decodificar determinada 

mensagem, o que o leva a produzir interpretações aberrantes (2010, p. 

12).  

 

Fica claro, portanto, que não é qualquer leitor que seria capaz de fazer uma 

interpretação bem-sucedida do texto, pois, para isso, seria necessária uma leitura que 

atentasse para os aspectos formalmente não totalizados da obra, mas que contasse 

também com um leitor disposto a encarar a obra de arte como algo de fato ainda a ser 

descoberto. Além disso, a atividade de leitura demandaria a mobilização ainda mais 

intensa do conjunto de conhecimentos aos quais aludimos no início do Capítulo I deste 

trabalho. 

Segundo Eco (2013), embora exista uma certa autonomia do leitor no momento 

de interpretar uma obra de arte, o processo interpretativo seria relativamente limitado, 
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uma vez que toda e qualquer compreensão do artefato precisa ser conduzida por meio de 

sua própria estrutura, dos elementos que o constituem. Isso evitaria que ao texto literário 

fossem dadas atribuições, por exemplo, absurdas e incabíveis. O autor italiano observa 

que um texto pode apresentar diversos sentidos, mas nunca qualquer sentido. Logo, a 

construção de sentido de qualquer artefato literário não pode estar condicionada aos 

desejos dos leitores, mas sim por elementos sólidos. Essa concepção de Eco quanto à 

inter-relação entre autor, texto e leitor foi construída, como veremos a seguir, como 

resposta a pressupostos oriundos da filosofia de Croce e a princípios do Formalismo 

Russo. 

Os elementos composicionais do texto literários aos quais alude Eco comporiam 

o que Eikhenbaum nomeou de literariedade, definida por ele como o ―estudo das 

particularidades específicas dos objetos literários que os distinguem de qualquer outra 

matéria‖ (EIKHENBAUM apud TODOROV, 1965, p. 36). Fazem parte desse conjunto 

elementos como as personagens, o enredo, o narrador e as figuras de linguagem 

utilizadas, que podem constituir a materialidade a ser considerada.  

No entanto, como destacou Costa Lima (1979), a recepção do texto é um item 

relevante para a sua interpretação:   

 

O significado da obra literária é apreensível não pela análise isolada 

da obra, nem pela relação da obra com a realidade, mas tão-só pela 

análise do processo de recepção, em que a obra se expõe, por assim 

dizer, na multiplicidade de seus aspectos (p. 120). 

 

 

 

É essa relação entre a fidelidade aos elementos formais da obra e a liberdade por 

parte do leitor, no momento de interpretá-la, que nos remete às ideias do leitor e do 

autor implícitos. Para Iser (COSTA LIMA, 1979), esse tipo de leitor (implícito) nasce por 

meio da estrutura textual apresentada pela própria obra. Essa estrutura funciona, assim, 

como uma espécie de ―pista‖ de como a leitura deve ser conduzida. De acordo com Iser, 

não se trata de um leitor que surge do nada, mas por meio das experiências 

proporcionadas pelo próprio texto no ato da leitura. Trata-se, portanto, de um trabalho 

que é realizado em conjunto, necessitando tanto da existência da obra quanto da do 

leitor. Costa Lima (1979), reportando-se a Iser afirma que ―ele, [o leitor implícito] por 

certo, é aquele capaz de resgatar o significado da obra de acordo com um horizonte de 

exigências e expectativas historicamente vinculado‖ (COSTA LIMA, 1979, p. 57). 
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Ao propor o conceito de leitor implícito, Iser estabelece uma relação dinâmica 

entre obra e leitor, que aponta para o fato de que uma obra literária será sempre 

oferecida a este de modo a orientá-lo no ato da leitura. Isso significa dizer que todo 

texto apresenta vazios cujo preenchimento ficará a cargo do leitor. Costa Lima (1979) 

aborda essa questão ao discutir a relação estabelecida entre o texto e o leitor: 

 

Passemos à relação texto-leitor. Embora nesta haja a diferença 

acentuada de o leitor não conhecer a reação do ‗parceiro‘, há, no 

entanto, um dado comum: também os textos — e não só os ficcionais 

— tampouco são figuras plenas, mas, ao contrário, enunciados com 

vazios, que exigem do leitor o seu preenchimento. Este se realiza 

mediante a projeção do leitor. A comunicação entre texto e leitor 

fracassará quando tais projeções se impuserem independentes do 

texto, fomentadas que serão pela própria fantasia ou pelas expectativas 

estereotipadas do leitor. Ao invés, a comunicação de êxito dependerá 

de o texto forçar o leitor à mudança de suas ‗representações 

projetivas‘ habituais (p. 51). 

  

 

Conforme destacou Costa Lima (1979), o leitor normalmente tende a preencher 

os vazios existentes no texto, mas isso não pode ser feito de qualquer maneira. Para o 

autor, são inválidas as projeções realizadas independentemente do texto, frutos de 

especulações particulares de cada leitor. De modo a evitar que isso ocorra, Iser 

enfatizou a importância de o texto apresentar ―complexos de controle‖, cujo papel seria 

o de orientar o leitor no momento da leitura. Seguindo Iser (apud Costa Lima, 1979)   

 

[o] próprio destes complexos é tanto orientar a leitura quanto exigir 

do leitor sair de sua ‗casa‘ e se prestar a uma vivência no 

‗estrangeiro‘; testar seu horizonte de expectativas; por a prova sua 

capacidade de preencher o indeterminado com um determinável — 

isto é, uma constituição de sentido — não idêntico ao que seria 

determinado, de acordo com seus prévios esquemas de ação (COSTA 

LIMA, 1979, p. 52, grifos nossos). 

 

 

Por outro lado, a obra, ao oferecer vazios a serem preenchidos pelo leitor, é 

capaz de antecipar os efeitos que a mesma poderia causar nele. Apesar disso, Iser 

defende a ideia de que cada expectador pode apresentar princípios particulares para 

atualização e interpretação de um texto. O texto apresentaria pontos comuns de 

referência, mas que devem ser imaginados e atualizados pelo leitor. O leitor implícito 

surge, então, para contrapor-se à ideia de um ―leitor ideal‖, aquele que seria capaz de 

realizar a leitura correta de um texto literário. 
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Já o termo autor implícito foi empregado pela primeira vez por Booth (1961), 

quando no estudo sobre a ficção literária. O autor implícito seria um ser ficcional, uma 

imagem do autor real que não se mostra de forma clara no enunciado. Para Sousa 

(2010), 

 

[o] autor implícito é uma categoria intermediária, uma imagem do 

autor real criada pela escrita. Em outras palavras, o autor real não 

desaparece propriamente: cria o autor implícito e o narrador e 

mascara-se atrás destes ou de uma voz narrativa que o representa 

(SOUSA, 2010, p. 32). 

 

 

Portanto, assim como acontece com o leitor implícito, o autor implícito não 

aparece de maneira casual, mas tem sua presença demarcada, sobretudo pela própria 

obra, constituindo-se numa versão implícita do autor real.  É como se o texto tivesse 

sido construído de uma forma que sua estrutura apresentasse certas ―pistas‖ de quem o 

escreveu. Ao autor implícito caberia, então, a tarefa de revelar ao leitor essas marcas, 

bem como o trabalho de conduzi-lo à leitura possível de uma determinada obra. 

Desse modo, percebe-se que ambos os elementos, ou seja, o autor real e o autor 

implícito não aparecem de forma isolada em um texto, mas a presença de um implica a 

existência do outro e, assim, cada um vai dando a sua contribuição na significação do 

artefato literário.  

De acordo com Hoff (2015), todo o posicionamento de Eco (2013) sobre a noção 

de abertura nas poéticas surge como uma crítica à estética tal como era definida por 

Croce, dominante na Itália até então.  Eco não compartilhava da ideia croceana de que 

arte era algo construído sobretudo por ―uma intuição do sentimento‖ (Hoff, 2015, p. 

37). Essa visão impedia que fossem desenvolvidas interpretações de uma obra de arte 

que iam além da simples produção artística. O que Eco propõe especialmente em Obra 

aberta (2013) é algo bem diferente disso. Ele acredita e defende que uma obra de arte 

deve ser analisada a partir de um vasto campo de estudos que levam em consideração 

não apenas a relação entre arte e beleza, arte e subjetividade, mas que entende, 

sobretudo, que a obra, embora aparentemente um corpo fechado, ainda não constitui 

uma forma final.  

Eco (2013), nesse caso, vai se opor fortemente à ideia croceana de analisar a 

obra de arte apenas na dimensão individual, sem levar em consideração a sua estrutura 

formal. A intuição imaginativa era, segundo Croce (apud HOFF, 2015), o único 
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componente válido para se analisar uma obra. Ainda sobre a visão croceana a respeito 

de como é feita a arte, Hoff (2015) afirma que 

 

Croce preferia, ao contrário, definir a arte a partir do seu instante de 

produção, em que a subjetividade do artista é a pedra de toque de toda 

a atividade artística. O foco de Croce está em determinar a origem do 

fazer poético, pois é somente aí que se encontra a sua noção de arte, 

essencialmente intuitiva (p. 37). 

 

Desse modo, toda a discussão de Croce sobre a estética vai estar fundamentada 

no ethos (as paixões, os desejos de um indivíduo), compondo tanto a forma quanto o 

conteúdo da expressão poética. É interessante observar que Croce, portanto, entende 

esses dois elementos (forma/conteúdo) como sendo a mesma coisa. Além disso, o 

estudioso vai atribuir grande valor à intuição, afirmando que ela é a responsável por 

―sustentar o caráter poiético da escrita‖ (HOFF, 2015, p. 38).  

 

Com efeito, Croce fala na intuição lírica, como um conceito capaz de 

abranger todas as manifestações ficcionais e, principalmente, abnegar 

das categorias, estilos e gêneros que, em sua opinião, apenas rotulam 

uma obra e tiram-lhe a sua vivacidade única e irrepetível (HOFF, 

2015, p. 39). 

 

 

Assim, entender a arte, segundo Croce (apud HOFF, 2015) é uma atividade 

meramente intuitiva que nada tem a ver com a recepção e a interpretação da mesma. 

Assim, ao falar sobre a arte, Croce desconsidera, totalmente, a importância de sua 

materialidade e, consequentemente, as impressões que as imagens da obra podem causar 

no leitor. Algo que vai ser totalmente criticado por Eco (2013), que vê na forma e, 

principalmente, na recepção que o leitor faz da obra, o sucesso de uma obra de arte.  

Ao entender a obra de arte como algo que pode ser compreendido apenas pela 

intuição, Croce deixa de lado a questão da recepção e da interpretação. Nessa época, 

Eco se junta a um grupo de artistas que atacam a ideia croceana (HOFF, 2011).  A 

crítica do italiano às ideias de Croce, recaem, segundo Hoff, sobre quatro considerações 

básicas. Primeiro, quando Croce deixa de atentar para as diferenças históricas existentes 

entre os diversos gêneros, submetendo-os a seu interesse social. Segundo, por não se 

ater às técnicas artísticas usadas para a construção da obra, isto é, elementos que não 

cabem no conceito de intuição lírica. A terceira crítica que incide sobre Croce (apud 

HOFF, 2015) é o fato de ele, em momento algum, tratar do papel do artista, do seu 
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conhecimento técnico em si, como se criador e criação fossem elementos totalmente 

excludentes e antagônicos. E, por último, o fato de ele ter restringido a metodologia 

crítica, colocando a ―estrutura‖ como parte não essencial para a construção de sentidos 

de uma obra de arte. 

Eco, especialmente em Obra aberta (2013), apresenta noções sobre a obra de 

arte que são distintas daquelas apresentadas por Croce. A começar pela noção de 

abertura artística, entendida por ele como uma característica fundamental da mensagem 

artística. ―É a condição de toda fruição estética, e toda forma fruível como dotada de 

valor estético é aberta‖ (ECO, 2013, p. 89). Assim, Eco (2013) vê na ambiguidade das 

obras contemporâneas o seu valor. Segundo o crítico italiano, ao afirmar que a forma 

artística é o resultado da intuição, Croce parece não levar em consideração aspectos 

importantes: 

 

Afirmar que a forma artística é o resultado da intuição lírica do 

sentimento, não permite chegar a nada, exceto a afirmar que qualquer 

intuição sentimental se torna lírica justamente ao organizar-se em 

forma artística e assume assim o caráter da totalidade (terminando 

desse modo a argumentação por uma petição de princípio que faz da 

meditação estética uma operação de sugestivo nominalismo, isto é, 

fornecendo fascinantes tautologias para indicar fenômenos que, 

porém, não são explicados) (ECO, 2013, p. 69). 

 

 

Desse modo, Croce destaca o mecanismo de fruição da obra de arte, mas sem 

conseguir, no entanto, explicar a sua construção. Contrário à noção de Croce, Pareyson 

(apud HOFF, 2015), um pouco mais tarde, rejeita a ideia de que a intuição e a empatia 

sejam os únicos elementos usados pelo leitor para contemplar uma obra de arte. 

Pareyson defende que o leitor (ou espectador) interpreta uma obra de arte abrindo 

espaço, assim, a questões relacionadas à recepção. Sobre a teoria de Pareyson, Hoff 

(2015) afirma que 

 

[a]  sua teoria estética será aquela da formatividade e da produção, em 

que se toma a obra de arte não como um simples objeto a ser 

contemplado, mas como um objeto de estudo, envolto por um 

dinamismo duplo, decomponível em entre o que é feito e é orgânico: a 

obra de arte é uma forma porque é resultante de um processo de 

formação cujo ato de concluir lhe dá origem (p.41) 
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O que Pareyson (apud HOFF, 2015) chama de organicidade diz respeito ao fato 

de uma obra de arte possuir vida própria e uma certa legalidade intrínseca. A 

formatividade está relacionada à semelhança que ele defende existir entre o momento da 

produção e a invenção. É nesse ponto que a visão de Pareyson se assemelha à ideia de 

Eco (2013). Ambos os estudiosos acreditam que é impossível conceber uma obra de arte 

sem levar em consideração a relação entre a forma e o responsável pela sua criação.   

 

Na obra, produção e produto se confundem de modo que o caráter 

formativo de uma obra é o que lhe confere existência. Em outras 

palavras, só existe uma obra se o processo que a formou for assumido 

como aquilo que torna possível o reconhecimento dessa obra enquanto 

tal. Não se separam, no processo, a forma e o formante, sendo que 

toda vez que uma obra for referida em sua materialidade estar-se-á 

referindo também à sua essência formativa (HOFF, 2015, p. 41). 

 

A formatividade de uma obra se constituiria, segundo Pareyson, de três 

elementos básicos, ―as especificações do conteúdo, da matéria e da lei‖ (HOFF, 2015, p. 

42). O primeiro elemento é entendido pelo autor como algo bem próximo de estilo, diz 

respeito ao modo individual de cada artista de criar a sua própria forma de expressão. 

Está relacionada, portanto, ao ―ser‖ de cada artista. A matéria é a parte física mesma da 

obra, é ―fundada no processo, em que não se separam a intenção formativa, a 

interpretação (adjacente) e a formação resultante‖ (p. 42).  A lei, por sua vez, está 

associada ao fato de que toda obra de arte é regida por uma lei interna, é a regra 

individual que se manifesta na forma da obra.  

 Nesse caso, Pareyson (apud HOFF, 2015) não afirma que é necessário negar por 

completo a intuição, as inspirações, a subjetividade de leitor/espectador no momento de 

interagir com uma obra de arte. Segundo ele, esses elementos são muito importantes, 

mas eles precisam ser acessados por meio da forma da obra. Desse modo, o estilo do 

autor e a matéria precisam se inter-relacionar. A forma é, nesse caso, algo resultante da 

relação entre o estilo e a matéria apresentada pela obra.  
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Eco (2013) cita autores que, segundo ele, produziram obras abertas. Como 

exemplo, o escritor italiano menciona o caso de O Livro
10

 que foi projetado por 

Mallarmé, mas não concluído devido à morte do francês. Segundo Eco (2013), 

 

 

No Livre as próprias páginas não deveriam obedecer a uma ordem 

fixa: deveriam ser agrupáveis em ordens diversas, consoante leis de 

permutação. Estabelecida por uma série de fascículos independentes 

(não reunidos por uma paginação que determinasse sua sequência), a 

primeira e a última página de um mesmo fascículo deveriam ser 

escritas numa única grande folha, dobrada em duas, que marcasse o 

início e o fim do fascículo: no interior dela deslocar-se-iam folhas 

soltas, simples, móveis, intercambiáveis, mas de tal maneira que, fosse 

qual fosse a ordem de sua colocação, o discurso possuísse um sentido 

completo (ECO, 2013, p. 52-53). 

 

 

 

A descrição que Mallarmé faz de seu Livre torna-o um possível exemplo de obra 

aberta. A abertura estaria na forma física do livro, páginas sem ordem rígida, sem 

sequência predeterminada e sem hierarquia. O livro deveria ser um texto sem começo 

nem fim explicitamente demarcados, podendo ser lido começando-se por qualquer lado. 

Os leitores acionariam e produziriam sentidos do mesmo livro de diferentes formas 

porque não há uma sequência pré-estabelecida de leitura. Essa indeterminação abriria 

um vasto campo de possibilidades de produção de sentidos. Um campo de 

                                                           
10

 O projeto do Livro (Le Livre) de Mallarmé veio à tona com a publicação, em 1957, de um caderno que 

o poeta simbolista havia deixado juntamente com seus papéis póstumos. O caderno trazia instruções de 

como o Livro deveria ser impresso, distribuído, lido etc. Trata-se apenas de indicações esparsas de um 

certo ideal relativamente complexo de obra interminável ou inesgotável que, embora o tenha ocupado por 

décadas, nunca foi realmente finalizado ou publicado por Mallarmé. Esse Livre ideado pelo poeta ganhou 

notoriedade entre críticos literários por seu design supostamente revolucionário. O Livro seria 

confeccionado em espécies de folhetos ou fascículos distintos, com quantidades de páginas variáveis, mas 

sempre múltiplos de quatro ou de cinco, perfazendo um total de até 2400 folhas. Segundo seu conceito, o 

Livro deveria ter uma forma geométrica cujas altura, largura e espessura deveriam corresponder 

simetricamente. Dentre os vários formatos examinados por Mallarmé para as páginas de seu Livre, há 

uma aparente preferência pelo paralelepípedo feito a partir de dois cubos em uma folha de papel dobrada. 

Seguindo as orientações de Mallarmé, o livro deveria ser performatizado em séances (sessões, reuniões 

etc.). O público participante deveria ser simetricamente arranjado em oito grupos de três ou seis grupos de 

dois de cada lado do auditório. Esse arranjo serviria para enfatizar o caráter lógico e matemático da 

estrutura da obra, que poderia ser fruída em diferentes sentidos. Um dos participantes, chamado por 

Mallarmé de l’opérateur, ficaria encarregado de realizar diversas permutas entre os folhetos ou 

fascículos, tornando cada performance do material única e virtualmente irrepetível. O Livro conteria 

diferentes gêneros textuais e os diagramas esboçados por Mallarmé em seu caderno sugerem que, apesar 

de as estruturas da obra serem rigorosamente simétricas, não haveria uma ordem definitiva ou sequencial 

dos textos. Ainda que forma e conteúdo no Livro fossem inter-relacionados, o material seria regido pelo 

acaso, segundo o qual os leitores poderiam construir diferentes percursos de leitura e de produção de 

sentidos (cf. SHAW, 1993, p. 185-193). 
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possibilidades relativamente mais amplo do que o proporcionado por um poema dito 

―tradicional‖ como um soneto. O poema Um lance de dados jamais abolirá o acaso foi 

feito por Mallarmé tendo como base o mesmo ―espírito‖ do seu tão sonhado Livre: o 

poema incorpora estruturas formais aleatórias das linhas, sem uma ordem pré-

determinada de leitura, sem uma sequenciação tradicional dos versos e das ideias 

justamente para abrir um campo maior de possibilidades de produção de sentidos 

poéticos. Por essas razões, o poema é polimorfo, antecipa o Modernismo, incorpora 

formas indeterminadas e pode ser considerado uma obra aberta. 

A obra de Kafka, também pode, segundo Eco (2013), ser pensada como uma 

obra aberta uma vez que os elementos indeterminados que a constituem, tais como 

―processo, castelo, espera, condenação, doença, metamorfose, tortura, não são situações 

a serem entendidas em seu significado imediato‖ (ECO, 2013, p. 47).  Para o referido 

autor,  

 

[a]s várias interpretações, existencialistas, teológicas, clínicas, 

psicanalíticas dos símbolos kafkianos só em parte esgotam as 

possibilidades da obra: na realidade, a obra permanece inesgotada e 

aberta enquanto ‗ambígua‘, pois a mundo ordenado segundo leis 

universalmente reconhecidas substituiu-se um mundo fundado sobre a 

ambiguidade, quer no sentido negativo de uma carência de centros de 

orientação, quer no sentido positivo de uma contínua revisibilidade 

dos valores e das certezas (ECO, 2013, p. 47). 

 

 

Trata-se de obras que não foram ainda totalmente ―esgotadas‖ uma vez que o 

leitor, ao se deparar com elas, tende a construir, guiado pela sua própria abertura, 

sentidos ainda não desvendados.  

São muitas as características que permitem classificar tais obras como ―abertas‖. 

Assim como o poema Um lance de dados jamais abolirá o acaso, elas apresentam 

versos descontínuos, uma certa desordem formal e um formato comparável ao das 

constelações. As páginas não são enumeradas, o que confere certa autonomia ao leitor, 

que pode começar a leitura por onde julgar melhor. Assim, não há uma ordem de leitura 

pré-determinada. As páginas do poema permitem trocas e alterações durante a leitura. O 

livro (ou objeto de arte) tem planos transponíveis, é fisicamente móvel.  Nesse sentido, 

Eco (2013) conclui que 

 

O poeta contemporâneo constrói sua mensagem poética com meios e 

sistemas diferentes dos do poeta medieval: não se discutem os 



41 
 

resultados, e uma análise de obra de arte em termos de informação não 

visa a avaliar seu resultado estético, mas limita-se unicamente a 

esclarecer algumas das suas características e possibilidades 

comunicativas (ECO, 2013, p. 125). 

 

 

Como destacou Eco (2013), as obras contemporâneas não se preocupam apenas 

com o resultado estético, mas também em criar textos cuja estrutura formal possibilite 

interações diversas entre texto e leitor. Assim, a grande preocupação dos poetas vai ser 

no sentido de ―quebrar intencionalmente as leis da probabilidade que regem o discurso 

comum‖ (ECO, 2013, p. 163), abrindo espaço para o surgimento de novas 

compreensões acerca do artefato analisado  

 

Enquanto a arte clássica se realizava contrariando a ordem 

convencional dentro de limites bem definidos, a arte contemporânea 

manifesta, dentro de suas características essenciais, a de colocar 

continuamente uma ordem altamente ‗improvável‘ em relação à 

ordem da qual se parte (ECO, 2013, p. 123).  

 

Logo, enquanto a arte clássica se voltava à preservação de modelos tradicionais, 

obedecendo a regras básicas, a contemporânea se preocupa em estabelecer um sistema 

com novas leis, introduzindo nele próprio mecanismos de ―desordem‖ de modo a 

ampliar a possibilidade de (des)informação. Desordem, nesse caso, não deve ser 

confundida com falta de controle, pois, segundo o próprio Eco 

 

[a] tendência à desordem, que caracteriza positivamente a poética da 

abertura, deverá ser tendência à desordem dominada, à possibilidade 

abrangida por um campo, à liberdade velada por germes de 

formatividade presentes nas formas que se oferecem abertas às livres 

escolhas do fruidor (ECO, 2013, p. 129). 

 

A abertura deve, assim, ser entendida como uma certa liberdade que a própria 

obra oferece ao leitor, por meio de sua própria estrutura, de escolher o caminho de 

construção de sentidos. 

 

2.2 Os “vazios significativos” e o papel do leitor  
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Em Obra aberta, o leitor ganha destaque privilegiado por ser ele o responsável 

pela interpretação e, portanto, pelo fruir da obra. No entanto, vale ressaltar que o texto é 

uma proposta de sentido, aberta a tipos diferentes de interpretação. Assim, Eco (2013) 

propõe certo diálogo, certo contrato, entre autor e leitor. Ao apresentar um artefato de 

cunho artístico construído de forma singular, o autor (ou criador) convida e estimula o 

leitor (ou espectador ou interlocutor) a produzir sentidos com base em variados aspectos 

formais e de conteúdo da obra.  

Ao falar sobre a teoria da alegoria,
11

 que foi desenvolvida durante a Idade Média 

e que possibilitou ler a Sagrada Escritura, não apenas no sentido literal, mas também no 

alegórico, no moral e no anagógico (místico), Eco (2013) afirma que  

 

Uma obra assim entendida, é sem dúvida, uma obra dotada de certa 

―abertura‖; o leitor do texto sabe que cada frase, cada figura se abre 

para uma multiformidade de significados que ele deverá descobrir; 

inclusive, conforme seu estado de ânimo, ele escolherá a chave de 

leitura que julgar exemplar, e usará a obra na significação desejada 

(fazendo-a reviver, de certo modo, diversa de como possivelmente ela 

se lhe apresentara numa leitura anterior). Mas nesse caso, ―abertura‖ 

não significa absolutamente ―indefinição‖ da comunicação, ―infinitas‖ 

possibilidades da forma, liberdade da fruição; há somente um feixe de 

resultados fruitivos rigidamente prefixados e condicionados, de 

maneira que a reação interpretativa do leitor não escape jamais ao 

controle do autor (ECO, 2013, p. 43). 

 

 

Desse modo, conforme destaca Eco (2013), as reações interpretativas do leitor 

estão tradicionalmente sob controle do autor, por meio da estrutura, da forma de sua 

obra. Esse fato faz com que o autor tenha confiança em entregar a sua obra para que o 

leitor a reconstrua, na confiança de que ela continuará sendo sua. É o que se pode 

constatar no trecho abaixo.   

 

 

O autor oferece, em suma, ao fruidor uma obra a acabar: não sabe 

exatamente de que maneira a obra poderá ser levada a termo, mas sabe 

que a obra levada a termo será, sempre e apesar de tudo, a sua obra, 

                                                           
11

 Figura que consiste na representação de uma ideia abstrata por meio de uma figura dotada de atributos 

que sugerem aquela abstração (CHERUBIM, 1989, p. 10). Como explica Hansen (2006), a alegoria 

consiste num dispositivo retórico, fazendo parte de um conjunto de preceitos técnicos que possibilita que 

um determinado discurso seja ornamentado. Nesse sentido, a alegoria diz b para significar a. Trata-se de 

uma ―metáfora continuada como tropo de pensamento‖, e consiste na substituição do ―pensamento em 

causa‖ por outro pensamento, que está ligado, numa relação de semelhança, a esse mesmo pensamento 

(HANSEN, 2006, p. 7). 
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não outra, e que ao terminar o diálogo interpretativo ter-se-á 

concretizado uma forma que é a sua forma, ainda que organizada por 

outra de um modo que não poderia prever completamente: pois ele, 

substancialmente, havia proposto algumas possibilidades já 

racionalmente organizadas, orientadas e dotadas de exigências 

orgânicas de desenvolvimento (ECO, 2013,  p. 62). 

 

 

Diante disso, pode-se afirmar que há, no momento da leitura, certo diálogo entre 

autor e leitor, uma vez que, a partir do que propõe Eco (2013), existem na obra de arte 

elementos anteriormente prefixados pelo autor e que tendem a conduzir os leitores a 

possíveis interpretações. 

Eco propõe uma revisão da percepção crítica da forma pois, para o crítico 

italiano, ela também desempenha um papel importante, embora não único: 

 

Neste sentido, portanto, Informal quer dizer negação das formas 

clássicas em direção unívoca, não abandono da forma como condição 

básica para a comunicação.  O exemplo do Informal, como o de toda 

obra aberta, nos levará portanto não a decretar a morte da forma, e sim 

uma mais articulada noção do conceito de forma, a forma como 

campo de possibilidades (ECO, 2013, p. 174). 

 

 

Esse campo de possibilidades a que se refere o autor diz respeito ao fato de que, 

na contemporaneidade, observam-se algumas obras (como, por exemplo, o poema Um 

lance de dados jamais abolirá o acaso, de Mallarmé) que abrem mão de uma forma 

unívoca repleta de elementos tão fortemente prefixados que sejam capazes de conduzir 

o leitor a uma interpretação excessivamente controlada e unívoca. Essas obras 

contemporâneas, por essa razão, propõem um amplo campo de possibilidades de outras 

interpretações possíveis justamente por não comportarem formas prefixadas de 

significação.  

Azevedo (1995), ao falar sobre a teoria interpretativa proposta por Eco (2013), 

afirma que o escritor italiano baseou sua análise textual em duas perspectivas: a 

semântica e a hermenêutica.  Segundo Azevedo (1995), para Eco, a conciliação entre as 

duas impediria que ao texto literário fosse atribuída qualquer interpretação. Isso 

aconteceria porque a perspectiva semântica condicionaria a análise textual a um 

conjunto de regras e de códigos que tiraria, portanto, a ―supremacia‖ do leitor como um 

ser ―onipotente‖. Já a hermenêutica contribuiria no sentido de ―superar os receios do 
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relativismo e do subjectivismo sem ter que se autopromover à categoria de uma 

‗metanarrativa‘‖ (AZEVEDO, 1995, p. 13-14).  

Para Azevedo, é preciso que o leitor tenha determinada ordem no momento de 

interpretar o texto literário, para que essa atividade não se torne um ―mero jogo de 

estímulos‖ (AZEVEDO, 1995, p. 13). Nesse sentido, Azevedo (1995) reafirma o que 

Eco já postulava em Obra aberta (2013): um texto literário deve ser concebido como 

um universo passível de leituras plurais, mas não de quaisquer leituras. O texto orienta, 

mas também restringe as possibilidades semânticas à disposição do leitor. 

Outro ponto muito importante e que é discutido por Azevedo (1995) diz respeito 

à inter-relação que ele acredita existir entre o texto e o contexto/experiências vividas   

pelo autor. Para ele,  

 

Dado o carácter histórico da compreensão, torna-se, de fato, muito 

difícil, senão mesmo impossível, advogar a possibilidade de uma 

‗objectividade‘ histórica na elaboração de interpretações válidas. Com 

efeito, vivendo o Homem imerso na historicidade de determinados 

―jogos de linguagem‖, a sua recepção do passado nunca é, totalmente 

ingénua ou exterior a esse contexto no qual ele se situa: o seu ponto de 

vista é sempre condicionado por uma tradição_ ele depende da sua 

―enciclopédia‖, das suas expectativas, dos seus pré-juízos e pré-

conceitos, enfim, de toda uma estrutura antecipativa da compreensão 

(Vorstruktur)_ pelo que o passado não pode ser encarado como um 

―objeto‖ que se recebe, como uma realidade que se constata, tal como 

um dado experimental‖ (AZEVEDO, 1995, p. 19). 

 

 

O que Azevedo (1995) nos mostra é que é impossível o autor, no momento de 

elaborar um texto, desgarrar-se totalmente de si mesmo, de suas raízes e experiências de 

modo que elas não interfiram na criação. Ainda sobre tal questão, Aguiar e Silva afirma 

que ―em relação ao texto lido, o leitor não pode elidir, ou colocar entre parênteses, a sua 

exotopia e a sua exocronia, pois é nelas e mediante elas que existe como leitor‖ 

(AGUIAR E SILVA, 2010, p. 231-232). O que Aguiar e Silva (2010) chama de 

exotopia é a possibilidade de o leitor, quando diante de um texto, se afastar dele para 

estudá-lo. Já exocronia é quando o leitor analisa um determinado texto levando em 

consideração as suas vivências, a sua subjetividade.  

É importante destacar que cada indivíduo possui competências que o tornam um 

leitor único e original. Nesse sentido, toda leitura é irrepetível uma vez que é realizada 

em determinadas circunstâncias temporais que jamais poderão ser vivenciadas por 
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outros leitores. Assim, vai sendo construída uma espécie de uma enciclopédia, que vai 

dando forma e orientando leituras subsequentes.  

De acordo com Azevedo (1995), nos chamados textos estéticos, a presença dos 

―espaços em branco‖ e dos ―elementos não ditos‖ são os principais fatores que 

contribuem para uma cooperação ativa e empenhada por parte dos leitores.  Segundo 

ele, 

 

Tal cooperação é já visível na própria noção de ‗obra aberta‘, a qual 

demonstra que os textos não são nunca entidades que assegurem 

explicitamente a totalidade da informação; de facto competirá ao leitor 

ultrapassar esses ‗condicionalismos‘ estruturais e estabelecer conexões 

entre os diversos elementos, tomando decisões interpretativas que lhe 

possibilitem a identificação de uma coerência e, em última instância, a 

construção do(s) significado(s) do texto (AZEVEDO, 1995, p. 28-29). 

 

 

Para Eco (2013), os textos para fins estéticos não possuem em si toda a 

informação, pelo contrário, eles apelam para o leitor, que vai, a partir das pistas, das 

orientações e dos subentendidos deixados por ele, acionando os sentidos potencialmente 

ativados. Vale ressaltar, no entanto, que o próprio texto literário é, ao mesmo tempo, o 

agente que abre espaços para a participação profícua do leitor, mas que também orienta 

e controla essas atualizações de modo a evitar leituras inadmissíveis. Ou seja, o próprio 

texto vai se articulando de tal forma que ele mesmo orienta o leitor na busca de uma 

certa coerência textual, construindo assim, significações bem-sucedidas.  

Essa coerência textual, segundo Azevedo (1995, p. 47), ―significa que as 

hipóteses de sentido formuladas pelo leitor deverão ser, necessariamente, legitimadas, 

isto é, passíveis de confirmação em todo ‗corpus‘ envolvido na análise‖. Assim, toda 

leitura feita de determinados elementos do texto literário, ou de partes dele, precisa ser 

confirmada pela leitura de todo o conjunto do mesmo. Caso contrário, a linha de análise 

precisa ser abandonada, pois, ao contrário, irá constituir uma interpretação equivocada.  

Desse modo, a leitura se configura como ―um jogo de negociação de sentido(s)‖ 

(AZEVEDO, 1995) onde se deve sempre buscar as respostas para as interpretações e o 

mundo possível criado pelo autor, sejam elas de confirmação ou contradição das 

hipóteses.  

Desse modo, o leitor deve ter sempre em mente que esse ―jogo‖ apresenta regras 

que são dadas pela textualidade, já dispondo, assim, de alguns elementos prefixados e 
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estabelecidos. O que ele deve buscar, nesse caso, é o estabelecimento de uma relação 

entre a sua análise e esses elementos. Conforme destacou Azevedo, 

 

O comportamento que o leitor poderá evidenciar resume-se a 

estabelecer comparações entre ‗o mundo possível‘ e o seu mundo de 

referência, procurando verificar se o estado de coisas descrito no texto 

constitui algo suficientemente verossímil (1995, p. 56). 

 

A construção de sentido é algo historicamente determinado e que pode variar de 

acordo com o tempo, o lugar e a comunidade. Mais do que isso, as significações de um 

texto dependem da maneira como é recebido por seus leitores. Segundo Rabenhorst 

(2002), para Eco, haveria grande diferença entre ―usar‖ um texto e interpretá-lo. Usá-lo 

significaria apropriar-se dele de modo a ampliar o seu universo de sentido. Ao 

interpretá-lo, pelo contrário, o leitor manteria ―a unidade e a continuidade de sentido 

que ele (o texto) possui‖ (p. 2).  

Segundo Rabenhorst (2002), ao se deparar com um determinado texto, em 

primeiro lugar, o leitor toma-o fazendo apenas uma leitura linear. Nesse momento, 

segundo ele, ambos — o autor e o leitor — precisam apresentar uma linguagem comum. 

Num segundo momento, o leitor faz uma análise do contexto linguístico do texto e das 

circunstâncias que orientaram a sua produção.  

Chartier (1991) chama a atenção para o papel desempenhado pela forma do texto 

literário. Segundo ele, toda atribuição de sentido de uma obra literária não parte do 

nada, ela é baseada sobretudo na materialidade:  

 

 

Estes, com efeito, não se confrontam nunca com textos abstratos 

ideais, separados de toda materialidade: manejam objetos cujas 

organizações comandam sua leitura, sua apreensão e compreensão 

partindo do texto lido. Contra uma definição puramente semântica do 

texto, é preciso considerar que as formas produzem sentido, e que um 

texto estável na sua literalidade investe-se de uma significação e de 

um estatuto inéditos quando mudam os dispositivos do objeto 

tipográfico que o propõem à leitura (CHARTIER, 1991, p. 7). 

 

 

 

  Assim, conforme destacou Chartier (1991), o processo interpretativo não parte 

de algo abstrato, ele se baseia em elementos concretos e esse instrumento é a 

materialidade do texto. É a partir dela que o leitor começa a articular toda a atribuição 
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de sentidos. Para Chartier (1991), a construção de significados pode variar de acordo 

com três elementos: ―variações das disposições dos leitores, variações dos dispositivos 

dos textos e dos objetos impressos que os sustentam‖ (p. 8). Levando em consideração o 

primeiro elemento, uma interpretação será mais ou menos bem-sucedida dependendo da 

disposição do leitor em interagir com esse texto. O segundo, ―variações dos dispositivos 

dos textos‖, diz respeito ao fato de que cada texto é único e apresenta elementos 

determinantes que orientam a interpretação. O terceiro elemento está intrinsicamente 

ligado ao fato de que a interpretação de um texto ou parte dele precisa ser passível de 

verificação por meio de seus próprios elementos.   

Para Chartier (1991) a leitura não é algo tão simples de se fazer. ―É por em jogo 

o corpo, é inscrição num espaço, relação consigo ou com o outro‖ (p. 10). Logo, é algo 

que está diretamente ligado ao corpo e que mantém também uma analogia com o espaço 

onde se está.  É uma atividade que possibilita que o leitor se relacione consigo mesmo e 

com o outro, já que ele constrói sentidos a partir de outros já prescritos.  

Por ser algo tão particular, Chartier (1991) sugere ser necessário a construção de 

diferentes formas de ler próprias para cada comunidade. Com isso, ele afirma que o 

estilo de ler um texto pode variar de acordo com a comunidade de leitores, o que 

afetaria também a interpretação do texto. Assim, o sentido que é atribuído a um 

determinado texto pela comunidade x, pode não ser o mesmo atribuído pela comunidade 

y. Isso porque a primeira pode ter escolhido determinados elementos para a 

interpretação que não necessariamente sejam os mesmos privilegiados pela outra 

comunidade. 

No que segue, analisaremos aspectos relacionados à construção de sentidos no 

poema Um lance de dados jamais abolirá o acaso, de Mallarmé. Durante a análise, 

apontaremos traços como os expedientes formalmente inusitados do texto como 

exemplos de aberturas de campos de possibilidades de leitura e de interpretação da obra. 

A investigação desses traços objetiva mostrar que o conteúdo plurívoco (ou 

polissêmico) do texto problematiza o ―contrato‖ entre autor e leitor e, ao mesmo tempo, 

abre outras dimensões de diálogo entre eles. 
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CAPÍTULO III 

O POEMA UM LANCE DE DADOS JAMAIS ABOLIRÁ O ACASO COMO 

PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS 

 

 

Stéphane Mallarmé começa a publicar os seus poemas na revista francesa Le 

Parnasse Contemporain na década de 1860, quando se muda para o interior da França 

decidido a ensinar inglês nas cidades da região. O autor desempenha um papel de 

destacada influência no desenvolvimento de vertentes importantes da literatura 

ocidental do século XX, nomeadamente no que tange às experimentações associadas às 

estéticas dadaístas e futuristas, conforme tratamos a seguir. 

 

 

3.1 A abertura da obra em sistemas alineares  

 

Autor de textos poéticos vigorosos e sofisticados, Mallarmé é considerado um 

dos precursores da poesia concretista moderna (TORRES, 2015). 

 

A publicação de seus versos pelo Parnaso inaugura um novo 

movimento na vida do poeta, já extremamente malvisto no colégio 

onde, não conseguindo sequer manter a disciplina, é regularmente 

atormentado pelos alunos: uma série de cartas oficiais nos mostram 

Mallarmé vivendo, então, um pequeno inferno de conflitos e 

acusações, do qual procura sair com as armas de que dispõe 

(FONTES, 2011, p. 100). 

 

 

Sua poesia e prosa se caracterizam pela inversão da sintaxe das frases — o que 

muitas vezes representa uma provocação à compreensão — pela musicalidade, pela 

experimentação léxico-gramatical e pelo pensamento refinado que torna o texto 

desafiante. É, assim, consagrado pela crítica como autor de uma escrita que se mostra 

lúcida e, ao mesmo tempo, meândrica.   

Leitor de Charles Baudelaire e de Edgar Allan Poe (MARTINS, 2011), 

Mallarmé não mediu esforços para esgotar as formas poéticas tradicionais, ao ponto de 

criar uma nova estrutura poética, que pode ser exemplarmente ilustrada por Un coup de 

dés jamais n’abolira le hasard (1897) — Um lance de dados jamais abolirá o acaso —, 

objeto de estudo deste trabalho. 
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Fontes (2007) descreve Mallarmé como  

 

[u]m dos literatos geralmente mais estimados do mundo das letras, 

com Catulle Mendès. Altura média, barba começando a 

embranquecer, cortada em ponta, um grande nariz reto, orelhas longas 

e pontudas de sátiro, olhos largamente talhados, com um brilho 

extraordinário, uma expressão singular de fineza temperada por um 

enorme ar de bondade. Quando fala, o gesto sempre acompanha a 

palavra, um gesto harmonioso, pleno de graça, de precisão, de 

eloquência; a voz arrasta-se ligeiramente no final das palavras, 

suavizando-se aos poucos: um grande encanto desprende-se desse 

homem no qual se adivinha um imarcescível orgulho, planando sobre 

tudo, um orgulho de deus ou de iluminado, diante do qual é preciso 

inclinar-se logo, interiormente, quando o compreendemos (FONTES, 

2007, p. 73). 

 

Última obra de Mallarmé, Um lance de dados jamais abolirá o acaso foi 

publicado em 1897 pela revista Cosmopolis. Como não sabia o real objetivo de 

Mallarmé ao escrever o texto, o diretor da revista pediu ao autor um prefácio que surgiu 

com as seguintes palavras: ―Gostaria de que esta nota não fosse lida ou caso fosse 

percorrida que logo a esquecessem, pois ensina ao leitor hábil pouca coisa‖ (TORRES, 

2015). Considerado um dos primeiros poemas tipográficos
12

 da literatura francesa, o 

poema apresenta versos livres e problematiza a própria noção de poesia, uma vez que 

verso, poema e livro são simultaneamente questionados. Consciente da inovação e 

modernidade de seu texto, Mallarmé elabora a seguinte introdução: 

 

 
 Os ‗brancos‘ com efeito assumem importância, agridem de início; a 

versificação os exigiu, como silêncio em derredor, ordinariamente, até 

o ponto em que um fragmento, lírico ou de poucos pés, ocupe, no 

centro, o terço mais ou menos da página: não transgrido essa medida, 

tão-somente a disperso (MALLARMÉ apud STROPARO 2013, p. 

191). 

 

 

O prefácio, como podemos observar, apresenta elucidações importantes sobre 

algumas características do poema. Os ―brancos‖ das páginas, explica Mallarmé, estão 
                                                           
12

 O termo tipográfico é aqui entendido como o conjunto de traços que caracterizam a materialidade do 

texto num determinado suporte de escrita, bem como as relações de significância estabelecidas entre esses 

traços. Tais traços referem-se a aspectos como a formatação (dimensões do espaço explorável), o tipo de 

inscrição, as letras e caracteres empregados, os sinais de pontuação e os traços gráficos (cf. ANIS, 1988, 

p. 173 apud FALEIROS, 2005, p. 2). 
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voltados para o silêncio e nortearão estudos da poesia moderna nos próximos séculos. 

Os espaços em branco são, desse modo, responsáveis pelo silêncio, mas que acaba em si 

mesmo significando e definindo as mais variadas interpretações. Ainda sobre esse 

―silêncio‖, Stroparo (2013) afirma que  

 

[o] silêncio em Mallarmé não precisa supor rarefação na expressão, 

concisão ou ausência. O silêncio pode ser tema, mas pode também ser 

forma de expressão, decisão prévia da pessoa discursiva, pode ser a 

maneira escolhida para construir uma voz que vele sem a intenção de 

recusar, mas que proteja o necessário, tanto da pessoa, quanto daquilo 

de que se fala. Sua poesia, como podemos perceber em inúmeras 

reescritas que resgatamos hoje, mostra muito claramente esse véu que 

o autor-revisor tece aos poucos sobre os versos, limpando-os até o 

limite máximo da língua (ou quase além dele) (STROPARO, 2013, p. 

193). 

 

 

O poema, na época, foi alvo de grande inquietação por parte do público.  Muitos 

críticos e estudiosos ficaram se perguntando como um poeta tão comprometido com a 

métrica tradicional teria escrito um poema desse tipo. A justificativa dada por parte 

deles foi a de que Mallarmé havia se dado conta da crise do verso e, assim, optou pela 

sua reformulação imediata.  Por outro lado, conforme destacou Eco (2013), o que pode 

ter levado o poeta contemporâneo a elaborar um texto tão inusitado teria sido sua 

―recusa do sistema linguístico tradicional e a sua conservação‖ (p.124). 

Nesse sentido, todos os módulos de desordem apresentados em Um lance de 

dados jamais abolirá o acaso foram organizados de tal forma que aumentassem a 

possibilidade de informação e, consequentemente, conduzissem às mais variadas 

interpretações. Foi seguindo esse percurso que o literato conseguiu oferecer ao público 

um texto totalmente inovador e emblemático. 

Como já apontado na introdução deste trabalho, Mallarmé foi alvo de muitas 

críticas, principalmente daqueles que o achavam obscuro e incompreensível. No 

entanto, não há como negar que Mallarmé encontrou sua própria voz e consolidou sua 

poética. Nesse sentido, Stroparo (2013) postula que 

 
 

Alguns de seus críticos se dividiram entre os que pretenderam 

‗explicar‘ a obra e os que encontraram nela funcionamentos e sentidos 

internos autossustentáveis... mas o próprio poeta parece, a sua 

maneira, explicar: ‗reduzo, sintetizo.‘. Aceitando esse fato, podemos 

descobrir que a ideia de ―redução‖ do autor é que pode ser finalmente 
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discutida, pois o que ele faz é retirar muitas vezes quase todos os 

alicerces da frase ou do verso (p. 195). 

 

 

Àquela altura, um dos incômodos dos críticos era a capacidade do autor de 

provocar nos leitores inúmeras interpretações. Não apenas o verso, mas tudo no poema 

parece ser uma espécie de convite ao leitor, para que ele se ―aventure‖ e construa seu 

próprio percurso de leitura do texto. 

Como vimos, o verso livre é disposto na página em dobro, a sintaxe é organizada 

por agrupamentos de períodos análogos ao formato de constelações. Todos esses 

elementos criam a sensação de uma composição musicada por intermédio das palavras:  

 

 

JAMAIS  

MESMO QUANDO LANÇADO EM  

[CIRCUNSTÂNCIAS 

ETERNAS 

              DO FUNDO DE UM NAUFRÁGIO  

SEJA 

          que 

                     o Abismo  

branco  

          estanco 

                     iroso 

                            sob uma inclinação   

                                  plane desesperadamente  

                                                             de asa 

                                                              a sua  

(MALLARMÉ, 2015, s/n.)  

 

Assim como em uma música, no trecho acima, a disposição das palavras oferece 

ao texto uma alternância de entonações.  As ―notas‖ sobem e descem compassadamente, 

resultando em um todo incomum e deliberadamente não harmonioso. Aliado a isso, o 
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destaque dado a algumas palavras como Abismo, com inicial maiúscula, e ao verbo 

SEJA, escrito da mesma forma, pode querer enfatizar uma atitude enfática do 

protagonista.  

Segundo Stroparo (2013, p. 5), ao compor o poema Um lance de dados jamais 

abolirá o acaso, Mallarmé orientou a nova poesia do início do século XX. Devido à sua 

estrutura não convencional, o texto apresentou pela primeira vez a combinação de 

elementos abstratos — como o significado e a musicalidade — aliados à materialidade 

(tipografia e espaços em branco). Em 11 páginas duplas não numeradas e repletas de 

versos livres, o poema questiona a tipografia tradicional versífica. Há no texto diversas 

fontes tipográficas, e as palavras aparecem ora formatadas em negrito ou itálico, ora em 

caixa-alta. Além disso, a disposição de frases — que ocupam posições inusitadas na 

página —, e a ausência de pontuação nos remetem à ideia de ―acaso‖, de algo que foge 

ao controle interpretativo predeterminado.  

Há no poema uma alinearidade sistemática da forma em comparação com a 

estruturação do verso regular e da métrica tradicional. Além disso, o poema toma certas 

liberdades no tocante às regras gramaticais, o que se percebe pela ausência de 

pontuação. Além da falta desses sinais, Mallarmé não usa em seu poema conectivos 

importantes, como preposições e conjunções. Nesse sentido, Stroparo (2013) observa 

que  

 

preposições, conjunções são os articuladores virtualmente mais 

descartáveis, mas a não repetição de substantivos e o raro uso, por 

exemplo, de pronomes, em frases e versos sucessivos tornam a leitura 

de seus textos uma experiência bastante lenta e muitas vezes de 

resultados incertos, se quisermos exigir exatidão e pertinência- ou 

virtualmente mais ricos (STROPARO, 2013, p. 195). 

 

 

Outra questão também pertinente em Mallarmé, especificamente em Um lance 

de dados jamais abolirá o acaso, é a forma como ele faz remissão ao sujeito. Segundo 

Stroparo (2013), 

  

Mallarmé não elimina o sujeito, ele por vezes o distancia, mais que o 

comum, de seus verbos. Ao mesmo tempo, o fato de haver 

concordâncias de número e pessoa nos verbos, e também de gênero 

em alguns compostos (nos particípios), além das concordâncias de 

adjetivo, torna as vinculações entre as partes da frase mais 

recuperáveis. Supondo um processo paralelo em língua inglesa, o 



53 
 

resultado poderia ser um enfileirar de vocábulos de ambiguidades 

morfológicas, no limite, irresolvíveis (STROPARO, 2013, p. 196). 

 

 

 

Por essa razão, o poema propicia uma leitura não apenas poética, mas linguística 

e criativa, uma vez que o leitor é estimulado a criar seu próprio itinerário, assumindo 

um papel de coautoria com Mallarmé. Todos esses níveis de leitura são de suma 

importância para a compreensão do poema.   

Um lance de dados jamais abolirá o acaso (MALLARMÉ, 2015) apresenta uma 

organização estrutural inovadora para a época, caracterizada principalmente por: 1) 

emprego de tipos diversos de caracteres, 2) a posição das linhas tipográficas na página, 

em tamanhos diferenciados, 3) os ―brancos‖ e 4) o uso especial da página, que se 

compõe de duas folhas dobradas, com palavras alinhadas à direita, à esquerda e, às 

vezes, ao centro da lauda. Todas essas características acabam por sugerir, no conjunto, 

várias possibilidades e percursos de leitura. 

As noções estruturais, apresentadas por Mallarmé no prefácio de seu poema, 

compõem-se de temas ou, para usarmos suas próprias expressões, motivos 

preponderantes, secundários e adjacentes. O motivo preponderante seria a ação de 

―lançar dados‖, conforme indicado pelas palavras escritas em tamanho maior de letra. O 

motivo secundário seria marcado no poema pelo uso de tipos distintos, e os adjacentes 

seriam aqueles expressos pelas letras menores. Utilizando esses argumentos, Campos 

(2015, p. 179-180) teria chegado a um modelo da estrutura apresentada pelo poema:                

A              A                 B               A 

              a                  b                a                a 

Onde ―A‖ seria o motivo preponderante, ―B‖ o motivo secundário, ―a‖, o motivo 

adjacente de ―A‖ e ―b‖, motivo adjacente de ―A‖. Trata-se de uma forma reducionista 

para se começar a entender a disposição espacial dos motivos no poema. Mas, para além 

dessa ―fórmula‖, devemos ainda considerar, além as ramificações, a posição das linhas e 

a configuração das páginas. Analisemos, no trecho a seguir, como essa estrutura se 

apresenta: 
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UM LANCE DE DADOS 

[...] 

MESMO QUANDO LANÇADO EM CIRCUNSTÂNCIAS  

ETERNAS  

               [...] 

 SEJA  

      que  

                  o Abismo 

branco 

estanco 

iroso  

[...] 

      O MESTRE 

 

Exsurto  

 

Inferindo 

 

Dessa conflagração  

JAMAIS ABOLIRÁ 

 

COMO SE  

Uma insinuação 

 

ao silêncio 

FOSSE                                                                          O NÚMERO  

EXISTIRIA 

Diverso da alucinação  esparsa da agonia 

                                                                                 

O ACASO  

                                                                                         (Mallarmé, 2015, s/n) 
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No excerto acima, chamamos de motivo preponderante (―A‖) o verso que 

contém a imagem matricial do poema, a saber: UM LANCE DE DADOS [...] / [...] 

JAMAIS ABOLIRÁ / [...] O ACASO. Esse enunciado perpassa todo o poema e 

apresenta a ideia central sugerida por Mallarmé. É a partir desse motivo preponderante 

que vão se desdobrando os demais motivos e sentidos possíveis do texto. O fato de esse 

motivo ser o único a apresentar-se em negrito pode reforçar a ideia de que ele cumpre 

um papel de grande relevância.  O motivo secundário (―B‖) estaria demarcado, na 

passagem acima, por meio do enunciado MESMO QUANDO LANÇADO EM 

CIRCUNSTÂNCIAS / ETERNAS. Dentro da ―órbita‖ da constelação poemática, esse 

segmento vérsico inaugura uma posição intermediária. Observamos que, no fragmento, 

essa expressão também se apresenta com letras maiúsculas, porém, um pouco menores 

que o motivo preponderante. O motivo adjacente (representado por ―a‖ e ―b‖ 

minúsculos) estaria representado em enunciados como, por exemplo, ―que, branco, 

estanco, iroso [...]‖, que complementam o sentido do motivo preponderante.  

Essa disposição constelar, em que versos parecem gravitar em torno de um 

motivo preponderante, parece seguir uma ordem bastante lógica. São muitas as teorias 

interpretativas que tentam compreender o texto de Mallarmé seguindo um viés lógico-

matemático. Uma vez apreendida a ―codificação‖ numérica do poema, esse código-

chave numérico ajudaria a ―iluminar‖ as complexidades meândricas do texto. Como 

indica o próprio poema,  

 

O NÚMERO 

 

EXISTIRIA [...] 

 

COMEÇARIA E CESSARIA [...] 

CIFRAR-SE-IA 

 

evidência da soma por pouco una 

                           ILUMINARIA  

(MALLARMÉ, 2015, s/n) 
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Alguns exemplos desse tipo de estudo incluem casos como o de uma edição do 

poema, feita em 1980 por Tibor Papp e Mitsou Ronat, em que os autores afirmam que o 

poema foi todo construído a partir do número doze e seus múltiplos. Em outra 

publicação, o pesquisador Meillassoux afirma que o poema mallarmeano é totalmente 

codificado e que esse código seria o número 707, baseado nas 707 palavras que 

compõem o poema (cf. TORRES, 2015). O 7, juntamente como 0, simboliza o nada. No 

entanto, para Meillassoux, esse código não seria acessível ao leitor menos perceptivo, 

mas para aquele com disposição a contabilizar as palavras do poema e a seguir um 

percurso de leitura conforme os padrões matemáticos implícitos. Outra leitura do 

poema, realizada por esse mesmo filósofo, parte da seguinte indagação: seria um acaso, 

no poema, a presença dos números 7 (imagem teológica) e do 0 (imagem do nada)? 

Assim, Meillassoux sugere que o objetivo de Mallarmé, ao incorporar essa numerologia 

―cabalística‖, talvez fosse escrever o ―Livro‖ de uma nova religião ou propor um corpo 

textual especulativo no tocante à ideia do Absoluto.  

Essa leitura do poema, proposta por Meillassoux (cf. TORRES, 2015), é em 

grande parte atribuída e até mesmo justificada pela fetichização do número pelos 

antigos. Assim, essa veneração pelo número, ocasionada pelo contato com a matemática 

oriental fez com que o número de sílabas passasse a orientar a busca pela chave de 

leitura propositalmente ocultada. Dessa forma, as ordens numéricas implícitas 

incorporadas à própria organização formal do poema consistiriam uma das muitas 

possibilidades de construção de sentidos suscitadas pelo poema. 

Hoje, diante do livro, percebemos que o poeta ofereceu ao público ―a verdadeira 

imagem do vindouro‖ (BENJAMIN, 1994), uma verdadeira contraposição à 

Renascença, juntamente com a sua forma tradicional de livro. Por essas características, 

em certa medida, ―visionárias‖, pode-se afirmar que Mallarmé foi um poeta simbolista 

capaz de ultrapassar os limites da própria escola literária à qual se filiava. Na seção 

seguinte, buscamos evidenciar como o poeta, em sua obra, antecipou certas tendências 

vanguardistas. 

 

 

3.2 Mallarmé e as vanguardas europeias  

 



57 
 

Dada a intenção de Mallarmé em propor ―um sistema de uma língua inexistente‖ 

(Eco, 2013), nota-se que toda essa inovação apresentada pelo escritor francês —

marcada sobretudo pelas características composicionais do poema Um lance de dados 

jamais abolirá o acaso — permite afirmar que Mallarmé influenciou as vanguardas 

europeias. O movimento que surgiu na Europa no final do século XIX propôs mudanças 

inovadoras nas artes, principalmente na literatura e nas artes plásticas. Essas vanguardas 

formam um conjunto de tendências artísticas que, contando com a participação de 

vários países europeus, concebia um ideal de arte marcado pelo sentimento de liberdade 

criadora, de subjetividade e de irracionalismo. Tais ideias opunham-se ao contexto da 

época, dominado pelas correntes filosóficas de cunho positivista. 

Como se sabe, a palavra vanguarda (do francês avant-garde) significa ―o que 

marcha na frente‖. Assim, as correntes de vanguarda surgem com o objetivo de obliterar 

a tradição do século XIX, privilegiando as tendências do futuro. Embora tenham sido 

incompreendidas a princípio, sobretudo pelo contexto conservador vigente, as propostas 

foram aos poucos influenciando trabalhos de vários artistas no mundo. Tratou-se, no 

entanto, de um momento muito conturbado. Sobre o advento do Modernismo e as 

consequências que ele trouxe à arte, Stroparo (2013) afirma que,  

 
 

[n]ão foi, claro, um processo simples. Os primeiros momentos 

românticos receberam uma resistência da crítica que se ancorava, em 

suas avaliações, num referencial que não servia para as novas obras. O 

alargamento de horizontes promovido por esses autores jovens incluía, 

como não podia deixar de ser, uma modificação no trato da linguagem 

e a quebra de hierarquias retóricas tradicionais - que supunham, por 

exemplo, que a dispositio, ou seja, o ―dizer‖, devia ser sempre 

subordinada à inventio, ao ―saber‖, nobre e adequado. E era o oposto 

disso que a literatura começava a promover. A materialidade da 

linguagem começava a ganhar status próprio e, de certa forma, 

independente até mesmo do próprio homem (p. 192). 

 

 

 

É em meio a esse contexto que Mallarmé vai se dedicar à elaboração de seus 

textos. Havia, por parte do poeta, uma certa preocupação de que a mensagem poética 

não se voltasse para a discussão e avaliação de resultados estéticos, limitando-se 

―unicamente a esclarecer algumas de suas características e possibilidades 

comunicativas‖ (Eco, 2013, p. 125). Dessa forma, o poeta vai se desligar do tipo de 

escrita tradicional produzida até o momento e voltar-se cada vez mais para um tipo de 
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composição poética cujo sentido não é dado de forma clara, mas que se constrói de 

maneira muitas vezes obscura e incompreensível.  

Embora conduza o leitor às mais diversas possibilidades de leitura, o poema não 

oferece argumentos consistentes e unívocos para a confirmação de praticamente 

nenhuma delas. Isso porque, a cada leitura, uma nova interpretação surge. Em outras 

palavras, a forma apresentada no texto é construída de tal maneira que as probabilidades 

de leitura, ao invés de se fecharem, se ampliam a cada retorno. Esse é o ponto em que o 

poema mallarmeano parece seguir a mesma lógica da poética de obra aberta apresentada 

e defendida por Eco. Para o escritor italiano, ―quanto maior a incerteza, maior a 

informação‖ (ECO, 2013, p. 140).  

Dentre as principais correntes de vanguardas, o Futurismo é aquela que mais 

parece ter sofrido influências da escrita do francês Mallarmé. O marco inicial dessa 

corrente foi a publicação, em 1909, do Manifesto Futurista, do italiano Marinetti. O 

movimento causou grande repercussão na época devido sobretudo ao caráter violento e 

radical de suas propostas. Marinetti propunha uma revolução literária que exaltava a 

ação agressiva, os avanços tecnológicos e a guerra. De acordo com o Futurismo, era 

necessário fazer uma literatura de impossível reconhecimento. Tal fato se apresenta, no 

Manifesto, pela exaltação de elementos como o ―soco‖, o ―bofetão‖ e o ―salto mortal‖, 

necessários para a consagração do poeta e de sua literatura.  Um dos princípios do 

Manifesto, por exemplo, diz: 

 

 

Nós declaramos que o esplendor do mundo se enriqueceu com uma 

beleza nova: a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com 

seu cofre adornado de grossos tubos com serpentes de fôlego 

explosivo... um automóvel rugidor, que parece correr sobre a 

metralha, é mais bonito que a Vitória de Samotrácia (apud TELES, 

1997, p. 91). 

 

 

As propostas de mudança em relação à literatura foram ainda mais ousadas.  

Marinetti defendeu a destruição da sintaxe, com substantivos dispostos ao acaso, 

empregos de verbos no infinitivo, uso de dois substantivos, abolição da pontuação e a 

luta em favor do verso livre. Tais características também estão presentes em Um lance 

de dados jamais abolirá o acaso (MALLARMÉ, 2015, s/n.): 

 

                                                   antemão retombada do mal de alçar o voo 
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                                                                                       e cobrindo os escarcéus  

                                                                                              cortando cerce os saltos 

                                               no mais íntimo resuma  

a sombra infusa no profundo por esta vela alternativa 

                                       até adaptar  

                                               à envergadura  

         sua hiante profundeza enquanto casco 

                                  de uma nau 

                pensa de um ou de outro bordo 

 

Assim como acontece em todo o poema, no trecho reproduzido acima, não há 

sequer uma marca de pontuação e os versos são livres.  Ao rejeitar as regras de 

versificação tradicional como fizeram as vanguardas, os escritores, incluindo Mallarmé, 

estariam rompendo com a ideia de que a arte deveria imitar a realidade objetiva. Sobre 

isso, Perrone-Moisés (1990) comenta que  

 

Banalizada e desgastada no manuseio cotidiano, a linguagem perde 

seu valor-ouro e adquire um mero valor venal. Contaminadas pelas 

relações econômicas, todas as relações humanas, trocadas no miúdo 

da fala, se corrompem e se desgastam. A função do poeta moderno, 

assumida exemplarmente por Mallarmé, é opor-se a esse comércio 

aviltante, e propor a utopia das trocas linguageiras. Seu trabalho 

consiste em dar sentido mais puro às palavras da tribo, fazer com que 

elas, em vez de funcionar apenas como valores de representação da 

realidade, instaurem uma realidade de valor (PERRONE-MOISÉS, 

1990, p. 32). 

 

 

Os elementos lógicos que eram a base para a reconstrução de sentidos são dados 

agora por meio de imagens em livre associação. Desse modo, a leitura de qualquer texto 

literário não deve ser feita simplesmente seguindo as ―regras‖ que sua própria estrutura 

apresenta, mas partindo de princípios norteadores criados pelo próprio leitor.  

Ainda sobre o Futurismo e as influências que ele parece ter recebido de 

Mallarmé, Marinetti, logo após perceber a necessidade de uma ―neotipografia‖, se 
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declara então, em seu Manifesto, totalmente contrário à harmonia tipográfica da página. 

O principal representante do movimento futurista opta, nas suas obras, pelo emprego de 

diferentes cores de tintas e vinte caracteres distintos. Assim como fez Mallarmé, os 

sinais de pontuação passam a ser substituídos por sinais matemáticos e musicais, 

propondo assim uma renovação poética.  

Uma análise mais detalhada da composição do poema nos leva a concluir que, 

em nenhum momento, Mallarmé deixa explícita a sua preocupação em abolir o acaso, o 

que se justifica pela presença, no texto, do advérbio de negação jamais. O que o poeta 

parece defender é a necessidade de que o acaso seja incluído no processo criativo de 

maneira mais significativa.  

Agostinho e Pino (2007) ressaltam características importantes sobre a escrita de 

Mallarmé. Ao compará-lo com escritores como Zola e pintores impressionistas como 

Manet, as autoras destacam que o poeta francês tinha grande preocupação com a 

perfeição e que, ao contrário daqueles, manifestava grande interesse em recriar, no que 

diz respeito à escuta e à descrição, as coisas e os seres. A ideia de poesia apresentada 

por Mallarmé era bem ousada, o que se justifica pelo profundo desejo de que ―a única 

função possível e o único fim das coisas era serem usadas pela poesia‖ (AGOSTINHO; 

PINO, 2007, p. 120).  

Além disso, Agostinho e Pino (2007) explanam, no texto citado, algumas 

semelhanças entre a escrita de Mallarmé e o Impressionismo. Movimento que aconteceu 

na França em meados do século XIX, o Impressionismo foi uma arte visual cujos temas 

se voltavam, sobretudo, à percepção de cenas por meio da impressão. Os 

impressionistas buscavam retratar, por meio de pinturas, qualidades de cores ainda não 

observadas.   

Em sua poesia, Mallarmé destacou a necessidade de sugerir, de fazer alusão. 

Isso, aliado aos traços de indeterminação, materializados por meio de acasos e 

imprecisões, o aproxima do impressionismo. Impressionar, sugerir e insinuar são, para 

Mallarmé, bem mais importantes que simplesmente falar sobre determinado objeto. 

Nesse sentido, sua intenção sempre foi a de atingir uma criação que causasse, no leitor, 

determinada sensação e que ainda o instigasse às mais variadas leituras e significações. 

Anseio que o autor parece ter saciado ao escrever Um lance de dados jamais abolirá o 

acaso. Nessa obra, observamos como Mallarmé estendeu ao máximo a ampliação da 

concretude e da materialidade da palavra. O texto parece a todo instante estar em 

movimento, em consonância com a visão de seu autor de que o objeto necessita, antes 
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de qualquer coisa, ser captado, formado, ―re-criado‖. Essa dinamicidade formal do 

poema contribui para suscitar diversas formas de interação entre o texto e o leitor, 

conforme passaremos a tratar a seguir. 

 

 

3.3 O convite à participação do leitor  

 

Como já mencionamos, a intenção de Mallarmé não era a de orientar um 

percurso explícito de leitura do poema, mas sim de oferecer possibilidades para que o 

leitor trilhasse uma rota própria de leitura.  Essa concepção composicional manifesta-se 

na forma e na complexidade de seu texto. Todas as vezes em que lemos o poema novas 

imagens são suscitadas, e as possibilidades de leitura nunca se esgotam. Pelo contrário, 

elas se ampliam de variadas formas. 

A escrita de Mallarmé — como também ocorre em parte das obras modernas —

instaura um novo tipo de leitor, o cooperador da escritura, aquele que contribui para a 

descentralização do texto. Aliado a essas características, é possível perceber um anseio 

pelo afastamento da realidade, pela busca de um ideal do Absoluto que, 

contraditoriamente, pode tender ao ―nada significativo‖. Logo, toda a sua escrita vai se 

pautar pela relação entre o Nada e a Linguagem, pelo afastamento do real. Daí a 

importância dada, em seus escritos, a motivos como vazio, ausência, lacunas e brancos.  

É nesse sentido que seus textos apresentam características incomuns que 

constituem possibilidades complexas de leitura. Dentre essas características da 

materialidade textual, Püschel (2008) destaca  

  
 

verbos no infinitivo [...], particípios segundo o modelo ablativo latino, 

inversões gramaticalmente injustificadas, supressão da diferença entre 

singular e plural, emprego de advérbio como adjetivo, alteração da 

ordem normal das palavras, artigos indeterminados de gêneros novos, 

não seguindo também sucessões lógico-temporais, sendo que as 

preposições têm vários sentidos e, acima de tudo, há a fusão do 

significado de uma palavra no da palavra que está próxima. 

(FRIEDRICH, 1979, p.117 apud PÜSCHEL, 2008, p. 2) 
 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que os indícios de abertura da obra como, por 

exemplo, a desintegração e a fragmentação presentes no texto de Mallarmé são convites 

para que o leitor os explore e participe da produção de sentidos poéticos. Espera-se um 

leitor que encare de fato a leitura, por um lado, como um ato interativo, e, por outro, 
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como uma provocação a ser superada. Assim, em Um lance de dados jamais abolirá o 

acaso, ―é fundamental vencer o acaso palavra a palavra, de modo construtivo, evitando 

tais acasos e acidentes das paixões da alma‖ (PÜSCHEL, 2008, p. 3). Segundo Faustino 

(1977, p.117-118 apud PÜSCHEL, 2008, p. 3), 

 

 

Mallarmé recusa a viver o mundo que rejeita [...] e aproveita seu 

tempo de vida em três nobres tarefas: a de criticar (sempre através de 

fazer poemas) uma tradição poética [...] deixando cair os membros 

mortos e reproduzindo os realmente vivos; a de criar poemas 

(palavras-coisas conjugadas, organicamente, em padrões, se não 

totalmente novos, pelo menos renovados) [...] e, finalmente, lançar os 

fundamentos de ‗rien ou presqu‘un art‘. 

 

 

Vale ressaltar, porém, que Mallarmé não nega a tradição ou o passado. O que ele 

faz, na verdade, é reinventá-los e ressignificá-los por meio de uma nova escrita.  

Segundo Püschel (2008), sendo 

 
[i]nsuficientes os procedimentos líricos do passado, Mallarmé passa a 

revisar a tradição poética, não via criação léxica (neologismos) ou 

utilização de palavras antigas (arcaísmos), mas via uma montagem 

articulatória feita sintaxe de uma língua nova, a partir de uma 

desconexão, por distanciamento, de termos normalmente agrupados. O 

termo regente e o termo regido repelem-se momentaneamente para 

que haja a introdução de novos vocábulos. Assim, as palavras 

começam a gravitar em torno de outras, não porque o significado está 

a exigir a complementação de um elo, do fechamento de uma 

significação, mas sim porque relações analógicas começam a imantar 

as palavras que se agregam por uma alquimia verbal, como queria 

Mallarmé (p. 4). 

 

 

Assim, observamos que Mallarmé, no momento de criação do poema, não vai 

seguir um caminho já estabelecido. Os versos subsequentes, por exemplo, não vão 

sendo criados por demandas do anterior, mas por uma operação analógica. Isso porque o 

poeta não via essa necessidade de dependência e de conexão semântico-linguística 

rígida entre as partes do texto: 

 

 

Insanidade ou sanidade demais, seja o que for, Mallarmé oculta e 

desoculta, ao mesmo tempo, fala e cala-se. Por isso, há um entreabrir 

que nada mostra, uma luta a esmo, de uma ―branca discórdia‖ de ―uma 

voluta com seu mesmo‖. O que se tem não é uma aflitiva presença de 

uma pedra que persegue o eu lírico, e sim o duplo cosmos, que, por 
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nunca se estabilizar, não tem imagem definida, e se refere na imagem 

do Nada, que é um oco musical, que é a dívida de um jogo extremo, 

que segue o imperativo de lançar os dados, feitos informes de puras 

analogias que se fecham sobre si mesmas (PÜSCHEL, 2008, p.5). 

 

 

Vale ressaltar, porém, que, embora em Mallarmé não haja dependência de um 

elemento ao outro, todos os artefatos carregam potencialmente sentidos que podem ser 

acionados no processo de leitura para que se construa a compreensão do texto. A esse 

respeito, convém citar mais uma vez Püschel (2008): 

 
 

A elipse mallarmaica não é mera figura de linguagem dedutível por 

deciframento simples, mas antes é operação fenomenológica, 

estruturação sígnica a criar parênteses em nexos e cláusulas de 

ordenação. Descontextualiza o que normalmente se agruparia 

enquanto linguagem, texto, interferindo a tal ponto nos fenômenos 

percebidos via leitura que é como se o real deslocasse suas referências 

(PÜSCHEL, 2008, p. 5). 

 

 

Kempinska (2011) se dedicou a entender de onde vêm as concepções de 

obscuridades e incompreensão, características atribuídas com frequência às obras de 

Mallarmé. Tais atributos foram, segundo a autora, o que contribuiu para que a obra do 

francês demorasse para ganhar o espaço ―no próprio domínio da poesia‖ (p. 20).  

As primeiras obras do escritor francês não eram acessíveis e os poucos volumes 

disponíveis tinham um preço abusivo. Para a sociedade da época, Mallarmé mal sabia 

escrever em francês. Era descrito como um homem decadente, egocêntrico e que 

produzia versos incompreensíveis. Era um ―corrupto‖ da clareza e da objetividade da 

―boa língua escrita‖. A forma como Mallarmé redigia seus textos era com frequência 

associada a ―frases sem sentido, em mau francês — prejudicando a língua considerada, 

afinal, desde o Classicismo, como a mais racional de todas, como predestinada à 

expressão clara e preciosa‖ (KEMPINSKA, 2011, p. 21). 

Mesmo diante das críticas, ainda existiam alguns leitores pensando que talvez 

valeria a pena investigar o porquê de tamanha ―ilegibilidade aparente‖. E, aos poucos, a 

atenção para o estudo dessa linguagem desafiadora foi aumentando, como aponta 

Kempinska (2011): 
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A famosa impossibilidade de compreender Mallarmé começa a ser 

vista não como uma extravagante, gratuita e doentia contorção da 

sintaxe, mas como um curioso desafio da linguagem elíptica, 

governada pela sinestesia, que freia o ritmo da leitura, e faz voltar a 

sensibilidade do leitor à exploração de todas as qualidades musicais 

das palavras e à sugestão dos inefáveis símbolos (p. 22). 

 

 

 Aos poucos os leitores da época vão percebendo que não se trata de uma 

linguagem incompreensível, mas sim de uma proposta de leitura que demanda um 

manejo mais atuante e participativo, de uma maior atenção inclusive pela falta de um 

percurso predeterminado de leitura.  

É nesse contexto que, ao longo do século XX, a obra de Mallarmé vai aos 

poucos tornando-se modelo para explicar a crise da linguagem da arte. Crise esta que se 

encontra totalmente voltada à concepção do que seria entender, no caso da poesia, as 

relações de interação que podem ser estabelecidas entre a linguagem e o público a que 

ela se destina.  

Assim, diante da complexidade que os textos de Mallarmé apresentam, o leitor 

deve escolher qual caminho vai seguir. Ele pode, segundo Kempinska, 

 

[b]uscar pelo sentido claro, trabalhosamente escondido e 

pacientemente aguardado atrás da obscuridade provisória e relativa — 

lutar com o empecilho que dificulta em um primeiro momento a 

compreensão, mas pode ser dissipado como uma névoa, iluminado 

como uma escuridão, rasgado qual como um véu, decifrado como um 

enigma ou atravessado graças a uma chave certa — ou, antes, 

renunciar a esta busca aceitando e afirmando a obscuridade como 

definitiva e constitutiva? (2011, p. 26) 

 

Assim, ao nos depararmos com uma obra poética de Mallarmé, podemos nos 

deixar levar pela sua ―obscuridade‖, criando, desse modo, interpretações simplórias ou 

adentrar de fato no poema, tentando enriquecer a experiência da recepção num processo 

paulatino de compreensão.  

Para Kempinska (2011), toda a obscuridade que gira em torno da obra de 

Mallarmé é marcada pela autorreferencialidade. Não é um estado atingido e absoluto, é 

um processo, que, colocando a referencialidade em questão, torna-a ambígua, fazendo 

com que a interpretação seja um grande desafio. Nesse sentido, a leitura de um texto 

mallarmeano é uma tarefa que pode ser encarada de duas formas distintas: 
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Uma que se propõe a desbravar a todo preço as sendas da referência e 

atingir a compreensão clara do sentido dos poemas e outra que afirma 

a existência de um abismo intransponível que torna essa tarefa fútil, 

inautêntica e, de todo modo, fadada ao fracasso (KEMPINSKA, 2011, 

p. 26-27). 

 

Os que defendem o caráter provisório da obscuridade dos poemas de Mallarmé 

tendem a elaborar os mais diversos métodos e chaves para tentar compreendê-lo. Podem 

fazer parte desse método o uso de metáforas, fontes poéticas, bibliográficas e históricas 

até o acesso às gramáticas que ambicionam decifrar a linguagem do poeta francês.  É 

óbvio, portanto, que, nesse trabalho, vão sempre surgir discórdias e discussões a 

respeito do método mais adequado, mas o objetivo comum sempre vai ser o de tentar 

descobrir o sentido dos poemas.  

Por outro lado, os que defendem a obscuridade dos poemas de Mallarmé como 

sendo definitiva e intransponível não vão se dar ao trabalho de procurar as chaves para o 

esclarecimento dos textos. Estes vão, como frequência, se concentrar na questão da 

autorreferencialidade e aceitar o hermetismo como tentativas do poeta de versejar sobre 

o caráter indizível da experiência humana e dos mistérios insondáveis do universo. 

Segundo Kempinska (2011), os poemas de Mallarmé são marcados pela 

musicalidade. Para ela, a musicalidade da linguagem poética era, para o poeta francês, 

―essencial para retirar todo cansaço às palavras gastas por seus usos, restituindo-lhes a 

novidade da força sugestiva‖ (p. 42): 

 

Mallarmé, por sua vez, ousou no Un coup de dés jamais n’abolira le 

hasard jogos tipográficos que tornaram a leitura linear simplesmente 

impossível, investindo o próprio espaço da página de certa atividade e 

tornando as palavras visíveis e não apenas legíveis. O ritmo do olhar 

faz com que à sequência temporal da linguagem se sobreponha sua 

componente espacial e vice-versa (p. 56). 

 

Em Um lance de dados jamais abolirá o acaso é importante destacar que as 

incertezas com respeito à construção de sentidos não se apresentam apenas a partir de 

seus elementos concretos, como a organização da página, os caracteres utilizados, a 

ausência de pontuação, os espaços em branco, mas elas também se fazem presentes 

quando nos esforçamos em compreender qual é a narrativa presente no poema. Essa 
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ausência de ―história‖ ou de ―ficção‖ é justamente um dos objetivos da lírica de 

Mallarmé (cf. DARCOS, 1992, p. 333). 

Por não haver no poema essa noção de ―história‖ ou ―fábula‖, ao menos nos 

sentidos tradicionais, como algo dado ou explícito, o leitor é deixado relativamente à 

vontade para ―construir‖ algum tipo de representação narrativa do texto. No que segue, 

nos dedicamos a tentar produzir alguns sentidos possíveis a partir da leitura do poema 

de Mallarmé. Por se tratar de uma obra aberta, as hipóteses traçadas aqui não são 

definitivas por serem passíveis de diferentes leituras. 

 

3.4 O desafio de construir sentidos poéticos em parceria com Mallarmé 

 

Alguns segmentos ou enunciados de Um lance de dados jamais abolirá o acaso 

sugerem que a ―história‖ imaginada pode ser a de, por exemplo, um tripulante à beira-

mar (ou, quem sabe, à deriva) lutando contra as intempéries da natureza. É o que se 

pode perceber nas seguintes passagens:  

 

 

no mais íntimo resuma 

 

a sombra infusa no profundo por esta vela alternativa 

 

até adaptar 

 à envergadura  

 

sua hiante profundeza enquanto casco 

 

de uma nau 

pensa de um ou de outro bordo 

 

O MESTRE (MALLARMÉ, 2015, s/n.) 

 

Além da sugestão do mar como um possível espaço, esse trecho também 

evidencia que, lutando contra a força temporal, estava não um sujeito qualquer, mas um 

MESTRE. Ao ser apresentado dessa forma, com uma caraterização tão forte e com 

todas as letras grafadas em maiúsculas, podemos inferir sua potencialidade em vencer o 
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perigo.  Isto é, caso interpretemos o ―MESTRE‖ como uma metáfora do leitor, talvez o 

autor esteja sugerindo que este reúne atributos (como uma certa maestria para se 

―adaptar‖) capazes de possibilitar que ele enfrente e consiga se orientar em meio ao 

―naufrágio‖ da própria forma poética. 

Entretanto, podemos também associar a persona poemática do ―MESTRE‖ ao 

próprio autor. Como já dissemos, ambas as propostas de construção de sentido podem 

ser válidas em face do campo de possibilidades aberto pela obra. No entanto, vale 

ressaltar que o uso do advérbio ―JAMAIS‖ no tópico frasal do poema pode, ao 

contrário, evidenciar o fracasso do mestre, a sua impossibilidade de vencer o acaso. 

Assim, no poema, a força do tripulante (como metáfora daquele que tripula, comanda, 

dirige ou pilota) é vencida pela força da própria palavra lançada aleatoriamente como 

um dado (O ACASO).  

No poema, Mallarmé sugere que a natureza representa o acaso ou algo que foge 

à racionalização. O acaso levaria ao Nada, que está associado à morte da objetividade, 

do sensível, do mundo empírico. Nesse sentido, a escrita de Mallarmé tende a associar o 

pensamento ao acaso. Assim, a razão que determina o fazer poético, de certo modo, 

foge a qualquer determinação. Essa é razão pela qual somos impossibilitados, enquanto 

leitores, de apresentar uma leitura unívoca do poema, uma vez que toda a sua 

organização leva à construção de significados plurais.  

O texto pode ser lido como uma proposta de narrativa poética.  Mas, ao contrário 

das tradicionais narrativas em verso como, por exemplo, A balada do velho marinheiro 

(1798) de Coleridge, que costumam apresentar uma descrição mais completa de um fato 

já ocorrido, o poema de Mallarmé parece representar os eventos com relativa hesitação. 

Essa hesitação é prefigurada pelo motivo preponderante, que é, como vimos, o 

lançamento ou não do dado. 

Verbos como ―vigiando‖, ―duvidando‖, ―rolando‖, ―brilhando‖ e ―meditando‖, 

utilizados no gerúndio reforçam a interpretação de que se trata de uma ação captada em 

pleno andamento.  Esse ato (o lançamento do dado) seria para Mallarmé ―a confirmação 

do acaso‖ (AGOSTINHO, 2011, p. 37). Essa dúvida que perpassa o poema também 

contribui para reforçar a ideia de que o texto é uma obra aberta, pois o fato de o leitor 

não ter a certeza dos acontecimentos sugeridos leva-o a imaginar as mais diversas 

situações. Essa indeterminação acaba por expandir as suas possibilidades de 

interpretações. Nesse sentido, Eco (2013) observa que: 
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Quanto mais a estrutura se torna improvável, ambígua, imprevisível e 

desordenada, tanto mais aumenta a informação. Informação entendida, 

portanto, como possibilidade informativa, incoatividade de ordens 

possíveis (p.162). 

 

 

 

Essa abertura de possibilidades de construção de sentido é também ―insinuada‖ 

no poema de Mallarmé pelos tempos verbais empregados, sobretudo o condicional e 

subjuntivo: 

 

COMO SE 

Uma insinuação 

ao silêncio 

 

                           Nalgum próximo 

 

esvoaça 

 

SE 

 

 

de vertigem 

 

ereta 

o tempo de esbofetear 

                                bifurcadas (MALLARMÉ, 2015, s/n.) 

 

 

 O emprego do ―SE‖ e do ―COMO SE‖, especialmente com o destaque em 

caixa-alta, expressa a hipótese e as possibilidades de realização da ação. Não se trata, 

especificamente, da descrição de um fato, de um acontecimento ou de um cálculo, mas 

da sugestão de que o ―MESTRE‖ está considerando determinadas ações como 

hipoteticamente possíveis. Isto é, o eu poemático parece refletir sobre o ato de pensar. 

Assim, o interior do pensamento está sendo representado pela sua forma sensível. A 

precariedade da pontuação, os saltos associativos propiciados pelos signos e a falta de 

rigorosa conexão entre as imagens do poema sugerem uma espécie de fluxo de 

consciência. Essa ideia, defendida por Blanchot (1959), nos leva a pensar que, no texto, 
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Mallarmé tenta atribuir ao acaso — algo que, por definição, seria impreciso — uma 

forma, como se assim autor pudesse dominá-lo. 

Será a partir da ideia de uma constelação que o poeta francês vai explorar o 

espaço da linguagem e do pensamento em Um lance de dados jamais abolirá o acaso. 

Assim como as estrelas, que se organizam no espaço sideral, as palavras no poema 

seguem padrão igualmente constelar: 

 

 

versus  

deve ser  

       o Setentrião também Norte 

UMA CONSTELAÇÃO 

fria de olvido e dessuetude  

                          não tanto  

                     que não enumere  

     sobre alguma superfície vacante e superior  

                           o choque sucessivo  

sideralmente  

de um cálculo total em formação (MALLARMÉ, 2015, s/n) 

 

 

O texto tematiza o conflito entre o acaso e pensamento ordenado. Ele representa 

a desistência do poeta em vencer o acaso e a afirmação da ideia de que a arte administra 

o Nada.
13

 Diante da impossibilidade de vencer o acaso, ele passa a fazer parte da 

reflexão desse poeta. Assim, ele (o acaso) passa a ser peça chave do texto. O poema é, 

portanto, uma junção de ideia e de linguagem que se encontra numa forma maleável: o 

verso livre. O acaso aparece, mas sem comprometer a estrutura do poema ou, mais do 

que isso, ele próprio é formalizado no texto.  

Em Um lance de dados jamais abolirá o acaso, Mallarmé rompe de maneira 

bem visível com a tradição lírica ocidental (SILVA, 2008). Há uma desconstrução do 

poema e um questionamento do livro, que constitui seu próprio suporte material.  

Assim, ao tomar o motivo do livro como um objeto material, o poema o torna a imagem 

viva da criação poética. A concretude, especificamente dos objetos, é quebrada e o uso 

                                                           
13

 O Nada para Mallarmé é o estado puro, primeiro das coisas, o Não-Ser (CARDOSO, 1976).  
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de metáforas faz com que esses objetos sejam representados sem suas características 

habituais. Os objetos são apresentados com novas propriedades e funções, 

possibilitando a abertura do texto quanto à construção de sentidos. 

Essa apresentação inusitada dos objetos pode ser observada em passagens como: 

―o Abismo / branco / estanco / iroso‖ (MALLARMÉ, 2015, s/n). A não ser pelo sentido 

figurado, em geral não é comum imaginarmos abismos com as características que aqui 

lhe são atribuídas (―branco‖, ―iroso‖, ―estanco‖). O mesmo ocorre no seguinte excerto:  

 

aquele  

        sua sombra pueril 

afagada e polida e devolta e lavada 

                suavizada pela vaga e subtraída  

      aos duros ossos perdidos entre as pranchas (2015, s/n) 

 

 

Também não costumam ser usuais representações de sombras que incluam 

traços semânticos distintivos como ―afagada‖, ―polida‖, ―devolta‖ ou ―lavada‖. Tanto 

no caso da imagem do abismo quanto no da ―sombra pueril‖, Mallarmé parece, ao 

propor essas caracterizações incomuns, subverter os semas tradicionais que costumam 

estar associados ao imaginário do leitor comum. 

Dessa forma, para compreender o poema, o leitor terá de se ater à relação 

figura/fundo, ao princípio da Gestalt que defende que, para se apreender planos 

imagéticos, é necessário deslocar a visão ora para o branco da página, ora para os 

caracteres tipográficos (cf. SILVA, 2011). É nesse sentido que o poema não apresenta 

um único caminho de leitura, mas vários, a depender do desejo do leitor. 

Quanto à presença ou não de outros seres ficcionais no poema, o texto não 

parece nos oferecer subsídios para concluir que o Mestre se faça acompanhar de outros 

sujeitos concretos. Há momentos em que os versos parecem aludir a outros entes, mas 

podem ser apenas projeções ou construtos mentais do próprio eu poemático. Em 

algumas passagens, observamos que, durante a aventura, ele se depara com seres 

abstratos (espíritos, entes abissais etc.) com quem parece dialogar: 
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                             o Abismo 

branco 

       estanco 

                 iroso [...] 

ser um outro  

Espírito  

            para o arrojar  

                               na tempestade  

                                            repregar-lhe a divisão e passar altivo [...] 

 

o lúcido e senhorial penacho 

à fronte invisível  

cintila 

então sombreia 

uma estatura frágil e tenebrosa 

em sua torsão de sereia 

 

com impacientes escamas últimas (MALLARMÉ, 2015, s/n) 

 

 

Percebemos que ―o Abismo‖ e ―Espírito‖ aparecem com iniciais maiúsculas. 

Esse fato nos conduz a pelo menos duas leituras possíveis: os destaques podem ter sido 

utilizados, por um lado, para demonstrar, de fato, a potencialidade dessas forças. Por 

outro, para indicar que o poeta os via como seres antropomórficos. No trecho também 

aparece um outro elemento, a sereia, que é descrita pelo eu lírico como ―frágil e 

tenebrosa‖ ao mesmo tempo.  O uso dos adjetivos antagônicos na descrição do ser 

mitológico também corrobora a ideia de que o tripulante é um ser confuso, que não tem 

uma exata noção do que vê ou tem dificuldades em traduzir em palavras os 

acontecimentos e entes. 

Não há, no poema, uma estrutura sintática totalmente linear e coerente. A 

sequência lógica (Sujeito – Verbo – Complementos) não é rigorosamente obedecida. 

Esses elementos, quando aparecem, encontram-se ―embaralhados‖, lançados ao acaso 

como num jogo aleatório de dados. Ao mesmo tempo que dificulta a apreensão linear de 

um raciocínio lógico, essa disposição constelar de termos atua também no sentido de 

ampliar o campo de possibilidades para a construção de sentidos. Tal como são 
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inusitadas a forma e a organização sintática do poema, são inusitadas também as ideias 

e imagens sugeridas. Vejamos, por exemplo, os seguintes versos:  

 

 

                                 antemão retombada do mal de alçar o voo  

                                                                       e cobrindo os escarcéus  

                                cortando cerce o saltos (MALLARMÉ, 2015, s/n) 

 

No trecho reproduzido acima, onde está o sujeito responsável pelas ações 

contidas nas formas verbais ―cobrindo‖ e ―cortando‖? Estaria o eu poemático 

observando e descrevendo as ações de um pássaro? Apesar de um pouco estranha, trata-

se de uma construção de sentido válida, sobretudo quando examinamos a sugestão 

contida na imagem do ―voo‖. Por outro lado, essa mesma palavra pode estar em sentido 

figurado, ou seja, representando as atitudes do eu poemático (espécie de tripulante ou 

náufrago) que seriam equivalentes às atitudes de um pássaro. 

Esse pequeno fragmento mostra como a obra é aberta a diferentes significados. 

Mesmo diante das indeterminações, algumas partes do poema nos levam a concluir que 

o marinheiro (ou o ―MESTRE‖) está diante de uma situação muito perigosa: 

 

                                     turbilhão de bilaridade e horror 

 

                                       em torno ao vórtice  

                                                             sem o juncar  

                                                                              nem fugir 

                                                                                 e lhe embalança o indício virgem    

(MALLARMÉ, 2015, s/n) 

 

 

A sensação de desespero se manifesta pelo uso da expressão ―turbilhão de 

bilaridade e horror‖. A própria disposição gráfica em queda dos versos na página 

impressa sugere visualmente sentidos negativos de derrota e de decadência. No entanto, 

nesse mesmo trecho, observamos que o ―MESTRE‖ não pensa em fugir, mas segue 

adiante na luta contra o perigo. Trata-se de uma das possibilidades de significado que 

podemos inferir a partir do verso ―nem fugir‖.  
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Em se tratando da produção de sentidos a partir das experiências fragmentárias 

projetadas no poema, essa disposição em vencer o acaso e as dificuldades que surgiram 

no percurso do mestre deve ser a mesma apresentada pelo leitor quando este se depara 

com a tarefa de atribuir sentidos ao texto. Nada em Um lance de dados jamais abolirá o 

acaso está totalmente concluído ou apresenta um sentido fechado. Logo, caberá ao leitor 

seguir algumas ―pistas‖ deixadas pelo autor e se empenhar em construir os sentidos a 

partir delas. Essa ênfase na coparticipação do leitor dará a tônica, a partir de poetas 

como Mallarmé, a muitas obras modernas experimentais como, por exemplo, A terra 

desolada (1922), de T. S. Eliot.  

Durante a leitura do poema, vários questionamentos vão surgindo e, para alguns 

deles, não alcançamos resposta. É o caso, por exemplo, do verso ―apartado do segredo 

que guarda‖ (MALLARMÉ, 2015, s/n). Que segredo seria esse? Por que ele não é 

(aparentemente) revelado ao longo do texto? Que relação de sentido pode ser 

estabelecida entre esse segredo e a confusão apresentada pelo eu poemático? Esse seria 

o motivo de ele ter chegado até ali? Aliás, a própria ideia de um eu poemático único no 

poema poderia ser questionada. Há a possibilidade de termos uma coexistência de 

diferentes personas ou mesmo uma fragmentação do eu em vários outros ―eus‖. Dessa 

forma, as incontáveis imagens, sensações e ideias dispersas ao longo do poema 

poderiam ser — como ocorre em A terra desolada de Eliot — elementos captados por 

diferentes centros de consciência. 

Quanto ao título do poema, observamos que ele apresenta uma relação direta 

com o todo do texto. A forma composicional do poema tenta plasmar visualmente o 

lançamento do dado. Os sentidos lúdicos contidos no motivo literário do jogo de dados 

são de grande relevância para a atribuição de alguns sentidos ao texto. A ação (o lançar 

do dado) realizada pelo eu poemático é definida, mas o resultado da queda é algo não 

previsível. Nesse sentido, a organização das palavras no texto, sem lugar pré-

estabelecido, pode simbolizar essa indefinição quanto ao cair do dado.  

O lançamento do dado pode também representar uma metáfora do processo de 

construção de sentidos de um texto literário. Jogamos o dado, mas não sabemos o que 

vai acontecer depois disso. O mesmo sucede com a produção de sentidos de uma 

determinada obra aberta. O autor a produz, deixando ali as suas impressões, as suas 

propostas de sentido, mas a leitura realizada por uma pessoa ou por um grupo de 

indivíduos pode ser bem diferente daquela inicialmente ideada pelo artista. É o que, de 

certo modo, fizemos durante todo este trabalho. Utilizamos a materialidade do texto 
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mallarmeano e, a partir de seus traços composicionais, acionamos nossos diversos 

conhecimentos com vistas à construção de sentidos a partir deles. Mesmo diante das 

indeterminações textuais, fomos tecendo nossas hipóteses. Essa incerteza é ainda mais 

evidente pelo fato de o objeto em estudo ser uma obra aberta, sempre móvel, plurívoca e 

inacabada.  

No esforço de atribuir sentidos ao poema Um lance de dados jamais abolirá o 

acaso não podemos deixar de mencionar o aspecto lúdico presente no texto. Em alguns 

excertos da obra, ele é sugerido pela alusão a cálculos matemáticos, conforme veremos 

a seguir.  

 

                            O NÚMERO 
 

 

                     EXISTIRIA 

      diverso da alucinação esparsa da agonia 

 

 

      COMEÇARIA E CESSARIA 

surdindo assim negado e ocluso quando aparente 

                                   enfim 

               por alguma profusão expandida com raridade 

                       CIFRAR-SE-IA 

 

 

               evidência da soma por pouco una 

                                           ILUMINARIA (MALLARMÉ, 2015, s/n) 

 

 

Nesses versos, observamos que o eu poemático parece contrapor as 

―circunstâncias‖ desfavoráveis ―do fundo de um naufrágio‖ — e a iminente ameaça de 

uma inclinação desesperada em direção ao ―Abismo / branco‖ — à exatidão e clareza 

dos números e cálculos matemáticos (a ―soma por pouco una‖). Pairando sobre a 

iminência da obliteração no Nada branco e abissal da insignificância, encontra-se a 

solução numérica do caos: ―O NÚMERO / EXISTIRIA [...] / COMEÇARIA E 

CESSARIA [...] / CIFRAR-SE-IA [...] / ILUMINARIA‖. Entretanto, ao contrário de um 

problema matemático que se ―ilumina‖ e se resolve com a correta combinação dos 

números, resolver as ―circunstâncias‖ humanas requer uma labuta ―agônica‖ do eu 

poemático. Nem os leitores e nem tampouco o ―mestre‖ aventureiro parecem saber ao 

certo quando se iniciou e quando terminará a aventura. Enquanto isso, vivenciamos a 

―alucinação esparsa da agonia‖ (MALLARMÉ, 2015, s/n). 
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A presença desses elementos e até mesmo a confusão demonstrada pelo eu 

poemático no momento de proferi-los reforçam a abertura do texto para a construção de 

sentidos plurais. No entanto, embora o poema forneça alguns subsídios que permitiriam 

as leituras apresentadas, ele ao mesmo tempo frustra a produção de sentidos em sentido 

tradicional. As indeterminações textuais atuam no sentido de interferir deliberadamente 

no processamento cognitivo do leitor (cf. SOBREIRA; CINTRA, 2018). Mallarmé, com 

Um lance de dados jamais abolirá o acaso, contribui para solapar as certezas, para 

questionar as verdades e, sobretudo, para fazer da crise do verso uma oportunidade de, 

por meio da manipulação inovadora dos signos (cf. LIGNY; ROUSSELOT, 1998, p. 

105), preparar um terreno para que a poesia moderna pudesse irradiar energia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de uma concepção sociocognitiva-interacional de texto, acreditamos que 

a leitura é uma intricada atividade de processamento e de produção de sentidos. Como 

copartícipe da interação com o texto, o leitor atua de modo a construir, ou mesmo 

coproduzir, sentidos. Nessa atividade eminentemente social de leitura, o leitor aciona 

múltiplos mecanismos cognitivos e mobiliza diferentes conjuntos de conhecimentos (cf. 

KLEIMAN, 2011) a fim de construir significados a partir de um objeto interacional, isto 

é, o texto. 

Quando pensamos especificamente em obras literárias, essas operações de 

processamento textual e as diferentes dimensões da compreensão podem ser ainda mais 

complexificadas uma vez que, como objetos interacionais artísticos, as obras literárias 

incluem significados alegóricos, estéticos etc. Um texto que oferece uma interessante 

inter-relação entre a obra e o leitor é Um lance de dados jamais abolirá o acaso, de 

Stéphane Mallarmé. Por se tratar de uma obra aberta (cf. ECO, 2013), o poema 

transcriado demanda uma participação muito ativa do leitor. 

O texto não apresenta nenhum sentido fechado, ou fácil de ser construído. Desse 

modo, a disposição do leitor em utilizar a ―abertura‖ do texto para a construção de 

leituras possíveis se torna imprescindível.  Vale ressaltar, portanto, que — como 

mostrou o presente trabalho — nem sempre os questionamentos feitos ao longo da 

leitura irão ser respondidos. O leitor, neste caso, deve lidar com sua frustração de modo 

construtivo, pois essa é a característica chave de uma obra aberta. Em diferentes mídias 

e suportes, a obra aberta tende a aumentar ao máximo as possibilidades combinatórias 

do texto e a incluir a incerteza com o intuito de ampliar a informação.  

Defendemos, ao longo do trabalho, que se deve analisar a obra literária como um 

todo, considerando tanto a forma como o conteúdo, o que, na Antiguidade Clássica, já 

se considerava ser a mais rica leitura, visto que a obra é, sempre, um complexo 

heterogêneo formado de uma estrutura com um tema. Dessa forma, questionamos a 

concepção de leitura que era feita até meados do século XX, aquela que defendia o 

estudo de uma obra pela obra, ou seja, uma análise pautada apenas nas características 

que a própria obra oferecia, como o vocabulário e a estrutura. O papel do leitor como 

partícipe na construção dos sentidos também não era considerado.  
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É necessário que se valorize o autor da obra como aquele que a escreve e, 

portanto, como responsável por sua existência. Além disso, no momento da atribuição 

de sentidos ao texto é preciso atentar para a forma como ele se apresenta, pois nada está 

ali por acaso. É difícil imaginarmos que o autor de um texto seja capaz de, no momento 

da escrita, se separar totalmente desta, de modo que não apareçam nela suas marcas, 

suas concepções de mundo. Como postula Bakhtin (2003), não existe um Adão mítico, 

primeiro produtor de textos, ou discursos. Nascemos imersos em discursos, 

respondemos a eles e os reafirmamos. Assim, também fazem os autores de ficção 

literária. O leitor também necessita ter o seu papel reconhecido, papel este que recai, 

sobretudo, na significação e ressignificação da obra literária.  

Em Um lance de dados jamais abolirá o acaso, essa inter-relação entre autor-

leitor e texto se faz ainda mais necessária. Diante da complexidade e da inovação 

tipográfica do texto, o leitor deve seguir os traços composicionais do poema — as 

―marcas‖ discursivas do eu poemático — e procurar construir sentidos a partir deles foi 

primordial para a produção de sentidos.  

Dessa forma, quando nos dedicamos a refletir mais detalhadamente sobre o 

poema, observamos que a intenção de Mallarmé não era a de orientar um percurso 

unívoco de leitura do texto, mas sim oferecer possibilidades para que o leitor trilhasse 

uma rota própria.  Essa concepção composicional subjaz à forma complexa de seu texto, 

aleatoriamente lançada sobre a página como um dado. Todas as vezes que lemos o 

poema nos vêm à mente imagens novas, e as possibilidades de leitura nunca se esgotam. 

Pelo contrário, elas se ampliam de variadas formas. Por essas razões, acreditamos que 

Um lance de dados jamais abolirá o acaso é um exemplo de obra aberta.  
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