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Soy desmesurado cósmico 
Las piedras las plantas las montañas 
Me saludan Las abejas las ratas 
Los leones y las águilas 
Los astros los crepúsculos las albas 
Los ríos y las selvas me preguntan 
Qué tal cómo está Ud.? 
Y mientras los astros y las olas tengan algo que decir 
Será por mi boca que hablarán a los hombres 
 

(Altazor, Canto I) 
 
 
El acto me construye 
Ya puedo cerrar las puertas y los grandes extremos 
Y hundirme en mi palabra 
Soy tierra inmemorial y realizándose lenta 
En su segura entraña sorpresiva 
Soy la sonrisa abierta sobre los destinos 
Y la tumba que va a hacerme materia 
Como raíz de eternidad o tema de los hombres 
Canto de ausencia de mí mismo 
Explorador de la célebre noche 
 

(El ciudadano del olvido) 
 
 
 
Yo estoy ausente pero en el fondo de esta ausencia 
Hay la espera de mí mismo 
Y esta espera es otro modo de presencia 
La espera de mi retorno 
Yo estoy en otros objetos 
Ando en viaje dando un poco de mi vida 
A ciertos árboles y a ciertas piedras 
Que me han esperado muchos años 
 
Se cansaron de esperarme y se sentaron 
 

(Últimos poemas) 
 

 



 
 
 
RESUMO 

 

 Este estudo propõe uma análise do poema Altazor (obra-

prima do vanguardismo em língua espanhola) do poeta chileno 

Vicente Huidobro, evidenciando seus aspectos temáticos, 

estruturais e metalingüísticos. O poema Altazor o el viaje en 

paracaídas expõe a teoria criacionista de Huidobro, 

'expressando por meio do lúdico exercício imagístico, toda uma 

desolada visão do mundo, centrada na solidão, na incomunicação 

e no vazio'. O mito do poeta como pequeno Deus e a realização 

do poema criado representam o ideal perseguido por Altazor-

Huidobro em sua trajetória poética na qual "a Poesia é a 

linguagem da Criação". No poema Altazor, o motivo da viagem 

difere do sentido tradicional do livro de relatos. A leitura 

de Altazor se faz como percurso poético no espaço da página do 

poema, revelando a ousadia criadora do poeta através do jogo 

com a linguagem, das metáforas e de seus efeitos visuais e 

sonoros.  

 

Palavras-chaves: Vanguarda, Poesia Hispano-americana, 

Criacionismo, Altazor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

 Este estudio ofrece un análisis del poema Altazor (obra 

prima del vanguardismo de lengua castellana) del poeta chileno 

Vicente Huidobro, evidenciando sus aspectos temáticos, 

estructurales y metalingüísticos. El poema Altazor o el viaje 

en paracaídas expone la teoría creacionista de Huidobro 'a 

través del lúdico ejercicio imaginístico, y por medio de toda 

una desolada visión del mundo, centrada en la soledad, en la 

incomunicación y en el vacío'. El mito del poeta como un 

pequeño Dios y la realización del poema creado representan el 

ideal buscado por Altazor-Huidobro en su trayectoria poética, 

según en el cual, "la Poesía es el lenguaje de la Creación". 

En el poema Altazor, el motivo del viaje es diferente del 

sentido tradicional del libro de relatos. La lectura de 

Altazor se hace como trayecto poético en el espacio de la 

página del poema, revelando la osadía creadora del poeta a 

través del juego con el lenguaje, de las metáforas y de sus 

efectos visuales y sonoros.  

 

Palabras llaves: Vanguardia, Poesía Hispanoamericana, 

Creacionismo, Altazor. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 Vicente Huidobro (1893-1948) é uma das figuras mais 

importantes da poesia chilena do século XX, fundador e teórico 

de uma das vanguardas literárias mais genuínas, o 

Criacionismo. Viveu grande parte de sua vida na Europa (entre 

a França e a Espanha), radicando-se no seu país somente após o 

fim da Segunda Guerra Mundial. Esse "desgarramento 

cosmopolita" é um aspecto muito importante na sua produção 

poética: a assimilação e a incorporação dos "ismos" europeus 

legaram certas influências ao seu Criacionismo, principalmente 

o Cubismo literário e o Futurismo. Existia um projeto cubo-

futurista em Huidobro mesmo antes de sua viagem a Paris, e ali 

iria amadurecê-lo no nível de produçaõ poética. Segundo o 

crítico Jorge Schwartz (1983:38), "esse processo de 

amadurecimento implica a passagem de um cosmopolitismo 

denominativo e descritivo a um cosmopolitismo textual, 

autônomo e metalingüístico" - passagem do referencial ao 

poético. 

 O esprit nouveau difundido por Apollinaire (1917) 

transformou-se em palavra de ordem dos "ismos" dos anos vinte. 

O Criacionismo de Huidobro também expressa essa busca pelo 

novo, que, para o poeta, se alcançava com o "poema creado". 

Seu lema era: "crear, he aquí el signo de nuestra época". O 

novo para o poeta chileno era muito mais que o diferente, o 

absurdo, o bizarro; era, como acreditava Baudelaire, o 

desconhecido - algo que só a poesia pode revelar.  

 A idéia de artista criador e não imitador da Natureza foi 

proclamada por Huidobro desde seu manifesto Non Serviam 

(1914), no qual o poeta propunha uma ruptura com o vínculo 

referencial, buscando autonomia poética (Non serviam. No he de 

ser tu esclavo, madre Natura; seré tu amo... Yo tendré mis 

árboles que no serán como los tuyos, tendré mis montañas... 
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tendré mi cielo y mis estrellas). Existe uma vontade inaugural 

que é uma constante na obra de Huidobro e que se revela 

explicitamente. Segundo Óscar Hahn (2003:1571), "Huidobro se 

propone ser 'el pequeño Dios', el hacedor de un cosmos verbal, 

pero al mismo tiempo quiere ser el primer habitador de ese 

planeta; ser, en suma, su creador, su colonizador y su 

profeta". A concepção de poeta como "pequeño Dios", também a 

encontramos no célebre poema Arte Poética, assim como outros 

princípios teórico-poéticos fundamentais do Criacionismo.  

A poética huidobriana (o Criacionismo) tinha por meta 

fazer da poesia um signo autônomo. A criação de "hechos 

nuevos", como denominava Huidobro, consistia em tornar real o 

que não existe no mundo objetivo do poeta (Inventa mundos 

nuevos y cuida de tu palabra / Por qué cantáis la rosa! oh, 

Poetas! / Hacedla florecer en el poema). 

O poema-livro Altazor o el viaje en paracaídas (1931) é o 

poema que melhor justifica toda a formulação teórica do 

Criacionismo; diríamos que a poética de Huidobro culmina com 

esta obra. Poema dividido em sete Cantos e precedido de um 

"Prefacio" em prosa, que vai da ordem à desordem, inclusive à 

desarticulação total da palavra.  

Altazor se apresenta como uma viagem de busca, onde o 

poeta, num pleno exercício de liberdade criadora, alça "vôo" 

para as alturas siderais, de onde cairá vertiginosamente para 

"los adentros de sí mismo"; nessa viagem, o poeta Altazor 

"atravessa espaços e idades históricas numa busca desesperada 

de fundamento e sentido para sua vida" (Schopf). Na observação 

de Guillermo Sucre (1976:125), Altazor "es un poema del 

fracaso, que expresa y representa la desmesura y la 

imposibilidad de una aspiración del absoluto". Este e muitos 

outros sentidos encontraremos "en el viaje en paracaídas" do 

poeta Altazor. O poema Altazor é, portanto, a aventura textual 
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de Huidobro. É texto e metatexto e, sobretudo, canto à 

Criação. 

Este estudo propõe divulgar o valor e a importância da 

poesia de Vicente Huidobro e de seu legado intelectual e 

poético. O poema-livro Altazor é o objeto principal deste 

trabalho e, ao longo de três capítulos, serão analisadas e 

discutidas várias questões sobre este grande poema. 

No Capítulo I, visamos a ressaltar a genealogia estética 

de Huidobro, destacando importantes nomes de poetas americanos 

e franceses que fizeram parte de sua trajetória. Contudo, a 

presença de Mallarmé é, sem dúvida, a de maior relevância para 

a poética de Huidobro.  

No Capítulo II, apresentaremos um estudo sobre a vanguarda 

criacionista como projeto de transformação poética, o qual 

propõe um corte entre signo e coisa aludida, entre poesia e 

mundo externo e cujo objetivo central é a postulação de uma 

estética da literatura como escritura ("La cosa creada contra 

la cosa cantada"). 

 E, por último, no Capítulo III, propomo-nos a analisar os 

Cantos do poema Altazor o el viaje en paracaídas (exceto o 

Canto II), a partir de diferentes recepções: no Canto I, 

investigaremos o significado do espaço poético, o "vôo" e a 

voz épica de Altazor, assim como as imagens de poeta-anjo, de 

poeta-pássaro. A crítica ao processo tradicional de construção 

de analogias e a busca pela renovação da poesia serão 

tematizados no Canto III. A exploração lingüística realizada 

pelo poeta Altazor em busca de uma renovação poética será a 

abordagem do Canto IV. No Canto V, discutiremos a idéia de 

poesia como jogo e, nos Cantos VI e VII, trataremos do sentido 

e do silêncio poético.  

O desenvolvimento deste trabalho contou com um referencial 

teórico formado por nomes expressivos como Octavio Paz, René 

de Costa, Cedomil Goic, Ana Pizarro, Jorge Schwartz, Jaime 
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Concha, Miguel Oviedo e Saúl Yurkiévich foram de uma 

importância fundamental. O pensamento crítico destes autores a 

respeito da poesia de Vicente Huidobro e, sobretudo, do seu 

poema Altazor foi de fundamental importância na elaboração 

deste corpus dissertativo. 
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I. VICENTE HUIDOBRO: ANTIPOETA E MAGO 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la garganta del poeta el 
universo busca su voz, una voz 
inmortal. 
................  
Hay en su garganta un incendio 
inextinguible. 
Hay además ese balanceo del mar 
entre dos estrellas. 
Y hay ese Fiat Lux que lleva 
clavado en su lengua. 
 

   (La Poesía) 
              
                                              
 
El poeta es el hombre que se 
siente en el Ser. Aquél que se 
presenta al Universo, diciendo: te 
pertenezco porque me pertences. 
................ 
Es preciso creer en el arte como 
un acto mágico, el más puro 
"tótem". Es el gran misterio. Es 
el secreto inexplicable. 
 

    (Estética)  
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I. Vicente Huidobro: Antipoeta e Mago 
 

 
 

Mago, he ahí tu paracaídas que una 
palabra tuya puede convertir en un 
parasubidas maravilloso como el 
relámpago que quisiera cegar al 
creador.  

 
 
 
 
 Desde muito cedo, Vicente Huidobro acreditava que sua vida 

literária seria a expressão de suas grandes ambições. Em 

Vientos Contrarios, o poeta chegou a confessar: 

 
En mis primeros años toda mi vida artística se resume en 

una escala de ambiciones. A los diecisiete años, me dije: 

"Debo ser el primer poeta de América"; luego, al pasar de 

los años, pensé: "Debo ser el primer poeta de mi lengua". 

Después, a medida que corría el tiempo, mis ambiciones 

fueron subiendo y me dije: "Es preciso ser el primer 

poeta de mi siglo".1 

 
 Em Arte Poética, Huidobro exclamava: "El poeta es un 

pequeño Dios". A imagem do poeta como imitador da natureza era 

então substituída pela de um antipoeta, aquele criador de 

realidades poéticas ('hechos nuevos') surgidas de sua 

consciência, e não do mundo. Para Huidobro, o antipoeta é, 

portanto, a negação do modelo de poeta sentimentalista, 

melodramático e 'inspirado', mas é a afirmação do poeta 

'fabbro'.∗ 

 Huidobro é considerado um precursor das vanguardas latino-

americanas, desempenhando o papel de difusor das teorias 

                                                 
1 Citado em COSTA, 1996:167. 
∗ René de Costa (2005:32), numa análise sobre o papel de antipoeta de Nicanor Parra e seus Poemas e 
antipoemas coloca que "El éxito (y el hechizo) de la antipoesía está en la habilidad del autor en desdoblarse, en 
transformar su voz natural de cantor lírico en otra, en su contrario, en un antilírico adversario de sí mismo. 
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européias na América Latina, como também do seu próprio 

Criacionismo. Segundo Ana Pizarro, 

 
(...) El papel huidobriano, determinante para la 

renovación de la poesía chilena, es similar a aquel de 

Apollinaire para las promociones artísticas francesas, 

papel de patrocinador y de guía que va a permitir la 

maduración de una nueva lírica.2 

 
 Seus Manifestos sempre expressaram sua radicalidade 

poética e seu espírito inovador, frisando sempre o seu 

importante papel de poeta e da sua potência criadora na 

construção de uma nova Poesia. No Manifiesto Tal Vez chegou a 

dizer: (...) Es mi mano la que os ha guiado, la que os ha 

mostrado los paisajes queridos y hecho nacer un arroyo de un 

almendro sin necesidad de darle un lanzazo en el costado". 

 Saúl Yurkiévich, en Vicente Huidobro, logros y milagros, 

analisa o poeta assim: 

 
Desde muy temprano Huidobro, poniendo en juego el máximo 

de libertad (libertad de concepción, libertad formal, 

libertad de composición, de dirección, de asociación), se 

propone conquistar el máximo de autonomía poética. 

Poseedor de una imaginación omnímoda, demiúrgica ("El 

poeta es un pequeño Dios", dice en "Arte Poética"), 

desafía a la Madre Naturaleza cortando el cordón 

umbilical que liga el lenguaje a la limitativa realidad. 

No imitar a la naturaleza, preconiza, en sus 

manifestaciones exteriores sino en su capacidad 

generadora.3 

 
 Muitos críticos e escritores viram (e ainda vêem) na 

figura do poeta chileno um ególatra. Seguramente, não é o 

melhor juízo feito a respeito da pessoa de Huidobro. É 

                                                 
2 PIZARRO, 1969 (Texto on-line). 
3 YURKIÉVICH, 2003:XVI. 
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interessante perceber que cada projeto vultoso que o poeta 

empreendeu representa uma espécie de "vôo" para alcançar o 

máximo de poesia. A produção poética de Huidobro reflete seu 

sonho utópico de "pequeño Dios" da criação, de "hacedor" do 

poema criado e de tornar a poesia a linguagem da Criação. Sua 

obra-prima Altazor o el viaje en paracaídas é a grande 

metáfora desse vôo para a libertação total do poeta.  

 Jorge Teillier, no seu texto “Actualidad de Vicente 

Huidobro”, comenta as distorções por que passou a imagem do 

poeta Huidobro e de sua obra na opinião de muitos críticos. 

Teillier então resume: 

 
Es frecuente hallarse con un Huidobro que es presentado 

como un prototipo del poeta frío, cerebral, 

deshumanizado. Las leyendas son más confusas cuando se 

trata la personalidad del poeta. "Millonario metido a 

poeta", lo llama Fray Apenta, bilioso crítico de la época 

de 1918, cuando en España se le saludaba como renovador 

de la poesía, continuador de Góngora y Rubén Darío. 

Nuestro máximo crítico oficial, Alone, habla extrañado en 

su "Historia Personal de la Literatura Chilena" de que lo 

consideren un poeta contemporáneo fundamental poetas como 

Gerardo Diego u Octavio Paz (...).4 

 
 As viagens de Huidobro à Europa e, principalmente, a sua 

residência francesa, causaram-lhe muitas críticas e até fora 

acusado de antipatriota, como declarou o próprio poeta: 

 
Allá se me acusa de antipatriota, porque aparezco en las 

Antologías francesas como poeta francés. ¿Tengo yo la 

culpa? Además, nadie se fija, nadie se acuerda de que 

ante cualquier monumento hermoso, ante cualquiera obra 

grande de la humanidad yo no dejo de pensar: no hemos 

hecho nada en Chile. No tenemos nada: Ni arquitectura, ni 

música, ni poesía. Y éste es el verdadero patriotismo: 

                                                 
4 TEILLIER (Texto on-line).  
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dolerse de los defectos, llorar sobre los vacíos y 

anhelar y luchar para extinguir esos defectos y llenar 

esos huecos.5 

 
 Jorge Teillier destaca também uma característica muito 

americana de Huidobro - o agigantamento∗ cósmico do eu - 

mostrando que as críticas de falta de americanidade e de 

patriotismo feitas ao poeta não se justificam: 

 
El lenguaje de "pequeño Dios" de Huidobro, dirigido a 

grandes espacios desiertos, desolados, difícilmente 

encontraría paralelo en el espíritu de un poeta europeo 

habitante de tan ámbito ordenado y cargado hasta de cada 

piedra del paisaje de una significación histórica. 

Difícilmente se escucharía en el espacio europeo una voz 

diciendo: Yo hablo en nombre de un astro por nadie 

conocido / hablo en una lengua mojada en mares no nacidos 

/ con una voz llena de eclipses y distancias / solemne 

como un combate de estrellas o galeras lejanas / una voz 

que se desfonda en la noche de las rocas.6 

 
 Huidobro iniciou sua trajetória poética sob a influência 

do Romantismo, do Simbolismo e do Modernismo, até "explodir no 

incêndio das vanguardas". O poeta chileno abre as portas da 

literatura hispano-americana ao movimento vanguardista, assim 

como o poeta nicaraguense Rubén Darío havia feito com relação 

ao Modernismo. Ambos os poetas buscavam a renovação da poesia. 

Huidobro admirava o mestre Darío e dele recebeu muitas 

influências. Contudo, o papel destinado ao poeta vanguardista 

muito se diferenciava do de Darío no Modernismo. Em Vientos 

Contrarios, Huidobro vem defender o seu mestre dizendo: 

                                                 
5 Declaração de Huidobro a Alberto Rojas Giménez (1925) que, posteriormente, foi publicada no livro Chilenos 
en París. 
∗ Essa característica, segundo Teillier, é de raiz emersoniana, que o torna parecido com Whitman e, por outra 
parte, com Isidore Ducasse, que declarava: "El siglo XIX tiene al fin su poeta. Ha nacido en Montevideo y se 
llama el Conde de Lautréamont".  Outro exemplo é o poeta Nicanor Parra, que dizia: "Durante medio siglo/La 
poesía fue/El paraíso del tonto solemne/Hasta que vine yo..."   
6 TEILLIER (Texto on-line). 
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Esos señores que se creen representar la España moderna e 

que han tomado la moda de reírse de Rubén Darío, como si 

en castellano desde Góngora hasta nosotros hubiera otro 

poeta fuera de Rubén Darío. Los falsos modernos te 

denigran. Cuando todos ellos hayan desaparecido, aún tu 

nombre seguirá escrito entre dos estrellas.7 

 
 Mais tarde, Huidobro romperá com o modernismo hispano-

americano para divulgar a sua vanguarda criacionista. A 

poética huidobriana provém do pensamento iniciado por 

Baudelaire, Mallarmé e, antes deles, Edgar Allan Poe: o poema 

como uma pura criação do espírito. Já as raízes do seu 

Criacionismo estão nas propostas poéticas de Emerson, Rimbaud 

e Mallarmé: transpor o mundo num desígnio verbal. 

 Segundo o crítico Ramón Xirau8, Huidobro "segue a linha de 

Mallarmé, de Rimbaud e do primeiro Rilke: crê na poesia como 

criação absoluta. Com eles e, sobretudo, com Mallarmé de 

Igitur e de Un coup de dés, pensa que devemos abolir a 

realidade para recriá-la. Efetivamente, o poeta se converte no 

homem-deus". 

 O Criacionismo de Huidobro forneceu bases para o Ultraísmo 

espanhol (tendo como principais representantes os poetas Juan 

Larrea e Gerardo Diego), que depois se transferiu para a 

América Latina - Ultraísmo argentino - tendo êxito imediato 

devido à engenhosa contribuição de Jorge Luis Borges. O 

crítico Fernando Alegría9 opina que "Huidobro é seguramente o 

mais característico - e sem dúvida, o mais brilhante - dos 

vanguardistas de fala castelhana e, por isso, as exclamações 

de Altazor equivalem à ars poetica não só do criacionismo, mas 

também do ultraísmo, futurismo, estridentismo e demais 'ismos' 

dos anos vinte". 

                                                 
7 Citado em TEILLIER (Texto on-line). 
8 XIRAU, 1979:185. 
9 ALEGRÍA, 1979:250. 
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 Além das raízes cubo-futuristas, a poesia de Huidobro faz 

uso do verso livre (Whitman), da fragmentação do texto pela 

página em branco numa "visão simultânea da página" (Mallarmé), 

e da abolição total da pontuação (Apollinaire) em sua poética 

criacionista. 

 Todavia, o projeto do Poema absoluto (El Poema Creado) de 

Huidobro coincide com a intenção de Mallarmé de escrever O 

Livro (Livro perfeito e absoluto). Para Huidobro, uma obra de 

arte (neste caso, o Poema) deve ser uma "criação pura": 

 
Es una nueva realidad cósmica que el artista agrega a la 

Naturaleza, y que ella debe tener, como los astros, una 

atmósfera propia y una fuerza centrípeta y otra 

centrífuga. Fuerzas que le dan un equilibrio perfecto y 

la arrojan fuera del centro productor.10 

 
 Na análise do crítico Enrique Lihn, a "creación pura" de 

Huidobro é uma espécie de eco da tentativa mallarmeana de 

criar um absoluto contra a vida. Lihn utiliza algumas idéias 

da teoria estética de Huidobro para mostrar a influência 

simbolista que existe na sua poesia e, dessa forma, o aproxima 

do mestre Mallarmé: 

 
La palabra esencial, aquella que presenta en su vocales y 

diptongos como una carne (Mallarmé) "instrumento de 

poder", es en un momento de la poética huidobriana, "el 

vocablo virgen de todo prejuicio, el verbo creado y 

creador, la palabra recién nacida". (...) "Su precisión 

no consiste en denominar las cosas, sino en no alejarse 

del alba". Y: "el valor del lenguaje del poeta está en 

razón directa de su alejamiento del lenguaje que se 

habla".11 

 

                                                 
10 HUIDOBRO, in: COSTA, 1996: 93. 
11 LIHN, 1970 (Texto on-line). 
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 Em Estrutura da lírica moderna, o crítico Hugo Friedrich 

discute o conceito de poesia pura na lírica mallarmeana, 

destacando características importantes que estão reunidas 

nesse conceito: 

 

"O prescindir de matérias da experiência cotidiana, de 

conteúdos didáticos ou outros utilitários, de verdades 

práticas, de sentimentos corriqueiros, da embriaguez do 

coração. Com a exclusão de tais elementos, a poesia 

torna-se livre para deixar dominar a magia lingüística."12 

 
 Italo Calvino13, no capítulo "Exatidão", de Seis propostas 

para o próximo milênio, afirma que Mallarmé buscava atingir o 

absoluto do verbo: "Em Mallarmé a palavra atinge o máximo de 

exatidão tocando o extremo da abstração e apontando o nada 

como substância última do mundo". Para Mallarmé, poesia quer 

dizer "vôo tácito ao abstrato", e a poesia ideal seria "o 

poema calado, em branco". Un coup de dés traduz esse ideal 

mallarmeano e o isolamento do poeta diante do abismo 

lingüístico: 

 

        O NÚMERO 
 
    EXISTIRIA 
  diverso da alucinação esparsa da agonia 
 
  COMEÇARIA E CESSARIA 
 surdindo assim negado e ocluso quando aparente 
    enfim 
   por alguma profusão expandida em raridade 
       CIFRAR-SE-IA 
 
   evidência da soma por pouco una 
         ILUMINARIA14 

     

Nesse sentido, encontramos um ponto de convergência entre 

Mallarmé e Huidobro: o poeta Altazor, por exemplo, num "vôo" 

                                                 
12 FRIEDRICH, 1978:136. 
13 CALVINO, 2002:90. 
14 MALLARMÉ, 2002:169. 
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poético, expressa seu desejo de atingir o abstrato, o absoluto 

pelo Verbo. Segundo Orlando Jimeno Grendi, 

 
Huidobro confiere al acto creador un carácter de 

conciencia absoluta, fijando racionalmente sus etapas 

hasta alcanzar, a través de la alquimia verbal, el estado 

de poesía pura, que para el creador absoluto significa 

instaurar el reino de la pura poesía.15 

  
 Em certa medida, Huidobro, assim como Mallarmé, também 

ambiciona "resolver o acaso (a linguagem) em número absoluto 

(o poema)". Porém, para atingir esse ideal, o poeta precisa 

recuperar o valor primário da linguagem, a sua unidade. 

Através da experimentação lingüística, o poeta Altazor busca 

renovar essa linguagem totalmente despotencializada. Octavio 

Paz demonstrou, através de suas obras críticas, um interesse 

especial pelo poeta Mallarmé. O poema Un coup de dés foi 

objeto de várias reflexões do crítico mexicano, chegando ele a 

destacar que: 

 
Não há uma interpretação final de Un coup de dés porque 

sua palavra última não é uma palavra final. A destruição 

foi a minha Beatriz, diz Mallarmé em carta a um amigo; no 

final da viagem o poeta não contempla a Idéia, símbolo ou 

arquétipo do universo, mas um espaço em que desponta uma 

constelação: seu poema. (...) Assim, este poema que nega 

a possibilidade de dizer algo absoluto, consagração da 

impotência da palavra, é ao mesmo tempo o arquétipo do 

poema futuro e a afirmação plena da soberania da 

palavra.16  

 
 Tríptico a Stéphane Mallarmé (1936) é uma composição de 

Vicente Huidobro, onde o poeta chileno "trata de apreender os 

motivos intelectuais do mestre, sua vontade de substituir à 

                                                 
15 GRENDI, 2003:1475. 
16 PAZ, 2003:113. 
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palavra, por meio da palavra poética, o silêncio, a pureza do 

não ser, o nada" (Lihn). 

 Mireya Camurati, no seu ensaio "El gran poeta y el gran 

poema, Tríptico a Stéphane Mallarmé", destaca a questão da 

busca pelo Absoluto como ponto de ligação entre Huidobro e 

Mallarmé: 

 
Huidobro, como Mallarmé, reconoce el peligro que acecha 

al poeta en su aspiración de Absoluto. Porque junto al 

Absoluto puede hallarse la Nada, como junto a la luz, la 

sombra, y a la palabra, el silencio. Al enfrentarse con 

esas negaciones el poeta deberá tener el valor de 

asumirlas, quizá de lanzarse a ellas aun sin la certeza 

de lo que le reserva el destino.17 

 
 Huidobro, assim como Mallarmé, empreende um "vôo" poético 

rumo ao Ideal, ao Absoluto. Altazor-Huidobro realiza uma 

viagem cósmica: onde o poeta sai da seguridade de sua vida 

pessoal para buscar sua identidade profunda e encontrar a 

verdade absoluta. Tanto Un coup de dés como Altazor culminam 

numa queda que pode simbolizar o fracasso de uma aventura 

sideral ou um profundo entendimento de que só a Poesia "nomeia 

o ignoto e convoca o mistério", cabendo ao poeta (o Mago) 

renunciar à palavra, para que o silêncio o leve ao Absoluto: 

 
Qué signo queréis incorporarnos 

Distancias desesperadas 

Qué vais a realizar en mi pecho sumergido 

 
Silencio del silencio 

Marca del heroísmo sobre el tiempo obsesionado18 

 

                                                 
17 CAMURATI, 2003:1610. 
18 HUIDOBRO, 2003:1055. 
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Segundo Camurati, Tríptico a Stéphane Mallarmé "é 

basicamente um canto de exaltação do poeta que pode se chamar 

Stéphane Mallarmé, Vicente Huidobro ou simplesmente Altazor”: 

 

Yo conozco el vacío y conozco la nada 

También conozco el absoluto 

Y su acento especial 

Mas cabe siempre preguntar al infinito persistente 

Si la razón es ruido de locura 

O la locura ruido de razón19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Idem, ibidem. 
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II. HUIDOBRO E A VANGUARDA CHILENA: O CRIACIONISMO 
 
 
 
 
 
 

        Que el verso sea como una llave 
Que abra mil puertas. 
Una hoja cae; algo pasa volando; 
Cuanto miren los ojos creado sea, 
Y el alma del oyente quede temblando. 
 
        Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra; 
El adjetivo, cuando no da vida, mata. 
 
        Estamos en el ciclo de los nervios. 
El músculo cuelga,  
Como recuerdo, en los museos; 
Mas no por eso tenemos menos fuerza: 
El vigor verdadero 
Reside en la cabeza.  

  
        Por qué cantáis la rosa, ¡oh, Poetas! 
Hacedla florecer en el poema; 
 
        Sólo para nosotros 
Viven todas las cosas bajo el Sol. 
 
        El Poeta es un pequeño Dios. 
 
    (Arte Poética) 
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II. Huidobro e a Vanguarda Chilena: O Criacionismo 
 
II.1. O projeto criacionista 

 
 

O Criacionismo20 foi uma das vanguardas mais interessantes 

surgidas na América Latina.  Assim como todo movimento 

vanguardista, o Criacionismo também postulava uma ruptura com 

o estabelecido, com a tradição. O próprio nome desta vanguarda 

já nos indica qual era o seu lema principal: criar.  

 A elaboração do "poema criado" tornou-se o objetivo mais 

importante dessa vanguarda, chegando a transformar-se numa 

obsessão para o seu fundador e poeta Vicente Huidobro. A 

ideologia do novo também fazia parte do Criacionismo; afinal, 

a questão do novo sempre foi a marca registrada dos movimentos 

de vanguarda. “Inventa mundos nuevos”, proclamava Huidobro em 

seu poema-programa Arte Poética.  

 A nova estética criacionista amadureceu aos poucos, até 

atingir o seu melhor momento com a publicação do grande poema 

Altazor o el viaje en paracaídas (1931), de Vicente Huidobro. 

Contudo, as origens do Criacionismo as encontramos já 

esboçadas desde 1914 no Manifesto Non Serviam (Não te 

servirei), lido pelo seu próprio autor no Ateneo de Santiago 

de Chile. O título do manifesto expressa uma idéia clara de 

rompimento, de recusa à representação convencional da 

realidade. O poeta anuncia, portanto, o desejo de não mais 

imitar o mundo real ou refletir a ordem divina, como disse 

Huidobro: “El hombre sacude su esclavitud, se rebela contra la 

naturaleza como otrora Lucifer contra Dios”. A partir deste 

momento, o poeta rebelde tornar-se-á o “pequeño Dios” da 

criação: 

  
Non serviam. No he de ser tu esclavo, madre Natura; seré 

tu amo. Te servirás de mí; está bien. No quiero y no puedo 

                                                 
20 É considerado o primeiro movimento de vanguarda nascido na América Latina. 



 27 
 

evitarlo; pero yo también me serviré de ti. Yo tendré mis 

árboles que no serán como los tuyos, tendré mis montañas, 

tendré mis ríos y mis mares, tendré mi cielo y mis 

estrellas21 . 

 
 A leitura dos manifestos teórico-criacionistas de Vicente 

Huidobro sempre causava grandes debates. O poeta chileno 

sempre fora questionado com relação a seu projeto teórico e 

sempre declarou em suas respostas a seriedade que continha sua 

teoria como também o ideal de fazer uma arte que não mais 

imitasse nem traduzisse a realidade: 

  
Queremos hacer un arte que no imite ni traduzca la 

realidad; deseamos elaborar un poema que tornado de la 

vida sólo lo esencial, aquello de que no podemos 

prescindir, nos presente un conjunto lírico independiente 

que desprenda como resultado una emoción poética pura. 

Nuestra divisa fue un grito de guerra contra la anécdota y 

la descripción, esos dos elementos estraños a toda poesía 

pura y que durante tantos siglos han mantenido el poema 

atado a la tierra22 .  

   
 Desde Non Serviam, Huidobro coloca a necessidade de criar 

um mundo próprio e independente, paralelo à natureza. Segundo 

o crítico Hugo Verani23, Huidobro "postula una estética de la 

literatura como escritura (la cosa creada contra la cosa 

cantada), en la cual el texto presenta un hecho nuevo que 

subsiste sin ninguna preocupación por el referente o por la 

racionalización de la experiencia". A oposição enfatizada por 

Huidobro (criada versus cantada) torna-se conceito-chave para 

compreensão de seu projeto criacionista.  

                                                 
21 HUIDOBRO, in:COSTA, 1996: 41. 
22 HUIDOBRO, citado in: SANTA MARÍA (Texto on-line). 
23 VERANI, in: PIZARRO, 1995: 80.  
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Nessa dualidade estão implícitas duas categorias 

importantes: a mímesis∗ (µιµησις) e a poiésis (ποιησις). A 

primeira se submete ao real, e, enquanto a segunda, seria o 

próprio trabalho de criação. A proposta criacionista está de 

acordo com esta última categoria, na qual Huidobro propõe a 

idéia de fazer um poema que apresente um "hecho nuevo", 

transformando-o em poema criado que "hace real lo que no 

existe, es decir se hace realidad a sí mismo", tornando-se 

pura criação. 

 O termo Criacionismo nasceu a partir de uma conferência 

proferida no Ateneo de Buenos Aires, em junho de 1916, na qual 

Huidobro expôs plenamente a sua teoria. "Fue allí donde me 

bautizaron como creacionista, por haber dicho que la primera 

condición del poeta es crear; la segunda, crear; y la tercera, 

crear". Nessa conferência, o poeta chileno deixava bem claro 

que não desejava impor sua teoria estética a ninguém; pois 

desde 1912 ele já vinha trabalhando na elaboração de tal 

projeto teórico, e que seus primeiros passos encontravam-se 

nos seus livros e artigos escritos muito antes de sua primeira 

viagem a Paris (que somente ocorreria no final de 1916). 

 O sonho de Huidobro de fazer uma poesia inventada em cada 

uma de suas partes era sempre muito questionado por seus 

ouvintes (professores, poetas, filósofos, cientistas) em suas 

conferências; para esses intelectuais, tudo era muito "bonito, 

mas irrealizável". Contudo, Huidobro não esmorecia, defendendo 

seu projeto criacionista, vorazmente, ele argumentava:  

 
Si el hombre ha sometido para sí a los tres reinos de la 

naturaleza, el reino mineral, el vegetal y el animal, por 

qué razón no podrá agregar a los reinos del universo su 

propio reino, el reino de sus creaciones24? 

                                                 
∗ Luís Costa Lima, no seu estudo a respeito do conceito aristotélico e platônico da mímesis, denominou a 
primeira, de mímesis de produção e, a segunda, de mímesis da representação. Cf. LIMA. Mímesis e 
modernidade – Formas das sombras. Rio de Janeiro: Graal, 1980. 
24 HUIDOBRO, in : COSTA, 1996:137.   
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 O processo criador, e não a teoria romântica da 

inspiração, é o que prevalece no Criacionismo. Segundo Roberto 

Appratto25, "o discurso da poesia é, para Huidobro, 

independente da realidade e capaz de erigir uma outra, 

mediante a mimese, não da natureza, mas do seu modo de 

produção". A base do projeto criacionista está nos manifestos 

e experimentos lingüísticos, tendo por meta fazer da poesia um 

signo autônomo. O crítico Jorge Schwartz26 esclarece que "a 

obra só ganha autonomia, na medida em que há um processo no 

qual se dilui a função referencial da linguagem e aumenta, ao 

mesmo tempo a função poética".  

 Para os formalistas russos, havia uma distinção entre 

"linguagem poética" e "linguagem prática" (diferença 

estabelecida por Potiebniá) e, a partir disso se definiu uma 

teoria da linguagem poética extremamente radical. Nesse 

sentido, diz o seguinte o crítico Antonio Risério:  

 
Sob os signos norteadores da filosofia fenomenológica, da 

lingüística e do vanguardismo estético, os formalistas 

deixaram de parte as realidades e considerações de ordem 

extratextual para se concentrarem na obra em si, encarada 

como produto verbal singular. (...) Na determinação dessa 

singularidade do produto estético é que ganhou corpo a 

tese do priom, do "procedimento" verbal, como "o único 

herói da literatura", para lembrar a famosa frase do jovem 

Jakobson27. 

 
 Assim como os formalistas, Huidobro reconhece essa 

diferença entre linguagem poética e linguagem coloquial, onde 

a primeira expressa "estranhamento", é inabitual; já a segunda 

é automática, objetiva. Embora o que interessa para Huidobro 

seja o sentido mágico da linguagem e a sua capacidade de criar 

                                                 
25 Citado por RISÉRIO, 1991:14. 
26 SCHWARTZ, 1983:33. 
27 RISÉRIO, 1991:15-16.  
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extraordinárias imagens, ele não chegou ao extremo formalista 

em seu projeto teórico. O objetivo dos formalistas era fazer 

um estudo literário autônomo, livre do historicismo e do 

psicologismo aplicados à literatura. Eles procuravam destacar 

na obra os aspectos considerados especificamente literários e, 

assim, distinguiam a linguagem literária da linguagem 

cotidiana.  

 De acordo com esse pensamento formalista, a teoria da obra 

literária se reduz a uma teoria da linguagem poética. A obra 

literária torna-se, portanto, um "produto verbal", já que o 

seu material é a linguagem. Do mesmo modo que os formalistas, 

Huidobro buscou distinguir a "linguagem poética" da "linguagem 

prática". Ele dizia que "o valor da linguagem da poesia está 

na razão direta de seu distanciamento da linguagem que se 

fala". Se Huidobro defendia a autonomia do mundo poético, nada 

mais coerente que procurasse definir a especificidade do poema 

enquanto objeto de linguagem, como observa Antonio Risério28. 

Vejamos então como acontece essa autonomia num poema 

criacionista. O próprio Huidobro assim explica: 

 
Es un poema en el que cada parte constitutiva, y todo el 

conjunto, muestra un hecho nuevo, independiente del mundo 

externo, desligado de cualquiera otra realidad que no sea 

la propia, pues toma su puesto en el mundo como un 

fenómeno singular, aparte y distinto de los demás 

fenómenos. Dicho poema es algo que no puede existir sino 

en la cabeza del poeta. Y no es hermoso porque recuerde 

algo, no es hermoso porque recuerde cosas vistas, a su vez 

hermosas, ni porque describa hermosas cosas que podamos 

llegar a ver. Es hermoso en sí y no admite términos de 

comparación. Y tampoco puede concebírselo fuera del 

libro29. 

 

                                                 
28 RISÉRIO, 1991:15. 
29 HUIDOBRO, in: COSTA, 1996:138.  
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 Um poema criacionista se compõe, segundo a teoria de 

Huidobro, de imagens criadas, de situações inventadas, de 

conceitos inventados; ele não se furta a usar nenhum elemento 

da poesia tradicional, ressalvando-se que nele tais elementos 

são inteiramente inventados, sem absolutamente nenhuma 

preocupação com a realidade ou com a veracidade anteriores ao 

ato de realização. Huidobro exemplifica essa idéia de poema 

criacionista da seguinte forma: 

 
Cuando escribo: "el pájaro anida en el arco iris", os 

presento un hecho nuevo, algo que jamás habéis visto, que 

jamás veréis, y que sin embargo os gustaría mucho ver. Un 

poeta debe decir aquellas cosas que nunca se dirián sin 

él.30 

 
 O poema Arte Poética, que abre o livro El espejo de agua 

(1916) é também uma espécie de poema-manifesto, no qual se 

encontram os princípios teórico-poéticos fundamentais da 

estética criacionista. Além de postular a criação como o signo 

de sua época, Huidobro apresenta em Arte Poética a sua 

concepção de poeta como um "pequeño Dios"31. Desde uma 

conferência realizada em julho de 1916, no Ateneo de Buenos 

Aires, ele já afirmava que "toda la historia del arte no es 

sino la historia de la evolución del Hombre-Espejo hacia el 

Hombre-Dios". 

 Como se vê, o que prevalece para Huidobro é a visão do 

poeta como alguém capaz de criar e recriar realidades, e não a 

de um imitador, de um copiador da natureza. Uma poesia 

imitativa e de cunho referencial não interessa ao propósito 

huidobriano, uma vez que ele tem como meta a criação pura: 

"Nada anecdótico ni descriptivo. La emoción ha de nacer de la 

                                                 
30 Idem, ibidem. 
31 Huidobro, no seu ensaio A Criação Pura (1921), fala dessa idéia do poeta como criador absoluto, do Artista-
Deus: Me la sugirió un viejo poeta indígena de Sudamérica (aimará) que dijo: "El poeta es un dios; no cantes a la 
lluvia, poeta, haz llover". 
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sola virtud creatriz. Hacer un POEMA como la naturaleza hace 

un árbol"32. 

 Para Huidobro, o poeta não deve imitar a natureza em seus 

aspectos anedótico e descritivo, mas na sua força criativa, ou 

seja, assim como a natureza é criadora e fonte de vida, o 

espírito do poeta também deve ser. E, dessa forma, o poeta 

será capaz de criar novas realidades, assim como faz a 

natureza criadora. O poema não deve ser realista, mas humano. 

Se a natureza é criação de Deus, o poema será uma criação do 

homem: 

 
No hay que buscar en esos poemas (creacionistas) el 

recuerdo de cosas vistas, ni la posibilidad de ver otras 

parecidas. Un poema es un poema, tal como una naranja es 

una naranja y no una manzana. (...) No se trata de imitar 

la naturaleza, sino de hacer como ella; no imitar sus 

exteriorizaciones, sino su poder exteriorizador33. 

 
 A figura do poeta como imitador/criador a encontramos na 

concepção aristotélica ("o poeta deve ser mais criador do que 

metrificador, uma vez que é poeta porque imita, e por imitar 

ações") a qual difere da de seu mestre Platão. Para este, a 

arte tem um sentido ontológico, que busca a verdade, a 

essência. Enquanto para Aristóteles, a arte passa a ter um 

sentido estético, sem preocupar-se em "copiar" o real, mas em 

torná-lo verossímil. Este critério foi desvalorizado por 

Platão,  pois ele o interpretava como uma ilusão da verdade. 

Já para o seu discípulo, este princípio garantia a autonomia 

da arte mimética. Conseqüentemente, o papel do poeta, do 

artista, far-se-á distinto na visão de cada um desses 

pensadores. Na língua grega, a palavra "poeta" (ποιητης) 

significa fazedor, criador. Aristóteles a concebeu nesse 

sentido, porque acreditava nas "possíveis" criações do poeta: 
                                                 
32 HUIDOBRO, in: COSTA, 1996:149. 
33 HUIDOBRO, in: COSTA, 1996:128. 
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O poeta conta, em sua obra, não o que aconteceu e sim as 

coisas que poderiam vir a acontecer, e que sejam possíveis 

tanto na perspectiva da verossimilhança como da 

necessidade34. 

  
 O poeta criacionista, ou seja, o artista criador, "o 

pequeño Dios", não espera mais por sua "musa inspiradora", nem 

tampouco é aquele ser "possuído" como acreditava Platão: 

 
Com efeito, todos os poetas épicos, os bons, não por 

técnica, mas sendo inspirados e possuídos, dizem todos 

esses belos poemas. Os poetas líricos, os bons, 

igualmente; como os Coribantes não estando conscientes 

dançam, assim também os poetas líricos não estando 

conscientes fazem esses belos versos líricos; e quando 

entram em harmonia e no ritmo, comportam-se como bacas e 

ficam possuídos; tal como as bacas retiram mel e leite dos 

rios ficam possuídas e não estando conscientes; e também a 

alma dos poetas líricos elabora isso, que eles mesmos 

afirmam. Dizem-nos os poetas, é evidente, que das fontes 

que vertem mel de certos jardins e bosques das Musas que 

eles nos trazem seus versos líricos. Como as abelhas, eles 

assim voam; e dizem verdades35. 

 
 Na teoria criacionista, o poeta tem um papel ativo e não 

passivo na composição e engrenagem de seu poema, atuando 

racionalmente em sua criação. Os últimos versos do famoso 

poema Arte Poética sintetizam a concepção huidobriana do novo 

poeta - um criador, um Artista-Deus: 

 
  [...] 

  El vigor verdadero 
  Reside en la cabeza 
   

Por qué cantáis la rosa, ¡oh, Poetas! 
  Hacedla florecer en el poema; 

                                                 
34 ARISTÓTELES, 2004:47. 
35 PLATÃO. "Íon". (Texto on-line) 
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  Sólo para nosotros 
  Viven todas las cosas bajo el Sol. 

  El poeta es un pequeño Dios36. 

 
 As diversas definições acerca da figura do poeta ditas por 

Huidobro, em suas obras, são sempre expressadas com grande 

poeticidade. A noção romântica do poeta como vate, como 

vidente, como um ser hipersensível, cuja missão é preencher o 

mundo de poesia, acompanhou o poeta vanguardista por toda a 

sua vida. O poeta é para Huidobro aquele que: 

 
[...] Crea fuera del mundo que existe el que debiera 

existir. Yo tengo derecho a querer ver una flor que anda o 

un rebaño de ovejas atravesando el arco iris... 

[...] tiende hilos eléctricos entre las palabras y alumbra 

de repente rincones desconocidos, y todo ese mundo estalla 

en fantasmas inesperados. 

[...] conoce el eco de los llamados de las cosas a las 

palabras, ve los lazos sutiles que se tienden las cosas 

entre sí, oye las voces secretas que se lanzan unas a 

otras palabras separadas por distancias 

inconmensurables37.  

 
 Outro importante manifesto de Vicente Huidobro é A Criação 

Pura, no qual ele afirma que o "hecho nuevo"38 (fato novo) é o 

que realmente interessa aos poetas criacionistas. Explicando 

que os elementos os quais constituirão suas criações ("hechos 

nuevos") estão no mundo objetivo do artista:  

 
El artista obtiene sus motivos y sus elementos del mundo 

objetivo, los transforma y combina, y los devuelve al 

mundo objetivo bajo la forma de nuevos hechos. Este 

                                                 
36 HUIDOBRO, 1999:15.  
37 HUIDOBRO, in: MORALES, 1993: 253-254. 
38 Huidobro explica o sentido do que seria o "hecho nuevo" da seguinte forma: "El salitre, el carbón y el azufre 
existían paralelamente desde el comienzo del mundo. Pero era necesario un hombre superior, un inventor que, 
haciéndolos encontrarse, creara la pólvora, la pólvora que puede estallar vuestro cerebro tal como una hermosa 
imagen".       
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fenómeno estético es tan libre e independiente como 

cualquier otro fenómeno del mundo exterior, tal como una 

planta, un pájaro, un astro o un fruto, y tiene, como 

éstos, su razón de ser en sí mismo y los mismos derechos e 

independencia39. 

 
 Traduzindo melhor: o artista recolhe seus motivos e seus 

elementos no mundo objetivo, e, após transformá-los e combiná-

los, devolve-os ao mundo objetivo sob forma de novos fatos. De 

acordo com esta teorização, o "hecho nuevo" torna-se "criação 

pura": obsessão que acompanhou Huidobro ao longo de toda a sua 

obra: 

 
  Es necesario crear.  

El hombre ya no imita, inventa, agrega a los hechos del 

mundo, nacidos en el seno de la Naturaleza, hechos nuevos 

nacidos en su cabeza: un poema, un cuadro, una estatua, un 

barco a vapor, un auto, un aeroplano...      

  Hay que crear.  

  He aquí el signo de nuestra época40. 

 
 Quando Huidobro diz que "el hombre ya ha inventado toda 

una fauna que anda, vuela, nada, y llena la tierra, el espacio 

y los mares con sus galopes desenfrenados, con sus gritos y 

sus gemidos. Lo realizado en la mecánica se ha hecho en la 

poesía", está enfatizando o caráter modernólatra de sua 

vanguarda criacionista.  

 Um outro ponto alto do manifesto El Creacionismo41 é 

aquele em que Huidobro fala sobre a explicação que ele deu 

acerca do título do seu livro Horizon Carré (1917) ao crítico 

e amigo Thomas Chazal, na qual está resumida a teoria poética 

criacionista: 

                                                 
39 HUIDOBRO, in: COSTA, 1996: 90.  
40 HUIDOBRO, in: COSTA, 1996: 93. 
41 HUIDOBRO, in: COSTA, 1996: 148.  
*Os exemplos para cada princípio foram retirados do Canto III, do poema Altazor. 
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Horizonte cuadrado. Un hecho nuevo inventado por mí, 

creado por mí que no podría existir sin mí. Deseo, mi 

querido amigo, englobar en este título toda mi estética, la 

que usted conoce desde hace algún tiempo.  

Este título explica la base de mi teoría poética. Ha 

condensado en sí la esencia de mis principios.  

 

1° Humanizar las cosas; 

  2° Lo vago se precisa;  

  3° Lo abstracto se hace concreto y lo concreto abstracto; 

4° Lo que es demasiado poético para ser creado se 

transforma en algo creado al cambiar su valor usual.           

   

No Canto III de Altazor, encontramos versos que traduzem 

estes princípos estéticos da teoria criacionista: 

 

  El mar es un tejado de botellas  

  Que en la memoria del mariño sueña  

   

Cielo es aquella larga cabellera intacta 

  Tejida entre manos de aeronauta 

   

El alma pavimentada de recuerdos 

  Como estrellas talladas por el viento  

          
 Para que imagens, situações estranhas ou conceitos 

inventados produzam "hechos nuevos" conforme a teoria do 

Criacionismo, é necessário que o poeta evite esquemas poéticos 

convencionais, buscando sobretudo "sorprender la relación 

oculta que existe entre las cosas más lejanas, los ocultos 

hilos que las unen" [grifo nosso]. Dessa forma, o poema 

criacionista nos tira do habitual, revela-nos situações 

extraordinárias, "torna real o que não existe, faz de si mesmo 

realidade, cria o maravilhoso dando-lhe vida própria".  

 Octavio Paz, em El arco y la lira, chama-nos a atenção 

para o fato de que cada poema se constitui de significados 
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contrários, aparentemente irreconciliáveis e nos faz o 

seguinte questionamento: "Qual será o sentido da imagem, se 

vários e díspares significados lutam em seu interior?" E, em 

seguida, temos uma resposta sua exemplificada:  

 

Un paisaje de Góngora no es lo mismo que un paisaje 

natural, pero ambos poseen realidad y consistencia, aunque 

vivan en esferas distintas. Son dos órdenes de realidades 

paralelas y autónomas. (...) Las imágenes poéticas poseen 

su propia lógica y nadie si escandaliza porque el poeta 

diga que el agua es cristal o que "el pirú es primo del 

sauce" (Carlos Pellicer)42.  

 
 A poesia de Vicente Huidobro é expressada por meio de 

imagens insólitas, 'absurdas', pois o poeta chileno "cria" 

através de relações estranhas seus "hechos nuevos". Somente "o 

passado mágico" das palavras deve interessar ao poeta. E, para 

encontrá-lo, é preciso saber unir (assim como faz o broche) 

realidades lejanas.  Segundo o professor Harald Weinrich: 

 
[...] As nossas metáforas não são como o supunha a velha 

teoria metafórica, imitações de similitudes pré-existentes 

da realidade ou no pensamento pois elas forjam as 

analogias, elas criam as correspondências e elas são 

instrumentos demiúrgicos da mais alta importância43. 

[grifo nosso]  

 
 Para Aristóteles, a linguagem poética devia expressar a 

estranheza, o surpreendente. Huidobro realiza esse pressuposto 

aristotélico através do inabitual e da novidade de suas 

imagens poéticas. O poeta chileno optou por uma ruptura com a 

construção tradicional; afinal, a sua aventura lingüística 

implicava liberdade total para criar, abandonando a construção 

                                                 
42 PAZ, 1986: 107.  
43 Cf. "Semântica da Metáfora Moderna". in Revista Kriterion. Belo Horizonte:UFMG, 1964. 
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tradicional de analogias, como podemos conferir nos seguintes 

versos: 

 
  Basta señora arpa de las bellas imágenes  

  De los furtivos comos iluminados 

  Otra cosa otra cosa buscamos 

  Sabemos posar un beso como una mirada 

  Plantar miradas como árboles  

  Enjaular árboles como pájaros (...)44 

 
 Como bem lembra Octavio Paz, "la realidad poética de la 

imagen no puede aspirar a la verdad. El poema no dice lo que 

es, sino lo que podría ser. Su reino no es el de ser, sino el 

del imposible verosímil de Aristóteles." Huidobro diz que um 

poeta deve dizer aquelas coisas que nunca se diriam sem ele. 

Aristóteles também definiu em sua Poética um papel 

privilegiado para o poeta/artista: 

 
O historiador e o poeta não se distinguem por escrever em 

verso ou prosa [...] a diferença é que um relata os 

acontecimentos que de fato sucederam, enquanto o outro 

fala das coisas que poderiam suceder45.  

   
 No seu texto Prefacio a Adán (1916), Vicente Huidobro nos 

revela que a filosofia inspiradora de sua estética está 

contida no pensamento de Emerson, principalmente naquelas 

palavras nas quais o filósofo norte-americano enaltece a 

figura do poeta: 

 
El poeta es el único sabio verdadero; sólo él nos habla de 

cosas nuevas, pues sólo él estuvo presente a las 

manifestaciones íntimas de las cosas que describe. Es un 

contemplador de ideas; anuncia las cosas que existen de 

toda necesidad, como las cosas eventuales. [...] Pues cada 

nuevo período requiere una nueva confesión, otro modo de 
                                                 
44 HUIDOBRO, 2003:95. 
45 ARISTÓTELES, 2004:47. 
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expresión, y el mundo parece que espera siempre su 

poeta46. [grifo nosso]   

 
 Outro ponto interessante, além da imagem do poeta como 

criador de coisas novas, é a sua visão sobre a autonomia do 

poema: 

 
Pues el poema no lo hacen los ritmos, sino el pensamiento 

creador del ritmo; un pensamiento tan apasionado, tan 

vivo, que como el espíritu de una planta o de un animal, 

tiene una arquitectura propia, adorna la Naturaleza con 

una cosa nueva. En el orden del tiempo, el pensamiento y 

su forma son iguales47.  

 
 Huidobro transcreveu um longo fragmento de Emerson, em seu 

Prefacio a Adán, o qual fora dedicado à sua memória, mostrando 

assim que as idéias do filósofo foram extremamente valiosas 

para a formação de seu conceito de poeticidade. 

 Como se vê, uma das grandes formulações teóricas do 

Criacionismo é a de apresentar um fato novo, tornando a poesia 

traduzível e universal. Desta forma, esses fatos novos 

permaneceriam idênticos em todas as línguas, como desejavam os 

poetas criacionistas. Vejamos como Huidobro argumenta a 

respeito dessa traduzibilidade: 

 
No podéis traducir la música de las palabras, los ritmos 

de los versos que varían de una lengua a otra; pero cuando 

la importancia del poema reside ante todo en el objeto 

creado, aquél no pierde en la traducción nada de su valor 

esencial.48 

 
 E explica, nas linhas a seguir, que o efeito de um verso 

será sempre o mesmo e seus detalhes lingüísticos serão 

secundários: 
                                                 
46 HUIDOBRO, 2003:325. 
47 Idem, ibidem. 
48 HUIDOBRO, in: COSTA, 1996: 143. 
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  Si digo en francês: 

  La nuit vient des yeux d'autri 

  o si digo en español: 

  La noche viene de los ojos ajenos 

  o en inglés: 

  Night comes from others eyes49 

 
 E completa: "la poesía creacionista adquiere proporciones 

internacionales, pasa a ser la Poesía, y se hace accesible a 

todos los pueblos y razas, como la pintura, la música o la 

escultura". Afinal, para os poetas criacionistas o que importa 

é apresentar um fato novo e, dessa forma, a sua poesia se fará 

"traduzível e universal, pois os fatos permanecem idênticos em 

todas as línguas", como afirmou o próprio Vicente Huidobro. 

 

II.2. A trajetória criacionista 

 

 As origens do Criacionismo foram elaboradas em terras 

chilenas, como também a publicação de seis importantes livros: 

Ecos del alma (1911); La gruta del silencio (1912); Canciones 

en la noche (1913); Las pagodas ocultas e Pasando y pasando 

(ambos de 1914), e por último, Adán (1916). Além do famoso 

manifesto Non Serviam, de 1914. Poderíamos denominar esse 

momento como a primeira fase da doutrina criacionista. Quanto 

à segunda, realizar-se-á no continente europeu, onde o poeta 

chileno buscará promover e divulgar sua vanguarda.  

Em fins de 1916, Huidobro chega a Paris, onde ficará 

durante dois anos – período que lhe servirá para entrar em 

contato com as mais diferentes vanguardas, tanto plásticas 

como literárias, e com seus membros mais representativos. 

Nesse momento, o Cubismo domina as artes plásticas em Paris. 

Huidobro se relacionará com os pintores hispano-falantes – 

Juan Gris, Picasso e Diego Rivera –  que o acolhem no grupo 

                                                 
49 Idem, ibidem. 
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cubista e o apresentam aos poetas Pierre Reverdy, Max Jacob e 

Apollinaire. Desde então, Huidobro ganhará um lugar de 

destaque dentro das vanguardas parisienses. 

Pierre Reverdy,  juntamente com Juan Gris, ajuda o poeta 

chileno a traduzir El espejo de agua  para o francês. Porém, 

será em 1917 que Huidobro publicará o seu primeiro livro em 

Paris, Horizon Carré (Horizonte Quadrado), cujos poemas foram 

dedicados aos seus companheiros poetas, pintores, escultores e 

músicos de vanguarda. Nesse livro, Huidobro consegue fundir 

influências de Reverdy e Apollinaire com seus próprios 

intentos criacionistas. A arte cubista foi de grande interesse 

para o projeto huidobriano. O cubismo, explica René de Costa: 

 
Era a arte da justaposição de elementos díspares que, em 

seu próprio processo associativo geravam novas e 

ignoradas similitudes. [...] E, ao transferir esta idéia 

para a poesia, conceitos que de outra maneira estiveram 

separados ficariam unidos de maneira análoga. [...] A 

fórmula para este tipo de escritura era tomar algo da 

realidade e transformá-lo em poema de modo que adquirisse 

uma nova existência50. 

 
Huidobro usará uma epígrafe no seu livro Horizon Carré, na 

qual ele sintetizará o princípio estético para a nova poesia: 

crear un poema tomando de la vida sus motivos para darles vida 

nueva e independiente. Esta idéia se aproxima do ideal cubista 

ao qual nos referimos anteriormente.  

No poema Canción Nueva51, que abre o livro Horizon Carré, 

já encontramos a teoria huidobriana colocada em prática. 

Partindo de uma breve análise deste poema, vejamos como 

Huidobro trabalhou o princípio estético cubista.  

 
 

                                                 
50 COSTA, 1996:52. 
51 HUIDOBRO, in: MORALES, 1993: 33. 
*Este poema foi traduzido do francês para o espanhol por José Zañartu. 
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CANCIÓN NUEVA 

 

Dentro del horizonte 

ALGUIEN CANTABA  

    Su voz 

   No es conocida 

     DE DÓNDE VIENE 

Entre las ramas 

No se ve a nadie 

Hasta la luna era una oreja 

Y no se oye 

  Ningún ruido 

  Sin embargo 

    una estrella desclavada 

Ha caído en el estanque 

EL HORIZONTE 

  SE HA CERRADO 

Y no hay salida 

 
 Nos versos  Hasta la luna era una oreja / Y no se oye / 

ningún ruido, já nos deparamos com uma novidade: o advérbio 

comparativo usado na poesia tradicional, como comparação, como 

símil é abolido. Entende-se que "la luna es como una oreja", 

pela sua forma, mesmo que lhe falte o termo comparativo. A 

imagem de uma estrela despregada do firmamento que vem cair na 

água, é algo, à primeira vista, hermético, estranho. Trata-se 

de uma realidade "nova e independente", como queria Huidobro. 

Além disso, destaca-se o aspecto visual do poema, o qual se 

espalha sobre a página com suas letras maiúsculas, sem 

pontuação alguma. Para René de Costa52, tudo isso significa uma 

mudança de visão: "o abandono do verossímil pelo insólito, a 

perspectiva realista por outra mais ingênua. A nova arte não 

pretendia descobrir beleza, mas criar surpresa. Era uma nova 

maneira de ver e de interpretar o mundo".  

                                                 
52 COSTA, 1996: 55. 
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Em 1918, Huidobro muda-se para Madri, levando consigo 

muitas novidades acerca das vanguardas que se manifestavam em 

Paris, dentre elas, o Cubismo literário e, é claro, o 

Criacionismo. Nesse ano, Huidobro publica Poemas Árticos  e 

Ecuatorial (longo poema cujo tema é a guerra européia de 1914) 

e, com essas obras, começa a vanguarda em castelhano. A partir 

de então e durante toda a década de 20, Paris e Madri serão os 

lugares onde Huidobro editará suas obras, exceto Vientos 

contrarios (1926), publicada em Santiago do Chile, como 

também, todos os outros livros a partir da obra La próxima 

(1934). 

Jorge Schwartz em seu livro Vanguarda e Cosmopolitismo53, 

coloca que "a transição que se opera em Huidobro é dupla: um 

deslocamento geográfico para Paris-axis mundi, e outro, de 

ordem lingüística, quando assume, temporariamente, o francês 

como língua de expressão". O interesse de Huidobro em fazer 

seus poemas em uma língua (o francês) diversa de sua língua 

materna (o espanhol) era uma maneira de o poeta livrar-se de 

algumas concepções herdadas da língua que se aprende 

naturalmente. E, nesse sentido, explica-se o objetivo 

principal da doutrina criacionista: a traduzibilidade da 

poesia. Os livros Horizon Carré (1917) e Tour Eiffel (1918) 

são exemplos concretos dessa nova atitude de Huidobro no que 

se refere à questão lingüística: esses poemários foram 

concebidos inicialmente em francês, língua que o poeta 

alternará com o espanhol até o fim de sua vida. No Prefacio de 

Altazor, deparamo-nos com a seguinte reflexão:  

 
Los verdaderos poemas son incendios. La poesía se propaga 

por todas partes, iluminando sus consumaciones con 

estremecimientos de placer o de agonía. Se debe escribir 

en una lengua que no sea materna. (...)54 

                                                 
53 SCHWARTZ, 1983: 26. 
54 HUIDOBRO, 2003: 57. 
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Assim como os cubistas, Huidobro também não se preocupou 

em inventar temas novos; a sua proposta era essencialmente 

lingüística. Schwartz55 diz que "de todas as transformações que 

se operam na poética huidobriana, a menor é a temática e a 

maior é a estrutural". E destaca que Huidobro "recupera 

tradições esclerosadas (como a imagem da rosa56) para renová-

las em notáveis composições lingüísticas, chegando a uma etapa 

mais madura em Altazor"57. 

Em suas Meditations Esthétiques (1913), Guillaume 

Apollinaire se dedica ao estudo da pintura cubista. Contudo, 

muito de sua teoria se aplicará à nova poesia. Quando ele 

afirma que "não conhecemos todas as cores e cada pessoa 

inventa novas cores"58, o sentido de criação se impõe como algo 

decisivo para aquele (artista) que deseja fazer uma arte 

antimimética. Algo semelhante às palavras de Apollinaire 

encontramos no manifesto Non Serviam (1914), quando Huidobro 

diz: 

 
Hemos aceptado, sin mayor reflexión, el hecho de que no 

puede haber otras realidades, que las que nos rodean, y 

no hemos pensado que nosotros también podemos crear 

realidades en un mundo nuestro, en un mundo que espera su 

fauna y su flora propia 59. [grifo nosso] 

 
 O Cubismo se propunha como uma nova maneira de apreender 

as mesmas coisas a partir de outras múltiplas perspectivas. A 

assimilação deste princípio na poesia de Huidobro se faz 

presente através da busca do poeta por uma renovação da 

percepção. Em seu poema-programa Arte Poética, deparamo-nos 

com versos que postulam essa idéia cubista: 

 
                                                 
55 SCHWARTZ, 1983:35. 
56 No poema Arte Poética, os versos: Por qué cantáis la rosa ¡oh, Poetas! / Hacedla florecer en el poema; 
exemplificam o que foi dito por Schwartz. 
57 SCHWARTZ, 1983:24-25. 
58 Citado por SCHWARTZ, 1983:32.  
59 HUIDOBRO, in: COSTA, 1996:40-41. 
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  Que el verso sea como una llave 

  Que abra mil puertas. 

  Una hoja cae; algo pasa volando; 

  Cuanto miren los ojos creado sea, 

  Y el alma del oyente quede temblando60. 

 
 Além da influência cubista no projeto huidobriano, também 

se faz notória a contribuição da teoria futurista para o 

Criacionismo. A relação de Huidobro com o Futurismo sempre foi 

muito polêmica. O poeta chileno repudiava e ridicularizava a 

escola de F. T. Marinetti, fazendo uso de uma crítica 

agressiva quando se referia àquele movimento. O Futurismo61 

exaltava a vida moderna, procurava estabelecer o culto da 

máquina e da velocidade, pregando a destruição do passado e 

dos meios tradicionais de expressão literária, neste caso, a 

sintaxe na qual as palavras eram usadas com liberdade, 

rompendo a cadeia sintática e as relações passavam a se fazer 

através da analogia. 

 A retórica futurista provocou, por um lado, admiração e, 

por outro, rejeição. Mesmo aqueles que a criticaram, fizeram 

uso de seus princípios. O nosso Modernismo, por exemplo, foi o 

movimento de vanguarda que mais se beneficiou, sofreu e 

problematizou a influência do Futurismo, como bem recorda 

Annateresa Fabris62. Entre outras coisas que constituíam a 

proposta futurista, as que mais desagradavam aos meios 

culturais da época eram aquelas que propunham "uma retórica 

agressiva, a negação total do passado, o projeto de destruição 

dos museus e a proclamação da guerra como higiene do mundo"63. 

Poetas como Rubén Darío ("Marinetti e o Futurismo"), César 

Vallejo ("Estética e Maquinismo") e, principalmente, Vicente 

                                                 
60 HUIDOBRO, in: COSTA, 1996:15. 
61 Cf. TELES, 1986:86. 
62 Citado por SCHWARTZ, 1995:348. 
63 Cf. SCHWARTZ, 1995:352-353. 
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Huidobro ("Futurismo e Maquinismo") fizeram severas críticas64 

à vanguarda futurista. Darío, no seu ensaio, nega a idéia de 

"futuridade", e lembra que algumas colocações do manifesto de 

Marinetti já foram feitas por autores clássicos como Homero e 

Píndaro, assim como o termo "futurismo" já fora usado por 

Gabriel Alomar. Já Vallejo e Huidobro criticaram o fato de 

Marinetti totemizar a máquina. Essa questão é contestada pelo 

poeta chileno em seu ensaio acima referido: 

 
Los poetas que creen que porque las máquinas son modernas, 

también serán modernos al cantarlas, se equivocan 

absolutamente. Si canto al avión con la estética de Víctor 

Hugo, seré tan viejo como él; y si canto el amor con una 

estética nueva, seré nuevo. 65 

 
 Ainda neste mesmo ensaio, Huidobro ataca os poemas de 

Marinetti e, por sua vez, o próprio Futurismo, negando a 

influência deste na nova arte: 

 
Se digo que o futurismo não contribuiu em nada é porque 

tenho diante de mim vossos poemas os quais, mesmo os mais 

modernos, são mais velhos que os de Rimbaud, Mallarmé, 

Lautréamont, Saint-Pol-Roux.66 

 
 Apesar dos ataques e dos argumentos de Huidobro, usados 

para desvalorizar e negar a estética futurista, encontramos em 

sua poesia muito dos pressupostos marinetianos que depõem 

contra sua "atitude futuricida"∗. Marinetti proclama, entre 

outras coisas, que "a poesia deve ser uma série ininterrupta 

de imagens novas", e que "é preciso suprimir o como, o qual, o 

assim, o tal como", além de promover um maquinismo temático e 

                                                 
64 Cf. a leitura dos textos críticos: Marinetti e o Futurismo, Estética e Maquinismo e Futurismo e Maquinismo in: 
SCHWARTZ,  1995:347-368. 
65 Citado em HAHN, 2003:1569. 
66 HUIDOBRO, in: SCHWARTZ, 1995: 359. 
∗ Expressão empregada por Jorge Schwartz. 



 47 
 

verbal. Princípios semelhantes encontramos expressados, por 

exemplo, no Canto III do poema Altazor: 

   
  Basta señora arpa de las bellas imágenes 

  De los furtivos comos iluminados 

  Otra cosa otra cosa buscamos...67 [grifo nosso] 

 
 No trecho acima, o poeta critica o uso do "como", optando 

pela ruptura com a construção tradicional de analogias, idéia 

que também fora defendida por Marinetti. Sem esquecer que, 

quanto ao aspecto temático, Huidobro demonstrou grande atração 

pelos inventos da técnica moderna: submarinos, aeroplanos, 

locomotivas, telegráfos, pára-quedas (como exemplos, citamos o 

título de seu grande poema que se chama "Altazor o el viaje en 

paracaídas", como também algumas palavras de seu "Prefacio": 

...nací en el Equinoccio, bajo las hortensias y los aeroplanos 

de calor). Embora Huidobro tenha se colocado contra o 

Futurismo e com freqüência expressado suas manifestações 

antifuturistas, é inegável a influência que Marinetti teve em 

sua poesia criacionista. 

 Ao contrário de Marinetti, o dadaísta Tristan Tzara ganhou 

a amizade e a admiração de Vicente Huidobro. A vanguarda dadá, 

assim como outros "ismos", também fez parte do processo de 

renovação teórico-estética do poeta chileno. O Dadaísmo foi um 

movimento que surgiu sob o signo da Primeira Guerra Mundial e, 

conseqüentemente, dentro de um clima de destruição e de 

incertezas. Para os poetas e artistas dadaístas, havia apenas 

o presente bélico, o nada. A partir disso, restou-lhes a 

produção de uma antiarte, de uma antiliteratura. A 

improvisação, a desordem, a dúvida, o predomínio da percepção, 

o agnosticismo, entre outros fatores, caracterizam a arte 

dadaísta. Com o Dadaísmo de Tristan Tzara, Huidobro aprenderá 

                                                 
67 HUIDOBRO, 2003:95. 
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que a percepção está em boa medida determinada pelo contexto∗. 

Impulsionado por essa idéia dadá, o poeta chileno vai em busca 

do "inabitual" através do uso de novos contextos para a sua 

poesia, usando-a simultaneamente com a pintura, com a moda e 

com a música.  

 Em René de Costa68, encontramos alguns exemplos das 

experimentações dadaístas de Huidobro, que são os seguintes: 

a) os seus "poèmes-peintes" (poemas pintados) que fizeram 

parte de uma exposição em Paris em 1922. Nesses poemas, as 

palavras desenham objetos e o texto cria o seu próprio 

contexto; b) a criação do "Robe-poème" (poema-vestido) que, 

juntamente com Sonia Delaunay, vão unir moda e poesia. Sonia 

idealiza um modelito de uma blusa na qual fora bordado um 

verso do poema CORSAGE69 de Huidobro: "Petite chanson pour 

abriter le coeur"; c) na música, Huidobro colabora com Edgar 

Varèse em "Chanson de là-haut", uma adaptação musical de seu 

livro Tour Eiffel  que fora ilustrado pelo pintor Robert 

Delaunay. 

 Huidobro admirava Tzara e o considerava um grande poeta, 

chegando a dizer que "en Tristan Tzara encuentro poemas 

admirables que están muy cerca de la más estricta concepción 

creacionista. Aunque en él la creación es generalmente más 

formal que fundamental".  

 O Surrealismo de André Breton∗ foi outro movimento de 

vanguarda que recebeu ataques de Vicente Huidobro, como 

aconteceu com o Futurismo. Em vários textos do seu livro 

Manifeste, Manifestes (1925), Huidobro registrou a sua crítica 

ao movimento, principalmente, por este dar grande importância 

ao "fluir psíquico". Os manifestos surrealistas proclamavam 
                                                 
∗ Pensemos em Marcel Duchamp e em sua obra batizada como "Fonte". 
68 COSTA, 1996:14. 
69 Eis o poema em espanhol: "Pequeña canción para abrigar el corazón / en día frío viste de maravilla al ave / en 
cada costado algunas palabras de calor / verso y corazón siempre latiendo juntos." 
∗ Antes de André Breton, juntamente com Louis Aragon e Philippe Soupault, fundar o Surrealismo (1924) o qual 
surgiu com o lançamento de seu "Manifeste du Surréalisme", ele fez parte do movimento dadaísta, liderado por 
Tristan Tzara. Somente em 1921 haveria o rompimento de Breton e Tzara. 
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certos procedimentos que não agradavam ao poeta chileno, como: 

a escrita automática e a descrição onírica. O Surrealismo, 

segundo André Breton, é: "Automatismo psíquico puro mediante 

el cual uno se propone expresar el funcionamiento real del 

pensamiento. Dictado del pensar ajeno a cualquier control de 

la razón"70. 

 Em seu poema Arte Poética, Huidobro dissera que "El vigor 

verdadero/Reside en la cabeza". Portanto, o poema é algo 

criado, saído da cabeça do poeta, inventado racionalmente e 

não uma revelação do inconsciente. Huidobro será enfático ao 

dizer num de seus textos críticos que: 

 
Por tanto, si vuestro surrealismo pretende hacernos 

escribir como un médium, automáticamente, a la velocidad 

de un lápiz en la pista de los motocicletas y sin el juego 

profundo de todas nuestras facultades puestas bajo 

presión, jamás aceptaremos vuestras fórmulas71. 

 
 Quanto às descrições oníricas, Huidobro acreditava que 

havia o perigo de o poeta não querer sair dessa zona de sonho, 

misturando-se com ela, buscando a realização artística apenas 

através do subconsciente. Se por um lado Huidobro perseguia a 

idéia do poeta criador (o "pequeño Dios"), aquele capaz de 

"converter o velho em novo, o tópico em algo surpreendente, 

mas sempre a partir de uma atitude deliberadamente 

consciente", como salientou René de Costa, André Breton, por 

sua vez, vangloriava-se de ter descoberto algo novo, o 

onírico.  

Vicente Huidobro chegou a parodiar a escritura automática 

em seu livro Tout à coup (De repente), de 1925. No poema 

número 1, só para citar um exemplo, os versos: "Los dos o tres 

encantos de las escaleras del azar son indiscutibles/Todo está 

tranquilo detrás de los maullidos externos", fazem referência 

                                                 
70 Citado por HUIDOBRO, in: COSTA, 1996:129. 
71 HUIDOBRO, in: COSTA, 1996:133. 
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à função do acaso ("azar") na criação poética. Para Huidobro, 

"(...) el azar puede hacer ciertas cosas, pero también hacer 

otras. No hay que dar más importancia al elemento imprevisto 

que a cualquier otro elemento de la poesía." E enfatiza ainda 

mais: "El poeta es el que humaniza este juego de azar de las 

palabras, el que lo guía y le da algo así como un destino"72. 

Para a poesia criacionista, o "imprevisto" deve ser abolido e 

o poema deve ser uma invenção racional. 

Apesar das divergências entre Huidobro e Breton, 

reconhecemos que os seus projetos vanguardistas se aproximam 

num aspecto muito importante da modernidade: a recusa ao 

realismo, a verdades preexistentes. Huidobro é o poeta que 

cria realidades próprias ("hechos nuevos"), afastando-se, 

portanto, da natureza realista. Breton, o descobridor de uma 

realidade inconsciente, surreal. 

 O poeta chileno buscou durante sua estada na Europa, 

principalmente em Paris (cidade de grande efervescência 

cultural por onde todos os "ismos" tiveram passagem), promover 

e aprimorar a sua vanguarda criacionista ("variante pessoal do 

cubismo literário"). Entre os anos de 1921 e 1922, Huidobro 

realiza uma importante viagem de conferências pelas cidades de 

Madri, Paris, Berlim e Estocolmo, no intuito de agrupar outras 

vanguardas ao redor de seu Criacionismo. Todavia, essa 

campanha vem a fracassar, colocando assim um final nessa sua 

trajetória teórico-criacionista. Uma nova fase se inicia e 

Huidobro irá em busca de outros tipos de escritura ainda mais 

complexa, fazendo da poesia "um verdadeiro campo 

experimental", como veremos, a seguir, no seu grande poema 

Altazor o el viaje en paracaídas - viagem poética para o 

inexplorado céu de Altazor/Huidobro. 

 

 

                                                 
72 HUIDOBRO, in : COSTA, 1996: 169. 
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III. ALTAZOR: UMA VIAGEM PELA POÉTICA DE VICENTE HUIDOBRO 

 

 

 

 

 

Soy yo Altazor el doble de mí mismo 

El que se mira obrar y se ríe del otro frente a 

   frente 

El que cayó de las alturas de su estrella 

Y viajó veinticinco años 

Colgado al paracaídas de sus propios prejuicios 

Soy yo Altazor el del ansia infinita 

Del hambre eterno y descorazonado 

Carne labrada por arados de angustia 

¿Cómo podré dormir mientras haya adentro tierras 

 desconocidas? 

......................... 

Habitante de tu destino 

¿Por qué quieres salir de tu destino? 

¿Por qué quieres romper los lazos de tu estrella 

Y viajar solitario en los espacios 

Y caer a través de tu cuerpo de tu zenit a tu nadir? 

 

 (Altazor - Canto I) 
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III. Altazor: Uma viagem pela poética de Vicente Huidobro 

 

III.1. Apresentação da obra 

 

 

O poema-livro Altazor o el viaje en paracaídas foi 

elaborado durante um longo período e em diferentes épocas: daí 

seus anacronismos e contradições. De 1919 a 1931 - ano da 

publicação em volume de Altazor - o poema passou por várias 

transformações. A primeira apresentação pública da obra 

ocorreu em Madri, em 1919, e, nesta ocasião, Altazor fora 

apresentado como Voyage en parachute, segundo declaração do 

poeta Rafael Cansinos Asséns: "Vuelve a hallarse entre 

nosotros, de paso para París, el gran poeta chileno Vicente 

Huidobro [...] es portador de un libro todavía inédito, Voyage 

en parachute, en que se resuelven arduos problemas 

estéticos".73 

O poema Altazor∗ é composto por sete Cantos e precedido 

por um Prefácio em prosa. Juan Emar, amigo de Huidobro, 

traduziu do francês para o espanhol e publicou tal prefácio no 

periódico La Nación,  em 1925, sob o título de "Altazur: 

fragmento de un viaje en paracaídas". Este texto em prosa era 

uma versão primitiva do que viria a ser o grande poema 

Altazor. Os setes Cantos do poema foram escritos de forma 

descontínua: surgiram, inicialmente, como fragmentos 

intitulados, para somente depois se constituírem como Cantos. 

Podemos citar como exemplo o caso do Canto IV: em abril de 

1926, seus versos 93-102 foram publicados com o título "Poema" 

na revista chilena de vanguarda Panorama. Em outubro, desse 

mesmo ano, outro fragmento (versos 106-114), intitulado 

                                                 
73 Citado por COSTA, 1998:13. 
∗ Na primeira edição de Altazor (1931),  encontra-se uma nota que diz o seguinte: "Este poema ha sido publicado 
en diferentes diarios y revistas en fragmentos dispersos y sin orden. Es la primera vez que se publica en libro y 
completo." 
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"Venus", é publicado na revista parisiense Favorables-París-

Poema, de Juan Larrea e César Vallejo. Já os versos 162-199 

foram publicados em francês, em 1930, na revista parisiense 

Transition. 

O período de elaboração de Altazor coincidiu com o período 

das diferentes vanguardas européias e, é claro, com o próprio 

Criacionismo. Alguns críticos defendem a idéia de que o poema 

Altazor seria a culminação desta vanguarda, enquanto outros 

acreditam que o Poema apenas expõe as suas falhas. 

Como se vê, Altazor foi um projeto de longa duração e de 

descontínuo desenvolvimento, concebido não de um único impulso 

mas após uma seqüência de transformações até a sua publicação 

em 1931. Apesar desta descontinuidade na elaboração do poema 

Altazor, não devemos julgá-lo como "um emaranhado de trabalhos 

inacabados", como dissera Pound, referindo-se aos seus Cantos. 

Altazor o el viaje en paracaídas é um longo poema composto 

por 2.232 versos, distribuídos pelos sete Cantos. Cada canto 

do poema é uma parte que possui vida própria, existência 

autônoma dentro do conjunto. Assim como todo poema longo, 

Altazor também não está livre do problema da unidade74 e, por 

isso, a sua leitura, muitas vezes, torna-se difícil para o 

leitor. A extensão do poema interfere na "intensidade do 

efeito poético", dificultando a realização de uma leitura de 

"uma só assentada", segundo E. A. Poe. 

Huidobro tentou remediar o problema da frágil unidade em 

Altazor através do uso de alguns recursos de ordenação: 

apresentou o poema em sete cantos numerados que abarcam uma 

trajetória que vai da ordem à desordem, propondo-o como um 

poema de viagem, além de usar um prolixo e descritivo título. 

Tudo isso com o objetivo de criar uma dose de "ligamento" (ou 

unidade) entre os Cantos e, portanto, dar-lhes coesão. Apesar 
                                                 
74 Segundo a teoria de E. A. Poe, "em quase todas as classes de composição, a unidade de efeito ou impressão é 
um ponto da maior importância". Conforme essa teoria, se o texto for longo ou breve demais, a unidade de efeito 
ou excitação ficará diluída. Todavia, se pensarmos nos poemas épicos, no haicai japonês e nos poemas hindus, 
concluiremos que a extensão do poema não deve ser o critério responsável pela conquista ou não do efeito único. 
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das tentativas de Huidobro em fazer de Altazor um todo 

orgânico, o leitor verá que a partir do Canto III até o VII é 

que existe a possibilidade de uma leitura em conjunto, 

continuada do poema. O percusso que vai do terceiro ao último 

Canto acontece como viagem de busca por "corredores hasta 

entonces inexplorados del lenguaje poético", como disse René 

de Costa. Podemos dizer que cada Canto "narra" um pouco do 

processo de ascensão do antipoeta Altazor, o qual se realiza 

numa aventura totalmente lingüística. Para Octavio Paz75, 

"Altazor (ao longo dos sete Cantos) submete a linguagem a uma 

série de operações violentas e eróticas: mutilações e 

divisões, cópulas e justaposições". 

O poema Altazor se apresenta como uma viagem de busca 

pelos "céus da linguagem": busca por um novo sistema 

lingüístico poético, no qual o poeta utiliza novos recursos 

expressivos para "mostrar e demonstrar" textual e visualmente 

as possibilidades e limitações do Verbo. Altazor é a própria 

aventura poética de Vicente Huidobro vivenciada num vôo 

plenamente épico. Poderíamos dizer que cada Canto de Altazor 

representa uma espécie de pouso do poeta-pássaro no seu 

percurso poético. Vejamos o que cada Canto nos revela:  

Canto I - Apresenta uma preocupação de ordem metafísica 

através de um diálogo lírico do poeta consigo mesmo. A voz do 

falante protagonista Altazor-Huidobro vai mudando entre o 

profético e o burlesco. Vemos nesse Canto uma suposta 

identificação de Altazor com Deus. É também um extenso poema 

sobre a primeira guerra européia. Neste Canto se declara a 

necessidade de forjar um novo tipo de expressão e se anuncia 

sua iminência.  

Canto II - É uma ode dedicada à mulher amada, na 

realidade, um longo poema amoroso e que tem pouca relação ou 

nenhuma com o primeiro Canto.  

                                                 
75 PAZ, 1991:13. 
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Canto III - A partir deste Canto, os versos do poema 

avançam para uma progressiva desarticulação da imagem e da 

palavra. Este Canto expressa a recusa do poeta pelo uso 

tradicional de analogias, propondo a autonomia da imagem 

poética. 

Canto IV - Baseia-se especialmente no uso da sintaxe, 

chegando a um lugar de ruptura total com o significado. As 

múltiplas possibilidades expressivas do Verbo são 

excessivamente exploradas (novas palavras com novos 

significados). A presença do elemento humorístico neste Canto 

funciona para destacar a natureza polivalente da linguagem.  

Canto V - A idéia de poesia como jogo é privilegiada; mas 

jogo intranscendente quando é só formal. Exige do leitor o 

reconhecimento de que a variedade lexical pode ser infinita, 

onde as regras do bem dizer ou se ignoram ou se violentam. 

Canto VI - Supõe a ausência de significação, ainda que o 

léxico seja todavia familiar. As palavras são reconhecíveis, 

mas o sentido não é. É um Canto que não se lê, se diz, se 

pronuncia. 

Canto VII - Este Canto expressa a tentativa do poeta em 

alcançar uma linguagem totalmente inventada e liberada de toda 

significação. Nos versos deste Canto, o único sistema 

reconhecível é o sistema fônico do castelhano.  

Todas essas importantes questões destacadas em cada Canto 

serão, a seguir, analisadas e discutidas, com exceção do Canto 

II, que mereceria um estudo particularizado.  
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III.2. Canto I - Altazor: Uma voz no universo 

 

Porque mi voz es solo canto y sólo puede salir en canto 

La cuna de mi lengua se meció en el vacío. 

Anterior a los tiempos 

Y guardará eternamente el ritmo primero 

El ritmo que hace nacer los mundos 

  

 O canto de Altazor se aproxima do canto mallarmeano: canto 

do poeta solitário diante do universo. "Un coup de dés" conta 

a aventura solitária do espírito humano durante uma viagem 

pelo infinito exterior e interior. A viagem termina numa 

queda. O espírito encontra-se sozinho, não diante de Deus, mas 

diante de um espaço sem nome, sem limite, como observou 

Octavio Paz76. O poeta Altazor também realiza uma viagem pelo 

universo, sozinho, diante do nada, diante do vazio e da 

imensidão. Aventura que culminará numa queda, a qual é 

anunciada desde o seu início:  

 
Estás perdido Altazor 

Solo en medio del universo 

Solo como una nota que florece en las alturas del 

 vacío 

.......................... 

¿No ves que vas cayendo ya? 

Limpia tu cabeza de prejuicio y moral 

Y si queriendo alzarte nada has alcanzado 

Déjate caer sin parar tu caída sin miedo al fondo 

 de la sombra 

Sin miedo al enigma de ti mismo77 

 
 Octavio Paz78 vê o poema Altazor como "un gran poema en el 

que la aviación poética se transforma en caída hacia 'los 

                                                 
76 PAZ, 1998: 502. 
77 HUIDOBRO, 2003: 61-62. 
78 PAZ, 1990: 96. 
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adentros de sí mismo', inmersión vertiginosa en el vacío." A 

queda de Altazor o levará para a sua morte (Aquí yace Altazor 

azor fulminado por la altura / aquí yace Vicente antipoeta y 

mago). Para René de Costa79, a queda de Altazor é de ordem 

metafísica. Pois a sua urgência em subir ao significado da 

vida é metaforizada como "caída temporal y espacial hacia el 

olvido", como podemos observar nos versos: 

 
Cae 

 Cae eternamente 

Cae al fondo del infinito 

Cae al fondo del tiempo 

Cae al fondo de ti mismo 

Cae lo más bajo que se pueda caer 

Cae sin vértigo 

A través de todos los espacios y todas las edades 

A través de todas las almas de todos los anhelos y 

 todos los naufragios80 

 
 A perda pessoal da fé, o decantado tópico da decadência do 

Ocidente, o legado rimbaudiano como visionário, são alguns dos 

muitos aspectos que impulsionaram a angustiada queda de 

Altazor, segundo as considerações de Costa. Embora o aspecto 

mais importante do poema para o crítico seja: 

 
su tratamiento disperso en un poema largo, que es en 

esencia un prolongado diálogo lírico del poeta consigo 

mismo, diálogo angustiado y vacilante que trasciende el 

ajustado discurso profético de la poesía hispánica de su 

época.81 

 
 No início do Canto I, o protagonista Altazor-Huidobro 

coloca uma série de perguntas especulativas para si mesmo 

(Altazor ¿por qué perdiste tu primera serenidad? / ¿Quién 

                                                 
79 COSTA, 2003: 26. 
80 HUIDOBRO, 2003: 62. 
81 COSTA, 2003: 26. 
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sembró la angustia en las llanuras de tus ojos como el adorno 

de un dios? / ¿Quién hizo converger tus pensamientos al cruce 

de todos los vientos del dolor?), como também questiona o seu 

destino, impondo uma ruptura com as formas culturais 

estabelecidas (Sigamos / Siempre igual como ayer mañana y 

luego y después / No / No puede ser. Cambiemos nuestra 

suerte). 

 Ao longo do Canto I, a imagem de um ser angustiado e 

solitário sempre identificará o poeta Altazor ("animal 

metafísico cargado de congojas"); assim como o homem moderno, 

Altazor vive seu drama humano: 

 
Soy yo Altazor 

Altazor 

Encerrado en la jaula de su destino 

En vano me aferro a los barrotes de la evasión 

 posible 

.......................... 

Soy yo Altazor el doble de mí mismo 

El que se mira obrar y se ríe del otro frente a 

 frente 

.......................... 

Soy yo Altazor el del ansia infinita 

Del hambre eterno y descorazonado 

Carne labrada por arados de angustia 

.......................... 

Soy trágico como los versos que punzan en las 

 sienes y no pueden salir 

.......................... 

Poeta 

Anti poeta 

Culto 

Anti culto 

Animal metafísico cargado de congojas 

Animal espontáneo directo sangrando sus 

 problemas 
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Solitario como una paradoja82 

 
O poeta Altazor não canta apenas a sua tragédia, 

metaforizada em queda e morte; seu canto canta a si mesmo, 

como também, o humano. Canto que ecoa na imensidão vazia do 

universo, no qual Altazor é a única Voz: 

 
Soy la voz del hombre que resuena en los cielos 

Que reniega y maldice 

Y pide cuentas de por qué y para qué 

 

Soy todo el hombre83 

 
 Podemos identificar um pouco da figura do poeta Walt 

Whitman no poeta Altazor, quando percebemos que chegar a si 

mesmo é o que ele realmente deseja e, finalmente, conhecer-se. 

Em "Canção a mim mesmo", Whitman se reconhece como um mundo, 

como um fim: 

 
Um mundo está ciente, e é de longe pra mim o mais imenso, 

eu-mesmo, 

E se chego a ser o que sou hoje ou em dez mil ou dez 

milhões de anos, 

Posso aceitá-lo agora mesmo com alegria, ou com a mesma 

alegria posso esperar.84 

 
 Em Canção de mim mesmo, "o poeta canta um eu que é um tu e 

um ele e um nós. É um entre tantos e é um ser único: um 

pedestre e um cosmo", na analise de Octavio Paz.85  A poesia de 

Whitman e de Huidobro (como a de todos os poetas modernos) nos 

coloca uma questão importante: a despersonalização do poeta. 

Altazor e Canção de mim mesmo refletem esse valor perseguido 

na modernidade. É importante destacar que o sujeito lírico 

                                                 
82 HUIDOBRO, 2003: 64-73. 
83 HUIDOBRO, 2003: 73. 
84 WHITMAN, 2006:71. 
85 PAZ, 1993: 30. 
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desses poemas é o próprio canto, não o poeta real ou empírico. 

Nesses cantos, o "Eu é um outro" (Rimbaud). A respeito da 

despersonalização do poeta, Leyla Perrone-Moisés coloca que:  

 
a impessoalidade do poeta moderno não é um 

desaparecimento do sujeito, análogo à despersonalização 

dos indivíduos na sociedade. É o sujeito imaginário 

(falso) da expressividade egocêntrica que é posto em 

crise na literatura moderna, em razão de uma 

subjetividade alargada que, ao contrário de anular, 

aumenta a consciência e a responsabilidade do escritor.86 

 
  Altazor é a "voz do homem que ressoa nos céus"; seu canto 

é impessoal porque "pelo canto o poeta vai ao ser daquilo que 

ele canta. Pelo canto o poeta sacia sua sede de ser no outro, 

de ser o outro".87 A voz de Altazor se comunica liricamente com 

todo o mundo (humano, vegetal e mineral), numa integração 

total, cósmica: 

 
El mundo se me entra por los ojos 

Se me entra por las manos se me entra por los 

pies 

Me entra por la boca y se me sale 

En insectos celestes o nubes de palabras por los  

poros88 

 
 Octavio Paz considera que "el poeta (moderno) desaparece 

detrás de su voz, una voz que es suya porque es la voz del 

lenguaje, la voz de nadie y la de todos. Cualquiera que sea el 

nombre que demos a esa voz - inspiración, inconsciente, azar, 

accidente, revelación -, es siempre la voz de la otredad"89. 

 O habitat poético de Altazor é o espaço aéreo, onde o 

solitário poeta-pássaro, na imensidão do universo contempla, 

                                                 
86 PERRONE-MOISÉS, 2003: 167. 
87 ARRIGUCCI JR., 1973: 48. 
88 HUIDOBRO, 2003: 82. 
89 PAZ, 1998: 224. 
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blasfema e recria. Ana Pizarro faz colocações importantes 

sobre o novo habitat poético no qual transita Altazor: 

 
Primeramente se trata de la instalación en un habitat 

poético que tiene significación social y cultural como 

uno de los importantes nuevos escenarios de la 

modernización: el espacio aéreo (...) La mirada 

internacional se dirige hacia el cielo ya no como el 

espacio del mito, ahora lo examina con la lente de la 

ciencia aplicada: con mirada pragmática. Allí cristaliza 

la nueva noción del tránsito acelerado, de ascenso y 

descenso, de travesía en diferentes y abiertas 

direcciones de flujo, de traslado, de escenas cambiantes 

y diversas. Allí instala Huidobro el lugar de su yo 

lírico por lo menos en dos de sus mayores creaciones: 

Ecuatorial y Altazor.90 

 
A respeito do espaço no sentido da interioridade e da 

poeticidade, Gaston Bachelard91 diz que "o espaço surge então 

para o poeta como o sujeito do verbo desdobrar-se, do verbo 

crescer. Quando um espaço é um valor - e haverá valor maior 

que a intimidade? - ele cresce." A solidão de Altazor (sua 

intimidade) se expande como espaço poético em comunhão com o 

vazio. O "unipacio" de Altazor funciona como metáfora do 

íntimo universo do poeta. Em realidade, o poeta alça vôo em 

direção aos céus buscando "ascensão ao sentido do ser."  

Conforme Chevalier92, o céu também é o símbolo da 

consciência; "emprega-se a palavra céu para designar o 

absoluto das aspirações do homem, como a plenitude da sua 

busca, como o lugar possível de uma perfeição de seu espírito, 

como se o céu fosse o espírito do mundo" (grifo nosso). A 

viagem de Altazor é uma busca, que se revelará também como 

fuga, desligamento de uma realidade desestruturada pela 

                                                 
90 In "Huidobro: noticias del futuro" (Revista Gragoatá). 
91 BACHELARD, 2003: 206. 
92 CHEVALIER, 1997: 230. 
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guerra∗. O devaneio, o desejo inconsciente de expansão cósmica 

tornam-se, portanto, a nova realidade do poeta. Em seu 

trajeto, Altazor desafia o vazio com "blasfêmias e gritos", ao 

contemplar a imensidão celestial (Soy protesta y araño el 

infinito con mis garras / Y grito y gimo con miserables gritos 

oceánicos / El eco de mi voz hace tronar el caos) [grifo 

nosso]. Estes versos nos mostram como o poeta Altazor, de uma 

forma desmesuradamente poética, confronta o infinito. Esse 

confronto do poeta, de algum modo, é expressão de seu 

"desprezo" por uma imensidão que ele busca e a recusa ao mesmo 

tempo. Seria, portanto, uma maneira, às avessas, de Altazor 

identificar-se com a divindade. O poeta "quer chegar a ser o 

Todo e ao querer sê-lo" ("nostalgia de ser barro e pedra ou 

Deus") deixa aberto o caminho da angústia, "angustia de lo 

absoluto y de la perfección"93. 

Aéreo como Zaratustra, Altazor nutre-se do sonho de vôo, 

de uma consciência aérea e cantante. Poderíamos dizer que 

Zaratustra e Altazor pertencem a uma mesma pátria, como diria 

Bachelard: "a pátria em que o ser pertence a si mesmo é o ar 

do céu". Se Zaratustra contempla abismos ( - Mas tu, 

Zaratustra, amas também o abismo, como o pinheiro?), Altazor 

exalta a morte (Bebamos la tímida lucidez de la muerte / La 

lucidez polar de la muerte). Paradoxalmente, no abismo ou na 

morte, esses poetas aspiram a uma ascensão que passa 

essencialmente pelo onírico. 

Segundo Bernardo Subercaseaux, Altazor é:  

 
azor (ave de rapiña diurna) de las alturas que encarna el 

vuelo del poeta. El tema del poema es la aventura del 

poeta moderno (...) En la polaridad ascenso y caída late 

                                                 
∗ Segundo o crítico Miguel Oviedo (2001:313), "el amplio contexto histórico, ideológico e intelectual que 
acompaña la redacción del poema Altazor - el fin de la Primera Guerra Mundial, la crisis existencial que la sigue, 
el realineamiento de la vanguardia europea y de la propia propuesta huidobriana - es muy visible como trasfondo 
de la obra, enmarcada por las ideas de renacimiento y apocalipsis, de salvación y caída." 
93 XIRAU, 1979:186. 
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un sentimiento del ser arrojado en el mundo, una especie 

de existencialismo "avant la lettre", un trasfondo 

metafísico de corte nihilista, una suerte de encierro de 

la trascendencia en la inmanencia, un alma que es al 

mismo tiempo cuerpo físico y cuerpo social. 94  

 
O céu de Altazor está povoado de "Mil aeroplanos" que 

"saludan la nueva era / Ellos son los oráculos y las 

banderas". Imagens de aeroplanos, satélites, aeronautas, 

aviadores e pára-quedas povoam o poema Altazor. Esses avanços 

tecnológicos da modernidade fizeram parte do cenário de 

grandes conflitos, como as guerras mundiais, a revolução 

russa, entre tantos. "Una vida moderna en el que el vitalismo 

va acompañado de la angustia (...) La vida moderna es una 

vorágine de perpetua desintegración y renovación, de lucha y 

contradicción"95. Altazor-Huidobro dará seu testemunho sobre a 

experiência da Primeira Guerra Mundial (o próprio poeta teve 

contato direto com esse brutal episódio), e sua voz ecoará 

fortemente por todo o universo:  

 
Hace seis meses solamente 

Dejé la ecuatorial recién cortada 

En la tumba guerrera del esclavo paciente 

Corona de piedad sobre la estupidez humana 

Soy yo que estoy hablando en este año de 1919 

Es el inverno 

Ya la Europa enterró sus muertos 

Y un millar de lágrimas hacen una sola cruz de nieve96 

Nesse contexto bélico de desilusão e sofrimento humano, 

imagens de anjos surgem no poema  Altazor. Contudo, essas 

imagens são metáforas para a dor e o fracasso que o poeta 

deseja expressar. A figura do anjo encarnada por Altazor 

difere da imagem reproduzida pela tradição cristã. Porém, 

                                                 
94 SUBERCASEAUX, 1998 (Texto on-line). 
95 Idem,ibidem. 
96 HUIDOBRO, 2003: 65. 



 64 
 

Altazor, como os anjos cristãos, também deseja realizar uma 

comunicação entre o céu e a terra. O anjo, assim como o poeta, 

é um mensageiro, um ser que faz revelações.  

Ao longo do Canto I, Altazor nos apresenta imagens 

humanizadas da figura angelical, as quais se distanciam 

daqueles espíritos superiores, que nada têm a ver com os anjos 

da guarda ou os mensageiros do Deus vivo da tradição cristã e, 

menos ainda, com seres um tanto afeminados que aparecem na 

pintura européia dos séculos XVII e XVIII. Em Altazor, 

encontramos imagens que se distanciam desses arquétipos: 

 
¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu  

 sonrisa 

con la espada en la mano? 

.......................... 

Con dolor de límites constantes y vergüenza de  

 ángel estropeado 

Burla de un dios nocturno. 

.......................... 

Eres tú tú el ángel caído 

La caída eterna sobre la muerte 

La caída sin fin de muerte en muerte. 

.......................... 

Soy el ángel salvaje que cayó una mañana 

En vuestras plantaciones de preceptos. 

.......................... 

Ángel expatriado de la cordura 

¿Por qué hablas? ¿Quién te pide que hables? 

Revienta pesimista mas revienta en silencio.97 

 

 Como se vê, as imagens de um poeta-anjo, para Altazor, 

expressam a fragilidade do poeta e mostram o quanto ele está 

preso ao seu destino (¿Por qué quieres salir de tu destino? / 

Y viajar solitario en los espacios / Y caer a través de tu 

                                                 
97 HUIDOBRO, 2003: 61-77. 
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cuerpo de tu zenit a tu nadir?). Se, por um lado, Altazor 

recusa a imagem do anjo como espírito superior, por outro 

deseja ser este porta-voz divino ou profético representado 

numa imagem distorcida, humanizada, assim como um "pequeño 

Dios" (Yo poblaré para mil años los sueños de los hombres / Y 

os daré un poema lleno de corazón /En el cual me despedazaré 

por todos lados).  

 O fracasso de Altazor é a metáfora para a grande questão: 

a incapacidade do poeta em fundar uma realidade absolutamente 

poética, criada por ele, por meio da linguagem. Contudo, ao 

final, o poeta reconhece que o silêncio poético será a 

verdadeira Poesia (Volvamos al silencio / Al silencio de las 

palabras que vienen del silencio / Al silencio de las hostias 

donde se mueren los profetas). 

 Nas Elegias de Duíno, Rilke nos fala do poeta como aquele 

ser que tem a missão de salvar com sua palavra, com seu verso, 

as coisas da terra, missão que o anjo já cumpriu em plenitude 

("Aquela criatura na qual aparece já consumada esta tarefa que 

vimos realizando de transformar o visível em invisível"). 

Diante da poderosa existência angélica, surge a pequenez 

humana, "apesar de viver nesse maravilhoso mundo da linguagem 

('o mundo interpretado'), que tantas possibilidades lhe abriu, 

o homem não está preparado para enfrentar as forças do mais 

além, com a perfeição dos anjos e dos deuses", comenta Otto 

Dörr Zegers98. 

 Altazor, por vezes, cria novas imagens para a figura do 

anjo, como se, assim, o atingisse na condição de poeta. Nas 

Elegias, o poeta deseja e teme a presença angelical: 

Quem, se eu gritasse, ouvir-me-ia na hierarquia  

dos anjos? E mesmo que um deles me apertasse,  

de repente, ao seu coração: eu padeceria perante sua 

existência mais forte. Pois o Belo nada mais é  

do que o começo do Terrível que ainda suportamos; 

                                                 
98 In "As elegias de Duíno" - Tradução, notas e comentários de Otto Dörr Zegers (Texto on-line). 
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e o admiramos porque, sereno, desdenha 

destruir-nos. Todo anjo é terrível.99 

 
 Altazor foi um anjo que se esgotou, que se consumiu em si 

mesmo, "embrujando el universo con su voz". Nos versos da 

poetisa cubana María Elena Cruz Varela, ressoa uma voz poética 

muito próxima de Rilke e do poeta Altazor: 

 
  Qué falta hace un himno. Un nuevo Dios. 

  Otra bandera. Otra razón de ser y nuevos ángeles. 

  .......................... 

  Y soy un ángel más. 

  Un ángel que se agota. En la corte agotada de los ángeles. 

  .......................... 

  Aquí está lo terrible. Lo hermoso destructor. 

  Y apenas sé si puedo suportarlo.100 

 
 O poema Altazor, assim como um hino, louva o seu principal 

herói: a linguagem. Seu protagonista Altazor-Huidobro (homem-

artista, poeta-aviador, anjo-caído, poeta-pássaro) transforma 

sua viagem poética em canto à Criação. Para o poeta, "la 

poesía es un desafío a la Razón, el único desafío que la razón 

puede aceptar, pues una crea su realidad en el mundo que Es y 

la otra en el que Está Siendo", a poesia é, portanto, a 

palavra recém-nascida.  

 A trajetória de Altazor se revela como busca por um novo 

sistema expressivo que, segundo ele, deve impedir "a morte da 

linguagem e o enterro da poesia". Para Huidobro, a poesia é o 

novo evangelho, e a linguagem, o único veículo de nosso 

próprio renascer, sintetiza José Miguel Oviedo. A esse 

respeito, o crítico peruano também declara:  

 
Huidobro pone toda su esperanza en los poderes del 

lenguaje, pero es consciente tanto de su grandeza como de 

                                                 
99 RILKE, 2002: 27. 
100 VARELA, 1999: 56. 
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sus limitaciones. Esto es lo que lo hace tan moderno, 

porque hoy, mejor que nunca, tras los aportes de la 

lingüística, el formalismo ruso, el estructuralismo y 

otras teorías, sabemos que el lenguaje es una 

construcción precaria que crea un sentido también 

precario, ligado a determinaciones culturales e 

históricas. Hay un gesto trágico en este confiar a un 

instrumento tan frágil como el lenguaje la búsqueda del 

absoluto que el creacionismo emprende...101 

 
 A busca Huidobriana se anuncia como um "Segundo Advento", 

desta vez será o poeta que virá "salvar a humanidade de sua 

queda e de sua degradação", assim pensava Victor Hugo sobre o 

papel do poeta (O poeta, em dias ímpios / Vem preparar dias 

melhores. / Ele é o homem das utopias, / Os pés aqui, os olhos 

em outra parte. / Povos! escutai o poeta! / Escutai o sonhador 

sagrado!).  

 O poeta Altazor nos fala de um novo tempo, de uma nova 

era, declarando que o Cristianismo "Muere después de dos mil 

años de existencia / Retorcido en su cruz agonizante / Ya va a 

dar el último suspiro". Dessa forma, tornar-se-á o poeta "la 

única esperanza, la última esperanza" - idéia romântica do 

poeta como vate. Ao final do Canto I, o poeta anuncia uma nova 

ordem, uma nova realidade fundamentada no poder redentor da 

poesia: 

 
Yo poblaré para mil años los sueños de los 

     hombres 

Y os daré un poema lleno de corazón 

En el cual me despedazaré por todos lados 

.......................... 

Hablo en una lengua mojada en mares no nacidos 

Con una voz llena de eclipses y distancias 

Solemne como un combate de estrellas o 

                                                 
101 OVIEDO, 2001:311. 
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     galeras lejanas 

Una voz que se desfonda en la noche de las rocas 

Una voz que da la vista a los ciegos atentos 

Los ciegos escondidos al fondo de las casas 

Como al fondo de sí mismos102 

 
 Na abertura do Prefacio∗ a Altazor, o poeta diz que "nací 

a los treinta y tres años, el día de la muerte de Cristo; nací 

en el Equinoccio, bajo las hortensias y los aeroplanos de 

calor". Essa referência temporal será mais adiante retomada em 

versos do Canto I: "Abrí los ojos en el siglo / En que moría 

el Cristianismo". E, mais adiante, Altazor questiona ¿Y mañana 

qué pondremos en el sitio y vacío? Diante dessas palavras de 

Altazor, podemos considerar dois fenômenos importantes: 1°) 

com a morte do Cristianismo, surge então a figura do poeta, 

enaltecida como um visionário que busca iluminar a humanidade; 

2°) que o vazio espiritual deixado pelo fracasso da religião 

será agora ocupado pela Poesia. Em Assim falou Zaratustra, o 

poeta se expressa como um pastor que fala ao povo, e também, 

como Altazor, anuncia o seu "ocaso". Zaratustra é o profeta do 

além-no-homem, é aquele que deseja transformar todos os 

valores do Cristianismo ("munido de uma tocha cuja luz não 

treme, levo uma claridade intensa aos subterrâneos do ideal"). 

Das alturas, Altazor observa o continente em guerra e profere 

palavras contra o Cristianismo: 

 
La corona de espinas 

Chorreando sus últimas estrellas se marchita 

Morirá el cristianismo que no ha resuelto ningún 

 problema 

Que sólo ha enseñado plegarias muertas103. 

   

                                                 
102 HUIDOBRO, 2003:80-81. 
∗ Publicado primeiramente em 1925, quando Vicente Huidobro contava com trinta e três anos. 
103 HUIDOBRO, 2003:64. 
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 Na análise de Oviedo104, o poema Altazor "está construido 

como una alegoría que condensa la historia de la humanidad 

guiada por el perenne empeño de ir siempre más allá, por 

rebelarse contra sus limitaciones y elevarse a la altura de 

Dios". O poeta Altazor-Huidobro busca uma identificação com o 

divino, com o seu poder de criação. Num gesto de rebeldia, o 

poeta recusa copiar realidades e, como um pequeño Dios, "hace 

real lo que no existe", transformando o poema em "una realidad 

en sí misma". O mundo erigido pelo poeta criador não só difere 

do real como representa a ruptura, a quebra de certos valores. 

No prefácio de Assim falou Zaratustra, o profeta questiona: 

"Vede os crentes de toda crença! Quem eles odeiam mais? Aquele 

que quebra suas tábuas de valores, o quebrador, o infrator: - 

Mas este é o criador". 

 Altazor, ao longo do Canto I, declarou a necessidade de 

criar um novo tipo de expressão e anunciava a sua iminência 

num tom profético e otimista. Para o poeta, só a poesia é 

capaz de dizer o que nenhum credo conseguiu e somente "en la 

garganta del poeta el universo busca su voz, una voz 

inmortal". Este Canto termina com a afirmação de que se está a 

ponto de alcançar algo novo: 

 

Silencio la tierra va a dar a luz un árbol 

No hay peligro en la noche pequeña encrucijada 

Ni enigma sobre el alma 

.......................... 

Silencio 

 Se oye el pulso del mundo como nunca 

       pálido 

La tierra acaba de alumbrar un árbol105 

 

 

                                                 
104 OVIEDO, 2001:313. 
105 HUIDOBRO, 2003:83. 
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III.3. Canto III - Altazor: Um aeronauta da linguagem 

 

 

Una bella locura en la vida de la palabra 

Una bella locura en la zona del lenguaje 

Aventura forrada de desdenes tangibles 

Aventura de la lengua entre dos naufragios 

Catástrofe preciosa en los rieles del verso 

 

 

 Se "un poema es una página en el cielo", como acredita 

Huidobro, Altazor será o aeronauta desse espaço aéreo cujo 

poeta deseja transformá-lo em literário. O vôo de Altazor 

simboliza que o poeta deve ser livre na criação de um novo 

sistema expressivo, rompendo, portanto, com a construção 

tradicional de analogias. Já a imagem do avião funciona como 

metáfora da modernidade representada pelos inventos 

tecnológicos. O próprio Huidobro declarava que "en literatura 

me gusta todo lo que es innovación. Todo lo que es original". 

A busca por uma nova linguagem, o questionamento da eficácia 

do instrumento poético, a autonomia da imagem poética, são 

importantes questões metaforizadas no Canto III. No capítulo 

Valores modernos, Leyla Perrone-Moisés106 nos diz que "a 

novidade valorizada pelos escritores-críticos modernos é 

principalmente uma novidade de expressão que rompe com os 

velhos hábitos e surpreende o leitor. Novidade e surpresa 

andam juntas..." 

 Alguns versos que abrem este Canto expressam 

imageticamente uma necessidade de ruptura, para a introdução 

do novo: 

Romper las ligaduras de las venas 

Los lazos de la respiración y las cadenas 

.......................... 

                                                 
106 PERRONE-MOISÉS, 2003:171. 
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Cadenas de miradas nos atan a la tierra 

Romped romped tantas cadenas 

.......................... 

Cortad todas las amarras 

De río mar o de montaña107 

 
 No poema Altazor, a novidade é um valor essencial para a 

renovação da linguagem. O poeta criacionista, ao mudar o valor 

usual dos objetos para transformar o que é demasiado poético 

em algo criado, encontra a sua forma de buscar o novo, o 

original. A esse respeito, Octavio Paz diz que: 

 
Huidobro pregava uma arte de invenção, na qual a imagem 

criasse uma realidade independente e ainda contrária à 

realidade natural. Não irrealismo nem super-realismo, mas 

antirealismo ou, melhor dizendo, metarrealismo. Foi uma 

poética que pretendia dar as costas à natureza e à 

realidade.108 

   
 No Canto III, o valor da novidade na poética de Altazor 

vem exemplificado através de insólitas imagens, buscando 

expressar uma realidade criada ("hecho nuevo") em oposição ao 

mundo natural: 

 
La flor se comerá a la abeja 

Porque el hangar será colmena 

El arco-iris se hará pájaro 

Y volará a su nido cantando 

.......................... 

Conducirá el rebaño a su pastor 

Para que duerma el día cansado como avión 

Y el árbol se posará sobre la tórtola 

Mientras las nubes se hacen roca109 

 

                                                 
107 HUIDOBRO, 2003:93-94. 
108 PAZ, 1998:84. 
109 HUIDOBRO, 2003:94. 
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 Numa seqüência de trinta e três versos, o poeta-aviador 

expressa muito bem a sua "recusa pelo símil alógico 

sistematizado por Lautréamont" (René de Costa). Altazor, 

através de "belas imagens" e de relações estranhas, ironiza a 

antiga maneira de fazer analogias. Octavio Paz, em Los hijos 

del limo, nos fala da analogia como princípio poético e como 

estética das correspondências. Segundo o crítico mexicano, "la 

analogía es el reino de la palabra como, ese puente verbal 

que, sin suprimirlas, reconcilia las diferencias y las 

oposiciones"110.  Altazor, por meio de uma série de 

comparações, mostra que tais procedimentos são ineficazes para 

a renovação da poesia ("a repetição mecânica destas 

comparações que aproximam elementos normalmente distantes ou 

incompatíveis, não conseguem oferecer vidência, 

descobrimento"), pois tais imagens  não estabelecem uma 

relação de correspondência entre ambas: 

 
Basta señora arpa de las bellas imágenes 

De los furtivos comos iluminados 

Otra cosa otra cosa buscamos 

Sabemos posar un beso como una mirada 

Plantar miradas como árboles  

Enjaular árboles como pájaros 

.......................... 

Electrizar alhajas como crepúsculos 

Tripular crepúsculos como navíos 

Y descalzar un navío como un rey 

Colgar reyes como auroras 

Crucificar auroras como profetas 

Etc. etc. etc.111  

 

                                                 
110 PAZ, 1998:102. 
111 HUIDOBRO, 2003:95-96. 
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 A respeito deste fatigado exercício lingüístico 

exemplificado nos versos acima, o professor Federico Schopf 

observa que:  

 
La serie de imágenes - con novidad puramente formal - 

relaciona objetos y actos normalmente alejados en la 

experiencia convencional o previsible de la llamada 

realidad vivida; además, los instala en espacios también 

inhabituales, los coloca fuera de lugar (como lo hace 

también con los lectores).112 

 
A análise de Schopf113 acerca do Canto III encerra dizendo 

que "ante la esterelidad de esta producción de 'bellas 

imágenes' y asumiendo una forma plural que legitima 

colectivamente el anhelo de Altazor, haciéndolo deseo y 

necesidad de todos - exclama: Otra cosa otra cosa buscamos." 

Altazor, além de aeronauta da linguagem, é também "el 

nuevo atleta" que "salta sobre la pista mágica / jugando con 

magnéticas palabras", equilibrando-se num espaço lingüístico 

totalmente frágil e superficial, constituído apenas por 

"bellas imágenes". Para o 'poeta-acrobata', é necessária e 

urgente a renovação da poesia ("una bella locura en la zona 

del lenguaje"), pois os procedimentos considerados 

extraordinários no exercício da literatura moderna já causaram 

o enterro da poesia: 

 
Agoniza el último poeta 

Tañen las campanas de los continentes 

Muere la luna con su noche a cuestas 

El sol se saca del bolsillo el día 

Abre los ojos el nuevo paisaje solemne 

Y pasa desde la tierra a las constelaciones 

El entierro de la poesía114 

                                                 
112 SCHOPF, 2003:1503. 
113 SCHOPF, 2003:1506. 
114 HUIDOBRO, 2003:96-97. 
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 O poema Altazor se propõe como um espaço de liberdade no 

qual o poeta expande sua percepção, sua capacidade de criar 

através do jogo com a linguagem e de experimentações 

lingüísticas, almejando uma renovação da língua poética. Para 

o poeta, tal renovação ocorrerá por meio de uma "ginástica 

astral para as línguas entorpecidas". O Canto III reclama por 

uma língua viva que expresse o inexpressável, mostrando que a 

linguagem convencional se preocupa em denominar as coisas, 

ausente de uma atmosfera mágica e de encantamento: 

 
Todas las lenguas están muertas 

Muertas en las manos del vecino trágico 

Hay que resucitar las lenguas 

.......................... 

Y puesto que debemos vivir y no nos suicidamos 

Mientras vivamos juguemos 

El simple sport de los vocablos 

De la pura palabra y nada más 

Sin imagen limpia de joyas 

(Las palabras tienen demasiada carga) 

Un ritual de vocablos sin sombra115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 HUIDOBRO, 2003:97. 
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III.4. Canto IV - Ruptura e renovação poética 

 

No hay tiempo que perder 

................... 

Darse prisa darse prisa 

Están prontas las semillas 

Esperando una orden para florecer 

Paciencia ya luego crecerán 

Y se irán por los senderos de la savia 

Por su escalera personal 

 

 

 O verso "No hay tiempo que perder", que tantas vezes fora 

repetido ao longo do Canto IV, expressa a urgente renovação 

cíclica da poesia e, por sua vez, uma ruptura com o 

convencional. O poeta Altazor busca o "más allá del último 

horizonte", onde "se verá lo que hay que ver". Neste Canto, os 

jogos verbais utilizam de preferência jitanjáforas∗ (palavras 

criadas), glosolalias (falar em línguas) ou portmanteau word 

(palavra-baú em que cabem várias palavras). Nos versos a 

seguir, encontramos palavras criadas que representam uma das 

tentativas do poeta para renovar a poesia: 

 
Ya viene viene la golondrina 

Ya viene viene la golonfina 

Ya viene la golontrina 

Ya viene la goloncima 

Viene la golonchina 

Viene la golonclima 

Ya viene la golonrima 

Ya viene la golonrisa 

La golonniña 

La golongira 

                                                 
∗  "Expresiones de pura invención por parte del poeta, voces inexistentes antes el caudal idiomático, y a las que 
el autor tampoco les concebe ahora, al inventarlas, significación conceptual alguna." Cf. BOUSOÑO, 1981:40. A 
jitanjáfora foi utilizada na poesia contemporânea, a partir do Dadaísmo, e até antes, na poesia popular.  
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La golonlira 

La golonbrisa 

La golonchilla 

Ya viene la golondía116 

 
 Segundo René de Costa117, "Huidobro ensaya una rica gama de 

posibilidades expresivas, desde el fluir psíquico del 

Surrealismo hasta una especie de trans-significación basada en 

la 'de-construcción' de palabras en sus componentes para luego 

sugerir palabras nuevas con nuevos significados." De Costa 

cita alguns versos que exemplificam essa estética de Huidobro: 

 
Aquí yace Raimundo raíces del mundo son sus venas 

Aquí yace Clarisa clara risa enclaustrada en la luz 

Aquí yace Alejandro antro alejado ala adentro 

..................... 

Aquí yace Altazor azor fulminado por la altura118 

 
 Jaime Concha, destaca um ponto importante nesse processo 

de renovação poética huidobriana: a morte de Deus. Para 

Concha,  

 
La muerte de Dios, pues, engendra en el espíritu del yo 

lírico sentimientos antitéticos de liberación y de 

pérdida, de libertad y de congoja. Conviene subrayar, 

para ver cómo avanza esta experiencia a lo largo de la 

obra, que en el Canto IV sólo se da una despedida 

juguetona a la divinidad y nada hay ya de las 

imprecaciones desesperadas: "Adiós hay que decir adiós / 

Adiós hay que decir a Dios."119 

 

 Em Corriente Alterna, Octavio Paz fala sobre a morte de 

Deus esclarecendo que: 

                                                 
116 HUIDOBRO, 2003:105. 
117 COSTA, 2003:34. 
118 HUIDOBRO, 2003:108. 
119 CONCHA, 2003:1592. 
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La muerte de Dios lo lleva a cambiar de ser, a jugar su 

vida contra la vida divina. De ahora en adelante el 

hombre debe contemplar la vida entera, la propia y la del 

cosmos, a la divina: como un juego. Toda creación es 

juego, representación. Nietzsche lo dice una y otra vez: 

en nuestro tiempo lo que cuenta es el arte y no la 

verdad.120 

 
 Desde o "Prefacio" de Altazor que Huidobro já expressa a 

morte divina, quando parafraseia, de forma lúdica e 

humorística, a Criação Bíblica, "tomando" o lugar de Deus que 

agora será ocupado pelo poeta criador: 

 
»Hice un gran ruido y este ruido formó el océano y las 

olas del océano. 

..................... 

»Después tejí un largo bramante de rayos luminosos para 

coser los días uno a uno; los días que tienen un oriente 

legítimo o reconstituído, pero indiscutible. 

»Después tracé la geografía de la tierra y las líneas de 

la mano. 

»Después bebí un poco de cognac (a causa de la 

hidrografía). 

»Después creé la boca y los labios de la boca, para 

aprisionar las sonrisas equívocas y los dientes de la 

boca para vigilar las groserías que nos viene a la boca. 

»Creé la lengua de la boca que los hombres desviaron de 

su rol, haciéndola aprender a hablar... a ella, ella, la 

bella nadadora, desviada para siempre de su rol acuático 

y puramente acariciador.»121    

  
Guillermo Sucre122 enfatiza que "Huidobro quiere sugerir 

que el poema no es significación sino un sistema de relaciones 

                                                 
120 PAZ, 1981:121. 
121 HUIDOBRO, 2003:56. 
122 Citado por MORALES, 2003:1514. 
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donde el humor y el juego operan 'sobre la materialidad misma 

del lenguaje' [grifo nosso]. 

O pássaro "Tralalí" canta "nos ramos do cérebro" de 

Altazor "porque encontrou a chave do eterfinifrete", que é 

"redondo como o unipaço e o espaverso". Para Concha, o poeta 

Altazor: 

 
Cuando parecía querer darnos "la clave de la eternidad" 

nos anuncia en realidad la finitud del espacio o del 

universo en el cual reina como principio creador del 

éter, infinitamente renovable.123 

 
 Octavio Paz, no seu livro de ensaios Convergencias, 

assemelha a figura de Altazor ao mito de Faetonte, dizendo 

que: 

 
O fracasso de Altazor se assemelha ao de Faetonte não 

porque tenha querido escalar o céu, mas porque quis ser 

como um deus. Faetonte se empenhou em guiar os cavalos de 

Apolo, Altazor em confundir fala em criação.124 

 
 Ousadia, liberdade e fracasso estão presentes nos mitos de 

Faetonte e de Altazor, ambos fulminados por uma queda 

simbólica. Seus epitáfios exclamam: 

 
(Aqui jaz Faetonte: Na carruagem de Febo ele correu; 

E, se muito fracassou, muito mais se atreveu.) 

 

Aquí yace Altazor azor fulminado por la altura 

Aquí yace Vicente antipoeta y mago.     

 

 

 

 

                                                 
123 CONCHA, 2003:1595. 
124 PAZ, 1991:13-14. 
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III.5. Canto V - A poesia como jogo em Altazor 

 

Jugamos fuera del tiempo 

Y juega con nosotros el molino de viento 

Molino de viento 

Molino de aliento 

Molino de cuento 

Molino de intento 

........... 

 

 

 Conforme Johan Huizinga, além das designações de Homo 

sapiens e Homo faber que recebeu a espécie humana, a função de 

Homo ludens é tão importante quanto estas duas. Segundo 

Huizinga,  

 
Por detrás de toda expressão abstrata se oculta uma 

metáfora, e toda metáfora é jogo de palavras. Assim, ao 

dar expressão à vida, o homem cria um outro mundo, um 

mundo poético, ao lado do da natureza.125 

 
 O poeta Altazor é um "homo ludens" porque faz da poesia um 

jogo com a linguagem, com as palavras. O Canto V do Poema 

expressa a idéia de poesia como jogo, jogo imagético. Ao 

iniciar o Canto, o poeta "reclama con la fuerza de un 

noticiero la tierra prometida de la nueva poesía" (De Costa). 

Altazor então nos adverte: 

 
Aquí comienza el campo inexplorado 

Redondo a causa de los ojos que lo miran 

Y profundo a causa de mi propio corazón 

.................... 

Hay un espacio desplobado 

Que es preciso poblar 

De miradas con semillas abiertas 

                                                 
125 HUIZINGA, 1999:17. 
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De voces bajadas de la eternidad 

De juegos nocturnos y aerolitos de violín126 

 
 Para René de Costa127, esse terreno lingüístico 

"inexplorado" onde as regras do bem dizer ou se ignoram ou se 

violentam resultará numa liberdade festiva cuja última 

conseqüência será a anarquia. Destacando que "al principio, 

sin embargo, las posibilidades expresivas son tan atrayentes 

como sencillas, la poesía es una invitación a jugar con las 

palabras". Segundo Costa, nos versos a seguir, o recurso 

elementar e inusitado de alterar os gêneros cria uma sorte de 

inocente novidade: 

 
La montaña y el montaño 

Con su luno y con su luna 

La flor florecida y el flor floreciendo 

Una flor que llaman girasol  

Y un sol que se llama giraflor128  

 
 O elemento lúdico na construção do Canto V dá origem a uma 

variedade de palavras, e essas palavras são transformadas e 

sua função trocada: os substantivos se fazem verbos e os 

verbos se substantivam, como nos versos:  

 
La cascada que cabellera sobre la noche 

Mientras la noche se cama a descansar 

Con su luna que almohada al cielo 

Yo ojo el paisaje cansado 

Que se ruta hacia el horizonte 

A la sombra de un árbol naufragando129 

  
 Cedomil Goic considera que el Canto V "es de inmediato un 

mundo de sueños pesadillescos y de terrores, cuya superación 

                                                 
126 HUIDOBRO, 2003:111. 
127 COSTA, 2003:36. 
128 HUIDOBRO, 2003:114. 
129 HUIDOBRO, 2003:125. 
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conduce a la sorprendente maravilla de la visión nocturna: Se 

abre la tumba y al fondo se ve el mar." E explica:  

 
El día cambia el signo de realidad y de la palabra. Ésta 

abandona el plano visionario por el lúdico de series 

asociativas o sintagmáticas que conforman una dinámica 

plasmación de monótono paso del tiempo. Enseguida da 

lugar a las mágicas transformaciones del poeta shamán que 

se transforma para identificarse con múltiples seres y 

objetos de la realidad. El canto concluye con nuevos 

juegos verbales que incluyen jitanjáforas, aliteraciones, 

paranomasias y nuevas series de transformaciones 

maravillosas.130  

 
 A imagem reiterada do moinho dentro da produção poética de 

Huidobro tem seu momento de plenitude no Canto V de Altazor, 

no qual "una serie monorrima y obsesiva en cambiante relación 

sintáctica dibuja una columna de inventario sobre la página en 

blanco", como destaca Rosa Sarabia131. Conforme Jean Chevalier, 

"o moinho é um receptáculo ou o veículo de uma força sagrada, 

encerrada no som da palavra, que se pode pôr em movimento em 

benefício próprio."132 

 O moinho, observa Jaime Concha, tem um simbolismo de 

"receptor de todas las energías de circulación que pueblan el 

cosmos. Todo el universo, por obra y gracia de esta revelación 

y de la palabra humana y poética, se impregna de electricidad 

comunicante".133 Concha, ainda sobre a imagem do moinho, 

salienta que: 

 
El molino es entonces una caricatura de la cruz que, como 

un fantasma sarcástico, está en el centro de este 

                                                 
130 GOIC, 2003:1601. 
131 SARABIA, 2003:1433. 
132 CHEVALIER, 1997:614. 
133 CONCHA, 2003:1597. 
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universo de Huidobro estremecido por la experiencia 

cristiana. Es una figura antipoemática de la cruz.134 

 
 Outra significação que a imagem poética do moinho pode 

expressar, a partir do sintagma "Molino de viento", é a de um 

certo hibridismo. Desde o início do poema, o poeta Altazor∗ se 

apresenta como "el doble de sí mismo" (Altazor-Huidobro, 

aquele que é também semi-pássaro, semi-anjo, semi-aviador) e 

que é formado por dois universos distintos: o real e o 

imaginário. 

 As criações verbais com a palavra Molino geram outras 

realidades que estão sempre ligadas com o tema principal. 

Seria interessante perceber que não se trata apenas de uma 

longa série e adjetivações dispostas em cento e oitenta 

versos, mas que a imagem do moinho funciona como metáfora para 

o hibridismo huidobriano, ou seja, a imagem do poeta Altazor 

está representada juntamente com outras, onde o poeta se faz:   

 
................ 

Molino lento 

Molino cruento 

Molino atento 

Molino hambriento 

Molino sediento 

Molino sangriento 

Molino jumento 

Molino violento 

Molino contento 

Molino opulento135 

............... 

 

                                                 
134 Ibidem, idem. 
∗ Altazor é um nome composto por Alt + azor (alto + açor), ou seja, açor das alturas. Como disse o poeta nos 
versos: "azor fulminado por la altura". 
135 HUIDOBRO, 2003:123. 
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 Tudo no universo da palavra poética ultrapassa as 

estruturas convencionais do pensamento lógico. O jogo 

lingüístico de Altazor no Canto V demonstra as diferentes 

realidades que uma mesma palavra (Molino) pode expressar, isso 

graças ao aspecto lúdico do fazer poético. Em Homo Ludens, 

Huizinga afirma que: 

 
A poesia se exerce no interior da região lúdica do 

espírito, num mundo próprio para ela criado pelo 

espírito, no qual as coisas possuem uma fisionomia 

inteiramente diferente das que apresentam na vida comum e 

estão ligadas por relações diferentes das da lógica e da 

casualidade.136 

 
 Para Huidobro, além do sentido profético que a Poesia pode 

expressar, ela também é puro jogo: 

 
Lo veo todo, tengo mi cerebro forjado en lenguas de         

profeta 

 
Juguemos 

Al simple sport de los vocablos 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
136 HUIZINGA, 1999:34. 
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III.6. Cantos VI e VII - Do sentido ao silêncio 

 

Cristal sueño 
Cristal viaje 
 

Flor y noche 
Con su estatua 
 

Cristal muerte 
 

 Os últimos Cantos de Altazor encerram a idéia huidobriana 

de que a "Poesía está antes del principio del hombre y después 

del fin del hombre", ou seja, há um silêncio poético ocupando 

esse antes y después del hombre que é a pura Poesia. Os Cantos 

VI e VII nos preparam para um vazio, para um encontro com o 

poético: o Canto VI, através de um léxico reconhecível, mas 

sem significação, expressa que o sentido dará lugar ao 

silêncio. No Canto VII, apenas o sistema castelhano é 

identificável e a linguagem, inventada, restando apenas o 

silêncio dos espaços em branco em torno dos confusos versos: 

 
Cantasorio ululaciente 

Oraneva yu yu yo 

Tempovío 

Infilero e infinauta zurrosía 

Jaurinario ururayú 

Montañendo oraranía 

Arorasía ululacente 

Semperiva 

  ivarisa tarirá 

Campanudio lalalí 

  Auriciento auronida 

Lalalí 

 io ia 

iiio 

Ai a i ai a i i i i o ia137 

                                                 
137 HUIDOBRO, 2003:138. 
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 Na observação do crítico Cedomil Goic, as palavras do 

Canto final de Altazor não necessitam de sentido mas de 

significados em si mesmas. Segundo Goic, 

 
(...) Diremos, entonces, que esas voces y sintagmas 

carecen de significado en sí mismos, están desprovistos 

de valor referencial o de representación para nosotros, 

pero no carecen de sentido. Tienen el sentido que les 

confiere el contexto de lenguaje imaginario del poema. De 

esta manera tienen sentido, y aun sentidos, porque se 

trata de más de uno (...) Entonces, aparece un lenguaje 

inventado, nuevo, no conocido, hasta el anonadamiento y 

el silencio final.138 

 
 A fragmentação textual em Altazor é, sem dúvida, de 

influência mallarmeana, tendo como objetivo apresentar "uma 

nova sintaxe espacial, atomizada". No Canto VII, já não são os 

versos, mas as palavras que se fragmentam de maneira 

totalmente inventiva como nos casos de monlutrella - morte, 

lua e estrela; monluztrella - morte, luz e estrela e outros 

mais. 

 Em "A Escrita e o Silêncio", Roland Barthes destaca que 

Mallarmé postula um silêncio como destruição da linguagem, 

tendo como exemplo a sua escrita 'branca', silenciosa - "o 

poema calado, em branco": 

 
A agrafia tipográfica de Mallarmé quer criar em torno das 

palavras rarefeitas uma zona vazia na qual a palavra, 

libertada de suas harmonias sociais e culpadas, 

felizmente não ressoe mais. O vocábulo, dissociado da 

ganga dos clichês habituais, dos reflexos técnicos do 

escritor, é então plenamente irresponsável por todos os 

contextos possíveis; aproxima-se de um ato breve, 

                                                 
138 GOIC, 2003:1602. 
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singular, cuja opacidade afirma uma solidão, portanto, 

uma inocência.139  

 
 O poema Altazor apresenta uma trajetória lingüística que 

vai desde a busca pela renovação da poesia (Canto IV), 

passando por uma experimentação com a linguagem (Canto V) até 

atingir o silêncio como forma (Canto VII). No percurso poético 

de Altazor, está subentendida a crise da palavra e a busca do 

poeta por uma saída: conseguir ultrapassar os limites da 

linguagem. George Steiner, ao falar da crise dos recursos 

poéticos, cita Rimbaud, Lautréamont e Mallarmé como grandes 

renovadores da língua e criadores de uma linguagem particular, 

mas adverte que: 

 
Para surtir efeito, a nova linguagem particular deve ser 

movida pela força motriz do gênio; simples talento, um 

artigo em grande oferta, não é suficiente. Apenas o gênio 

pode produzir uma visão tão intensa e específica que 

ultrapasse a barreira interposta pela sintaxe fragmentada 

e pelo significado pessoal.140 

 
 Os sons primários e as palavras sem sentido do Canto VII 

"recordam o niilismo dos experimentos letristas e fonéticos de 

dadá (Ai i a / Temporia / Ai ai aia / Ululayu / lulalu / layu 

yu...). Huidobro toca aqui nos limites da linguagem - detrás 

dos quais está o silêncio ou o caos babélico - e percebe o 

grotesto drama que envolve o homem contemporâneo, o mesmo que 

encontramos em The Waste Land de T. S. Eliot, Ulisses de Joyce 

e Trilce de Vallejo, três obras capitais de 1922, com as quais 

Altazor estabelece um diálogo vanguardista a quatro vozes"141, 

como observa Miguel Oviedo. 

 No Canto VI, nos deparamos com uma importante referência - 

a palavra Babel, onde o poeta nos diz: 

                                                 
139 BARTHES, 2000:67. 
140 STEINER, 1988:47. 
141 OVIEDO, 2001:315. 



 87 
 

Miramares 

Nombres daba 

por los ojos hojas mago 

Alto alto 

Y el clarín de la Babel 

Pida nácar 

tenga muerte.142  

 
Se, em hebraico, Babel significa 'confusão' (justificando 

a multiplicidade de línguas às quais foram submetidos todos 

aqueles que projetaram através de uma torre alcançar o poder 

divino), na linguagem do poeta-aviador Altazor, esta sugere 

'criação poética', onde Altazor-Huidobro confunde fala e 

criação, demonstrando que não desejava alcançar o divino, mas 

assemelhar-se a Ele (a idéia de pequeño Dios corrobora tal 

ambição huidobriana). 

 A linguagem do Canto final de Altazor se desmorona e as 

palavras decompõem-se em fonemas transformando-se numa 

linguagem totalmente inventada, "beirando o absurdo". Segundo 

o crítico Hugo Friedrich143, "o caminho rumo ao absoluto passa 

pelo 'absurdo', isto é, pela renúncia do habitual, do natural 

e vivente (...) uma vez consumada a desvinculação, chamar-se-á 

o Nada; o Ser puro e o Nada puro tornam-se idênticos (como em 

Hegel)". Seria a falta de um referente externo que favorece 

tal idéia? Octavio Paz, no texto "¿Qué nombra la Poesía?", 

fala sobre o universo poético e sua significação: 

 
El poema no tiene objeto o referencia exterior; la 

referencia de una palabra es otra palabra. Así, el 

problema de la significación de la poesía se esclarece 

apenas se repara en que el sentido no está fuera sino 

dentro del poema: no en lo que dicen las palabras, sino 

en aquello que se dicen entre ellas. (...) La 

                                                 
142 HUIDOBRO, 2003:132. 
143 FRIEDRICH, 1978:125. 
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significación no es aquello que quiere decir el poeta 

sino lo que efectivamente dice el poema.144 

 
 Para o poeta galego, José Ángel Valente145, o poético só 

será produzido a partir de um "Nada", de um vazio. A poesia de 

Valente busca o "punto cero", aquele onde a linguagem volta a 

nascer para dizer o que não está dito (En vano vuelven las 

palabras / pues ellas mismas todavía esperan / la mano que las 

quiebre y las vacíe / hasta hacerlas ininteligibles y puras / 

para que de ellas nazca un sentido distinto / incomprensible y 

claro / como el amanecer o el despertar). Enquanto que 

Huidobro busca ouvir "los vagidos del parto universal y los 

acentos del mundo recién creado: el ritmo que hace nacer los 

mundos", como proclamava o próprio poeta. 

 Quando chegamos aos Cantos finais de Altazor (VI e VII), 

percebemos que o Poema não termina, apenas silencia. Um novo 

espaço se abre para mostrar que a poesia está "en aquello que 

no se entiende". A aventura poética de Altazor representa uma 

tentativa simbólica e lingüisticamente inovadora para alcançar 

o indizível, o absoluto, uma busca pela revelação de si mesmo 

- 'el canto total del hombre total'. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144 PAZ, 1981:5-8. 
145 VALENTE, 1998:230. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 Através do poema Altazor o el viaje en paracaídas, objeto 

deste trabalho dissertativo, buscamos entrar no surpreendente 

universo poético de Vicente Huidobro. A poderosa imaginação do 

poeta, sua capacidade inventiva e seu experimentalismo 

lingüístico com o intuito de renovar a linguagem poética, 

fazem de Huidobro um grande poeta ou, como ele próprio dizia, 

um "pequeño Dios" da criação.  

 A poética huidobriana propõe um mundo inventado, paralelo 

ao mundo real, um mundo lingüisticamente criado. Para 

Huidobro, somente "por el poema el hombre se pone en contacto 

con el Universo, descubre el sentido de la unidad, se 

convierte en un pequeño Dios y crea su cosmos". O poema 

Altazor é, portanto, esse cosmos erigido da palavra poética de 

Altazor-Huidobro.  

 Altazor "es conciencia doliente del mundo que cae como 

toda realidad hacia la muerte, y cuya dignidad y rebeldía es 

caer lúcida y concientemente en un vértigo maravilloso entre 

objetos celestes. Del mismo modo es ave ('azor fulminado por 

la altura') y ángel ('ángel caído', 'estropeado', 'expatriado 

de la cordura') y mago que se eleva en vuelo shamánico, 

ejecutando un vuelo ritual de ascenso al cielo" (GOIC, 

2003:1599). O sentido da aventura lingüística do poeta Altazor 

é multívoco como é multívoca a representação da figura de 

Altazor. 

 O tema da viagem no poema Altazor foi analisado como 

viagem poética, escapando ao sentido tradicional do livro de 

relatos. Enfocando seu percurso que vai além de si mesmo, um 

percurso de transcendência, uma viagem a um universo criado 

imageticamente pelo poeta Altazor. A poética huidobriana busca 
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alterar os limites formais da palavra, resultando em criação 

de uma nova realidade ('hecho nuevo'), onde o poeta, como diz 

Huidobro, "extende hilos eléctricos entre las palabras y 

alumbra de repente rincones desconocidos".  

 Em sua trajetória poética, Altazor ousou criar um novo 

mundo para ser habitado por um novo poeta: o artista-criador. 

Por outro lado, o poema para Huidobro "es una cosa que nunca 

es, pero que debiera ser, una cosa que ha sido, que nunca 

podrá ser", assim como a idéia contida em O Livro, do poeta 

Mallarmé. O poema Altazor é uma grande discussão sobre o ato 

de criação poética, a figura do poeta, a fragilidade da 

palavra, a palavra perdida e , sobretudo, como dizer a nova 

Poesia, afinal no se trata de hacer 'Belleza'; se trata de 

hacer 'Hombre'. 

Huidobro é poesia e poesia de Arte Maior, mas também é o 

mistério da voz prodigiosa de uma época, como bem define André 

Morales e tantos outros críticos. O poeta brasileiro Haroldo 

de Campos, admirador e tradutor da poesia de Huidobro, destaca 

que "a importância de Huidobro, como poeta e como teórico da 

poesia, é fundamental para quem queira pensar no problema da 

renovação dos meios poéticos na América Espanhola". 

Graças ao interesse não só de críticos mas também de 

professores e pesquisadores, a figura do poeta Huidobro hoje é 

revisitada com interesse nos centros acadêmicos e a sua poesia 

é motivo de grandes investigações literárias.  

Este breve estudo sobre a poética de Vicente Huidobro não 

pretende se esgotar nesta análise. A obra do poeta Huidobro 

merece múltiplas e variadas interpretações/traduções e que 

cada uma, a sua maneira, consiga "levantar vôo" em direção ao 

poético céu de Altazor.  
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