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“... pois a felicidade, dizia para 
si mesmo, não é ser amado; [...] 
A felicidade é amar e talvez colher 
pequenas aproximações ilusórias 
da pessoa amada.”

— Thomas Mann, em Tonio Kröger





Para

Adão e Eva, Helena e Menelau, Helena e Páris, Jocasta e 
Édipo, Safo e Atis, Briseis e Aquiles, Pátroclo e Aquiles, Pené-
lope e Ulisses, Diomedes e Ulisses, Circe e Ulisses, Electra 
e Agamenon, Ganímedes e Zeus, Eurídice e Orfeu, Medeia 
e Jason, Sara e Abraão, Agar e Abraão, Quetura e Abraão, 
Mumtaz Mahal e Shah Jahan, Cleópatra e César, Cleópa-
tra e Marco Antônio, Madalena e Jesus, Sherazade e Shariar, 
Beatrice e Dante, Laura e Petrarca, Marília e Dirceu, Heloísa 
e Abelardo, Guinevere e Arthur, Guinevere e Lancelote, Isol-
da e Tristão, Cid e Jimena, Julieta e Romeu, Ofélia e Ham-
let, Adèle e Victor Hugo, Charlotte e Werther, Aurora e Feli-
pe, Margarida e Fausto, Bela e a Fera, Inês de Castro e Pedro, 
Dinamene e Camões, Simão e Tereza, Mariana e Simão, Ira-
cema e Martim, Dulcineia e Quixote, Catalina e Cervan-
tes, Afonso e Mafalda, Teodora e Afonso, Amaro e Amélia, 
Luíza e Basílio, Eurico e Hermengarda, George Sand e Cho-
pin, Lara e Jivago, Alfred e Oscar, Simone e Sartre, Caroli-
na e Augusto, Paraguaçu e Caramuru, Ceci e Peri, Domi-
tila e Pedro, Maria Bonita e Lampião, Inocência e Cirino, 
Dandara e Zumbi, Ana de Assis e Euclides, Ana de Assis e 
Dilermando, Anita e Garibaldi, Capitu e Bentinho, Gabrie-
la e Nacib, Diadorim e Riobaldo, Tarsila e Oswald, Pagu e 
Oswald, Ci e Macunaíma, Tereza de Benguela e José Pio-
lho, Piedade e Paulo, Pinkerton e Butterfly, Emília e Rabicó, 
Tereza e Brasilino, Elza e Garrincha, Wallis e Eduardo, Eli-
zabeth e Lota, Yoko e John, Glória e Tarcísio, Letizia e Feli-
pe, Fiona e Shrek, Malu e Daniela Mercury, Dalva e Herivel-
to, Burton e Liz. Você, de mim.





O Sol das paixões e as Asas da Poesia

Aclyse de Mattos1

Asas de Ícaro nos traz uma nova vertente poética de 
Ivens Cuiabano Scaff. Bem poderiam ser as Asas de 
Ivens no céu das paixões. Sim, é um Ivens lírico como 
pode ser um lirismo contemporâneo: multifacetado, crí-
tico (nós cuiabanos diríamos “caledjado da vida”), mas 
com aquele olhar solidário ou cheio de compaixão que 
soe ser o olhar dos poetas para a vida.

E se as asas de Ícaro (a custo fabricadas com penas 
e mel nos escuros desvãos do labirinto – metáfora per-
feita para a elaboração do amor sozinho) derretem-se ao 
sol da Grécia Antiga, o que dizer do risco de voar nes-
sas asas amorosas em pleno sol tropical de Cuiabá e do 
Brasil? Mas as asas foram talhadas para voar, e o poe-
ta para dizer dos afetos e fatos de seu tempo. Asas que 
não voam são paixões que não ressoam. Vamos seguir 
um pouco esse voo que Ivens desfia seguindo a trilha de 
seus versos.

De começo uma proposição intensa. Ivens dedica o 
livro para vários amores, desde Adão e Eva a Dalva e 
Herivelto, passando por Alfred e Oscar Wilde, Malu e 
Daniela Mercury. Reais ou fictícios: Fiona e Shrek, Dul-

1 Poeta, escritor, professor da Faculdade de Comunicação e Artes da UFMT, mestre pela 
ECA-USP e doutor pelo PPG-COM da UFMG.



cinéia e Dom Quixote. E os poemas de Ivens trazem 
tudo isso. Não particularizado em uma personagem, 
mas num moderno painel em que os amores acontecem, 
fulguram e deixam suas marcas. Surgem assim olhan-
do a janelinha numa viagem de avião, numa prepara-
ção para o funeral e uma inusitada tatuagem e até na 
singeleza de pedir gominhos de tangerina a uma meni-
na cainha.

Quem já se deliciou lendo à sombra de suas Mil 
mangueiras ou formando poesias nas águas do Kyvare-
rá (também pela Entrelinhas) sabe que a fluência poéti-
ca de Ivens parece aquela da boa conversa que nos entre-
tém pelas noites. Se Ivens já era um mestre em revelar 
as sutilezas poéticas de sua cidade e a natureza e cultura 
cuiabanas (ainda mais do seu bairro do Porto), agora ele 
se expande trazendo situações urbanas modernas, jus-
tamente para falar do mais fundamental dos sentimen-
tos (como diz a velha-nova bossa nova). Nem por isso se 
descuida do sabor e da linguagem apurada que a mirada 
cuiabana confere aos fatos e pessoas. 

O poeta está todo ali em seus poemas, em suas quei-
xas, em suas narrativas vividas ou ouvidas. E a magia da 
poesia se faz encantando gregos e cuiabanos; cariocas e 
troianos. Em “Serenata” encontrei sombras cuiabanas de 
Lorca; em “Nove entre dez vezes” os ecos da publicida-
de são retrabalhados pela sensibilidade; em “Barzinho” 
uma cena emblemática do amor brasileiro. No poema 
“Em trânsito” quase consigo acenar para um Drum-
mond que parou seu automóvel enquanto seguimos na 
carona de Ivens. “Ovo frito” seria um Dalí verbalizado 



ou uma declaração de amor gourmet? Enfim são tantos 
os inusitados prazeres que a poesia de Ivens traz em seus 
voos que os leitores descobrem novas ligações e atuali-
zam os seus próprios “Tempos Felizes” – um dos poe-
mas que melhor expressam a beleza da lírica do poeta.

E não é por ser líquido que esses amores contempo-
râneos deixam de ser incertos. As dores de amores tam-
bém estão ali. Sim: não há século ou milênio que proteja 
os apaixonados de caírem na praia quando o sol derrete 
a imagem das asas tão sonhadas nesse sonho que preside 
a vida e a que chamamos de Amor. Mas se há melancolia 
é porque houve um tempo dourado, como o sol que Íca-
ro, seduzido tenta alcançar com asas e forças humanas.

Então Ivens subverte a figura mítica do poeta Orfeu, 
que desce ao reino dos mortos para resgatar sua ama-
da Eurídice. Sua figura mítica escolhida é Ícaro, que ao 
invés de descer, sobe aos céus em busca de sua paixão 
pelo sol. Orfeu retorna. Despedaçado pela dor. Ícaro 
se espedaça, exausto de caminhar-voar em sua paixão. 
Por que será que amamos as histórias trágicas de amor? 
E ainda cremos que o Amor a tudo supera? Parece que 
enquanto houver amor e poesia ainda haverá a esperan-
ça de uma vida em que os bons afetos presidam a exis-
tência.
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Passaporte

Da nossa história
trago mais que um retrato 3x4
Tenho comigo uma foto de passaporte
que viro e reviro com imenso gosto
Às vezes a relembrar o teu rosto
Outras a reler a dedicatória
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