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Homenagens especiais
E. M. de Melo e Castro

D. Pedro Casaldáliga 

O SOL DO POETA (Isaac Ramos)
(In memorian a Melo e Castro)

Vanguarda que se projeta, poeta-luz
lúcido arremesso em versos
ensaios, videopoemas, instalações
reverberações performáticas
semantemas e “Ideogramas”
um vagalume cheio de “Signagens”
reverberou a “Poligonia do soneto”
poeta “Gerador de universos”
em “Corpos radiantes” de palavras
“Entre o som e o sul” tatuou no espaço
da tela renitente do poema discursivo
a incursão de pixels em espaços fractais.

Frequentou “Círculos afins” e girou a “Roda-Lume”
nunca esteve em “Queda livre”
pois de “Versus-in-versus” estava à frente do seu tempo
empunhou a “Dialéctica das vanguardas”
cunhou um “Objeto poemático de efeito progressivo”
“Entre o rigor e o excesso: um osso”
o colosso do verbo transposto
a remissão ao todo poético
não caiu na tautologia do universo
criou a “Autologia” no berço
sua poesia beirava “Finitos mais finitos”
recriou entre “Álea e vazio”.

Como estudioso era “O próprio poético”
“A proposição 2.01” pronta para “In-novar”
tinha como “Projeto: poesia”
e a concepção da “Poética dos meios e arte high tech”



nos “Quatro cantos do caos”
celebrou a epifania
e “A Agramaticidade das Feridas do Coração”
Teve “Sonhos de Geometria”
poemas sem melancolia
puras “Navegações Fractais”.

As “Trans(a)parências” não enganam
muito menos “Algorritmos: Infopoemas”
todos “Enquanto Jactos e Hiatos”
são laços que trespassam o inútil verso
Serás poeta eterno, dono de uma “Antologia Efémera”
puro jogo retórico de dilemas
“Enquanto jactos e hiatos” de palavras
Pois é, “PO.Ex”, até “Poemas do É” fizeste
e para os descrentes “Neo-Poemas-Pagãos”
Partes de “Voos de Fénix crítica” se revolvem
posto que a poesia se despede, Ernesto.

Ainda que eu conheça “As Palavras Só-Lidas” 
guardo autografado o teu “Livro de Releituras e Poiética Contemporânea”
Fico no meu canto “Mudo mudando”
sabendo que fostes mais do que um objeto de estudo
e que a “Resistência das Palavras”
foi um dos seus grandes desafios
inclusive um dos maiores encantos
Fica a lição, meu mestre
das aulas assistidas
da teoria do verso
da alegria do canto
da comunhão da poesia
Vai, Ernesto, ser Melo e Castro
infinita mente
que o céu, que o sol do poeta
está tão somente no devir.

Campo Grande-MS
30-08-2020



UM POETA SEM CERCAS (Isaac Ramos)
(In memorian a D. Pedro Casaldáliga)

Casaldáliga subiu à última morada dos poetas!...
Encontrará Dom Hélder Câmara.
Rezará uma “Missa dos Quilombos,
Uma “Missa da Terra sem males”. 
Seu silêncio será seu poema.
E, “Junto ao vosso canto”,
Erguerá a humanidade em poesia
Como “Profecia extrema”.

Sinos lúgubres tangem o “Clamor elemental”.
Em “Terra nossa, liberdade”,
Na “Desvairada esperança”,
“Na rebelde fidelidade”,
Pedro, poeticamente, acreditava na liberdade.
Sua voz metonímica de fé
Era um bastião de energia.
Na luta contra o opressor,
Defendia uma Igreja de Libertação.

Tinha “Experiência de Deus e paixão pelo Povo”.
Era um clamor de “Fogo e cinza ao vento”. 
Celebrava “O tempo e a espera” do grande verso.
“À espreita do reino” da poesia, fazia diferença.
Pedro, “Vós sois a necessária urgente utopia”.
“E o verbo se fez classe”
Como “Sonetos neobíblicos, precisamente”.
Foi espanhol, viveu “Ameríndia, morte e vida”.
Nos “Murais da libertação”, fica grafitado seu nome.

Da sua prelazia, ecoam brados de “Orações da caminhada”.
São braços de resistência do verbo
E soam como “Versos Adversos”.
No chão vermelho do Araguaia,
Uma lua cheia, refletida no espelho d’água,
Anuncia o nascimento de mais uma estrela.

A poesia pressente:
Casaldáliga, presente!
(Manaus, 08 de agosto de 2020)



HORA DA RETIRADA 
(Priscila Darolt)

Chegou
A hora de retirar-se.
Se fosse para fazer a mala
Tudo nem caberia:
Recolheria as poucas peças de roupas
Expostas no varal
Os santos do singelo altar
E a noite com resplendoroso luar
O amanhecer mais cintilante
Às margens do Araguaia
A bandeira de luta 
Pela defesa da terra
O anel de tucum
Feito pela tribo indígena. 

Os sonhos, as lutas e as conquistas
O exemplo de resistência
A característica da subversão
A paz dos oprimidos
A saúde do povo sofrido
A homilia no altar dirigido
O discurso já fatigado
Os passos até ali trilhados 
O chapéu de palha sovado
O sorriso dos ribeirinhos
A esperança de uma criança 
Os minutos de alegria
As minúcias tão valiosas
Os exemplos de gratidão

E talvez
Escolheria levar na mala:
Os restos ainda da miséria
Os exemplos de corrupção
A igreja que não anuncia 
A verdade a vossos irmãos
Levaria também a crueldade 
A vaidade e a humilhação 

É hora da retirada...
De ter sua cruz cravada 
Numa cova simples de terra 
De costas para o Araguaia 
Em ato de subversão.
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APrESENTAÇÃo

Ensaios de lírica: do poema clássico ao contemporâneo surgiu 
da necessidade de haver mais publicações especializadas no estudo do 
gênero lírico. Temos nesta coletânea de ensaios críticos, 13 capítulos, 
com dezesseis autores. Quinze têm sua história ligada à UNEMAT,seja 
como mestrandos, doutorandos e egressos da pós-graduação.

Este livro está dividido em duas partes: a primeira traz 4 ensaios que 
compõem o Dossiê Casaldáliga. Nesta, além de constar estudiosos da 
lírica do poeta hispano-brasileiro, falecido em 2020, temos componentes 
do Projeto de Pesquisa “Signos e significados na poética engajada de 
D. Pedro Casaldáliga” (FAPEMAT/ UNEMAT) (em andamento). A 
segunda parte, denominada Ensaios sobre autores das literaturas de 
língua portuguesa, possui 9 capítulos.

No primeiro capítulo, Ativismo social e solidariedade cristã na 
poética de Pedro Casaldáliga e Ernesto Cardenal, Claudia Coelho 
mostra dois religiosos que trocavam cartas poemas e publicavam livros 
em defesa da causa nicaraguense em pleno período da revolução sandi-
nista. O nicaraguense Cardenal, com sua obra Salmos e sua antologia As 
riquezas injustas, e o espanhol Casaldáliga, com suas obras Nicarágua, 
combate e profecia e Cantares de la entera libertad, ambos mostram um 
discurso poético comprometido com o ser humano e seu direito à luta 
pela terra e pela liberdade.

A ideia de protesto e insurreição contra os males do capitalismo, 
por meio de poemas curtos, é uma das discussões que Jeovani Lemes 
de Oliveira faz em O haicai de Dom Pedro Casaldáliga: breves e 
profundos recados a serviço da militância. Observa que o haicai, 
modernizado por Masaoka Shiki (1867-1902), se despiu da reflexão 
filosófica budista e contemplativa e passou a se preocupar com o con-
texto, com os dilemas da vida, com questões sociais, em consonância 
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com os poemas de Cantigas Menores (1979), escritos num contexto 
de Ditadura Militar.

Em Ritmo que vibra o ser: A poética de Pedro Casaldáliga e Pedro 
Tierra, Pamela Lorena Calente Mattos Lins e Isaac Ramos atentam-se 
às figuras e elementos do processo de dominação e resistência em “Rito 
Penitencial”, música composta por Milton Nascimento, além do resgate 
à humanização e à força adquirida com inspiração, em contraponto à 
opressão, subordinação e hegemonia conduzida pelo desejo ao poder. 
Assim, a literatura é utilizada como meio de denúncia e conscientização.

Priscila Darolt e Isaac Ramos, em A cruz do Araguaia: o cativeiro 
ou a chave dos céus? – Casaldáliga, o poeta multifaces, analisam dois 
poemas do poeta hispano-brasileiro: o primeiro, “Maldita sea la cruz”, 
retirado da obra Todavía Estas Palabras (1989); o segundo, “¿Por qué 
me has abandonado?”, do livro Sonetos Neobíblicos, precisamente (1996). 
Ambos abordam a temática da cruz, que religiosa e metonimicamente 
representa a paixão e morte de Cristo, sendo assim caracteriza-se como 
um símbolo de extrema representação para os povos cristãos e sacraliza 
a imagem poética.

Em O caminho das empregadas domésticas em “vozes-mulheres”, 
de Conceição Evaristo, Jaqueline da Silva Oliveira, Rute Lages Gonçal-
ves e Isaac Ramos partem da observância da configuração do serviço 
doméstico no Brasil, e estabelecem uma comparação com a organização 
do trabalho na sociedade escravista. Ao analisar “Vozes mulheres”, de 
Conceição Evaristo, é mostrado um eu lírico que desvela o reflexo do 
trabalho escravo até a contemporaneidade.

Karina Aparecida Justino Toniasso e Isaac Ramos trazem Dialogis-
mo histórico/temático na poesia de D. Aquino e José de Mesquita, 
o qual tem por finalidade analisar os pontos de contato nas obras de 
José de Mesquita e D. Francisco de Aquino Corrêa, especificamente 
nas obras Terra do Berço e Terra Natal, delineando assim um paralelo 
entre os dois autores, que tratam de temáticas próximas ao referirem-se 
à “Terra”, a partir da visão épica.

Maria Cleunice Fantinati da Silva, em O lirismo e a urbanidade 
poética de Luciene Carvalho, faz um recorte da produção literária 
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feminina em Mato Grosso, com o intuito de situar a lírica de Luciene 
Carvalho no contexto contemporâneo. Tece reflexões a partir dos po-
emas “Transeunte”, do livro Ladra de Flores (2012), e “No Rush”, publi-
cado em seu último livro, Dona (2018). Por meio desses poemas busca 
averiguar os pontos de encontro e/ou divergências sobre a modernidade 
e urbanidade expressa pelo sujeito lírico luciênico.

Em Os quintais e os quitutes cuiabanos: com Dunga Rodrigues e 
Luciene Carvalho, Maria Elizabete Nascimento de Oliveira e Jocineide 
Catarina Maciel de Souza mostram que Dunga Rodrigues apresenta pela 
memória um espaço ficcionalizado, a partir da Crônica e contribui para 
rememorar as vivências e/ou histórias contadas no Bairro do Porto, em 
Cuiabá (MT). Quanto a Luciene Carvalho, com o calendário, oferta o 
gênero poesia recheado pelos sabores e aromas dos quintais. Alia às 
palavras poéticas, a arte fotográfica que, juntas, potencializam-se, agem 
como recurso estilístico/semântico e, assim, expande os sentidos e os 
efeitos da memória no espaço habitado.

Marta Cortezão, em Influência e sobrevivência da tradição clássica 
na lírica do árcade Ilustrado Tomás Antônio Gonzaga, faz um estudo 
acerca da influência e da sobrevivência da tradição clássica na lírica 
amorosa do poeta mineiro. Aborda as bases das tendências literárias 
do Arcadismo brasileiro do século XVIII e também de alguns países da 
Europa, entre eles Itália, França, Portugal e Espanha, bem como de seus 
autores árcades. Analisa algumas liras presentes na obra Marília de Dir-
ceu, sob o prisma da influência recebida da literatura de tradição greco-
-romana, através de autores como Teócrito, Virgilio, Horácio e Ovídio.

Em A poética modernista de Manuel Bandeira em terras africa-
nas como resistência a Portugal, Pablo Paolletti Rezende Waldemir 
da Silva mostra que Brasil e África construíram ligações que resistiram 
às concepções do tempo e espaço, por mais de quinhentos anos, desde 
relações políticas, comerciais, sociais e culturais. Analisa a importân-
cia do Movimento Modernista Brasileiro, como Vanguarda estética 
na construção de uma resistência sócio-político-cultural no processo 
de Independência, contra os abusos históricos de Portugal sobre suas 
colônias africanas, tais como, Angola, Moçambique e Cabo Verde.
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Paula Simone Fernandes Esteves, em A poética de Noémia de Sou-
sa: um grito que ecoa combate e pertencimento, traz uma engajada 
poeta de Moçambique, que contribui tanto para a visibilidade dessa 
literatura quanto para o surgimento de produções literárias de combate 
ao sistema colonial. Analisa poemas de Sangue Negro (2018), única 
obra da autora. Destaca a enérgica voz poética de Noémia, que mais 
sugere a manifestação de um grito coletivo, a avidez de fazer ecoar sua 
africanidade e sua resistência, de tomar a palavra como instrumento de 
luta e revelação do corpo de África.

Em Cantos essenciais: gorjeios aos ouvidos de um menino, Paulo 
Sérgio Borges David Mudeh e Isaac Ramos abordam a poética de Manoel 
de Barros (1916-2014), maior expoente da lírica mato-grossense, cuja 
obra dialoga com autores como Alberto Caeiro e Ondjaki. Dentre as 
obras Poemas Concebidos Sem Pecado, O livro das Ignorãças e Poemas 
Rupestres, escolheram textos que se destacavam pela representação do 
poético, em relação ao fenômeno do animus e anima. Observaram os 
procedimentos de poetização da linguagem comum, a riqueza e univer-
salidade inerentes aos objetos de estudo, comparativamente.

O livro finaliza com texto de Rosidelma Pereira Fraga que, em Vo-
zes intertextuais no transatlântico: a poesia de língua portuguesa 
de José Saramago, Cora Coralina e Ernesto Lara Filho, examina as 
incidências do sujeito lírico demonstrando o processo de memória lírica, 
épica e intertextual desses autores na medida em que suas obras relêem 
a mitologia grega, em especial, no poema “Mitologia” e “Afrodite”, assim 
como nas obras de Fernando Pessoa e outras memórias recorrentes. A 
temática da infância conjuga-se pela memória lírica, pelos elementos 
da intertextualidade, polifonia e interlocução.

Esta coletânea de ensaios, em e-book e forma impressa, busca pro-
mover os estudos da lírica. Nossos agradecimentos à editora Carlini & 
Caniato pela parceria.

Tangará da Serra-MT, novembro de 2020.

Isaac Ramos (Organizador)



DoSSiÊ CASALDáLiGA
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ATiviSmo SoCiAL E SoLiDAriEDADE CriSTÃ NA PoéTiCA 
DE PEDro CASALDáLiGA E ErNESTo CArDENAL1

Claudia Coelho2

Aquí dormía Ernesto. Yo he dormido en su cama.

En esta hamaca blanca, de encajes silenciosos,

se columpiaban Dios y los poemas.

Yo he soñado los sueños de Ernesto Cardenal

y sus muchachos.

(Pedro Casaldáliga)

Partindo da produção bibliográfica de Pedro Casaldáliga e Ernesto 
Cardenal publicada entre as décadas de 60 e 80, no contexto das di-
taduras instauradas na América Latina e dos conflitos na Nicarágua 
nesse período, este capítulo propõe-se a desenvolver uma leitura com 
visada comparatista entre alguns poemas desses escritores, com recorte 
temático apontando para questões ideológico-religiosas pautadas no 
combate às injustiças sociais, políticas e econômicas.

Muitos países da América Latina sofreram com a instalação de go-
vernos ditatoriais no período de enfrentamento da Guerra Fria. Com 
a justificativa de que combatia o expansionismo comunista, os Esta-
dos Unidos desenvolveram várias ações de vigilância e controle sobre 
as nações latino-americanas. Segundo Eduardo Galeano, “a partir da 

1 Esse trabalho resulta das atividades acadêmicas do Projeto de Pesquisa “Signos e signifi-
cados na poética de Pedro Casaldáliga”, coordenado por Isaac Newton Almeida Ramos, 
em curso no período de novembro/2018 a novembro/2020, ligado à UNEMAT, Campus 
de Alto Araguaia e fomentado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato 
Grosso (FAPEMAT), contemplado no Edital Universal nº 042/2016.

2 Professora do Curso de Letras da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). 
Membra do projeto de Pesquisa “Signos e significados na poética engajada e religiosa de 
Pedro Casaldáliga” (UNEMAT/FAPEMAT). Doutora em Estudos Comparados de Lite-
raturas de Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP).
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Segunda Guerra Mundial, consolida-se na América Latina um recuo 
dos interesses europeus em benefício do arrasador avanço dos investi-
mentos norte-americanos” (2010, p. 191). Essas ações começaram a ser 
delineadas ainda nos anos 50, com a Doutrina de Segurança Nacional3, 
estipulada pelo governo americano, para combater e extinguir o “perigo 
vermelho” em seu próprio território e além de suas fronteiras. A Re-
volução cubana e a ascensão de Fidel Castro impulsionaram a criação 
da “Aliança para o Progresso”4, pelas autoridades de Washington com 
o apoio das lideranças conservadoras da América Latina, com o intuito 
de cercear o crescimento das investidas socialistas e deter o controle dos 
recursos econômicos.

É a América Latina, a região das veias abertas. Do descobrimento aos nossos 

dias, tudo sempre se transformou em capital europeu ou, mais tarde, norte-

-americano, e como tal se acumulou e se acumula nos distantes centros do poder. 

Tudo: a terra, seus frutos e suas profundezas ricas em minerais, os homens e 

sua capacidade de trabalho e de consumo, os recursos naturais e os recursos 

humanos. O modo de produção e a estrutura de classes de cada lugar foram 

sucessivamente determinados, do exterior, por sua incorporação à engrenagem 

universal do capitalismo (GALEANO, 2010, p. 6).

Apesar dos esforços empreendidos pelo governo dos Estados Unidos 
em conjunto com a elite conservadora dos países latinos, em muitos deles 
ocorreram manifestações de defesa das causas comunistas e socialistas, 
em combate ao domínio político e econômico provocando a reação dos 
conservadores que instituíram ditaduras militares por meio de golpes 
de estado, inclusive no Brasil e na Nicarágua.

3 A Doutrina de Segurança Nacional surgiu em consequência da Guerra Fria logo após a 
Segunda Guerra Mundial. Militares do Brasil e de outros países da América Latina passa-
ram a frequentar cursos militares nos Estados Unidos, voltando aos seus países com forte 
doutrinação pela “defesa nacional” contra o menor sinal de ação socialista ou comunista.

4 A Aliança para o Progresso foi um programa cooperativo abrangente, que tinha como 
objetivo formal a aceleração do desenvolvimento econômico e social da América Latina, 
por meio da diminuição do alfabetismo, promoção da reforma agrária, distribuição de 
renda e industrialização. Todavia, em sua essência, visava frear o avanço do socialismo 
no continente e viabilizar as ações intervencionistas dos Estados Unidos sobre as nações 
latino-americanas.
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A chuva que irriga os centros do poder imperialista afoga os vastos subúrbios do 

sistema. Do mesmo modo, e simetricamente, o bem-estar de nossas classes do-

minantes – dominantes para dentro, dominadas de fora – é a maldição de nossas 

multidões, condenadas a uma vida de bestas de carga (GALEANO, 2010, p. 7).

No Brasil, a reação conservadora resultou no Golpe Militar de 1964, 
executado pelas Forças Armadas brasileiras contra o presidente João 
Goulart. Com o apoio de parte da sociedade civil, o golpe foi articulado a 
partir de 31 de março de 1964 e consolidado em 9 de abril do mesmo ano, 
com a publicação do Ato Institucional número 1 (AI1), primeiro de uma 
série de Atos que regulamentavam as ações repressoras e autoritárias 
do governo militar. Apesar de ter havido várias manifestações da classe 
artística e intelectual brasileira contra a ditadura, esse governo resistiu 
por longos 25 anos, sem ter enfrentado nenhuma força revolucionária 
que se opusesse a ela. Foi nesse cenário que Casaldáliga desembarcou 
no Brasil, em pleno 1968, ano da deflagração do AI5, ato mais duro 
que os militares promulgaram. Desde então ficou bastante conhecido 
no Brasil e fora dele pelas ações em defesa das minorias com as quais 
conviveu na região do Araguaia, no norte do Mato Grosso. A realidade 
que enfrentou nas ações de militância cristã (pautadas na Teologia da 
Libertação), o fez enfrentar o poder institucionalizado e fortalecido 
pelo governo militar, representado na região por grandes latifundiários 
e empresas exploradoras da floresta.

Diferentemente do Brasil, a Nicarágua organizou um processo revo-
lucionário, denominado Revolução Popular Sandinista5, cujos conflitos 
perduraram de 1979 a 1990, sob a liderança da Frente Sandinista de 
Libertação Nacional, que depôs a família Somoza6 do poder, instaurando 
um novo governo democrático e progressista, que governou de 1979 a 
1990 sob ataque dos partidários de Somoza, que contavam com o apoio 

5 A revolução ganhou esse nome em homenagem a Augusto César Sandino, líder rebelde que 
chefiou uma guerrilha contra a ocupação norte-americana, de 1928 a 1933. Foi assassinado 
em 1934, por determinação do general nicaraguense Anastácio Somoza García.

6 A família Somoza, verdadeira dinastia nicaraguense, teve três de seus membros ocupando 
cargo de presidente do país, quando não colocavam um fantoche para governar, sob suas 
ordens autoritárias O poder dos Somozas perdurou de 1934 a 1979, tornando-se detentores 
de uma das maiores fortunas do continente.
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dos Estados Unidos. Ernesto Cardenal, que havia participado na juven-
tude da revolução fracassada de 1954, fundou na década de sessenta, 
como sacerdote adepto da Teologia da Libertação, uma comunidade 
cristã de pescadores e artistas primitivistas, no arquipélago de Solen-
tiname. Defendendo uma “revolução sem vingança”, foi colaborador 
atuante da Frente Sandinista de Libertação Nacional na luta contra o 
regime opressivo comandado por Somoza. Em 1984, Cardenal teve 
seu direito de exercício do sacerdócio suspenso pelo Papa, por se aliar 
às lutas esquerdistas. Nesse ano, Casaldáliga organizou uma antologia 
de poemas, com alguns inéditos e outros anteriormente publicados, 
dedicada à Nicarágua e seu povo, a que chamou de Cantares de la en-
tera libertad, publicado em Manágua. Em seu prólogo, Urtecho (1984) 
destaca o caráter revolucionário da poética de Casaldáliga:

(...) el acontecimiento más que literario que es de suyo este libro de poemas, 

no solamente dedicado sino perteneciente de todos modos a la revolución, 

no solamente constituye un acontecimiento revolucionario, perteneciente a la 

revolución nicaraguense, sino, además, es en sí mismo una revolución. Como 

la misma revolución nicaraguense lo es en todos los órdenes, en todos los 

campos. (En el orden sacerdotal, en el orden eclesial, en el orden teológico, en 

el orden moral, en el orden social, en el orden económico, en el orden político, 

en el orden cultural, en el orden literario, como también en todos los campos 

de la acción humana) (URTECHO, 1984, p. VII).

Casaldáliga foi um missionário ligado às causas sociais da América 
Latina, procurando sempre acompanhar as lutas que se desenrolaram 
nos países vizinhos, tendo inclusive feito viagens a alguns desses lugares, 
em apoio a colegas adeptos da Teologia da Libertação. Dessas viagens, 
a que teve maior repercussão foi sua visita à Nicarágua, por ocasião da 
greve de fome empreendida pelo Padre Miguel D’Escoto, em protesto 
contra as ações terroristas empreendidas pela direita nicaraguense, com 
financiamento dos Estados Unidos, sob o comando de Ronald Reagan. 
Essa viagem se deu em 1985, um ano após o lançamento de Cantares 
de la entera Libertad. Enquanto permaneceu na Nicarágua, Casaldáliga 
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escreveu uma espécie de diário, que resultou na publicação, no ano 
seguinte, da obra Nicarágua, combate e profecia: 

Esse livro é um feixe, ainda úmido, de anotações de diário. Diário de “monta-

nha” e de “fronteira”; de “insurreição”. Notas que fui tomando geralmente em 

papeizinhos soltos que a chuva empapou, mais de uma vez. Notas verídicas, 

isto sim. Respondo por elas (CASALDÁLIGA, 1986, p. 10).

Narrativa de viagem mesclada com textos poéticos, Nicarágua, com-
bate e profecia é também um desabafo de toda a indignação da Casaldáli-
ga com o domínio norte-americano sobre as nações do chamado terceiro 
mundo. Entre os poemas intercalados à narrativa, chama atenção a “Ode 
a Reagan”, inspirada na ode “A Roosevelt”, de Rubén Darío, composto 
durante a viagem de ida à Nicarágua: 

Comigo te excomungam os poetas, as crianças, os pobres da terra:

Ouve-nos!

É preciso pensar humanamente o mundo.

Não banques o Nero.

(...)

(Eu direi a teu povo que limpe para sempre

a merda que tua bota de cow-boy grudou em sua bandeira.

E lhe direi que saiba, quando vota, 

que pode estar vendendo muito sangue e sua honra).

(...)

Reagan, escuta: o sol

nasce sol para todos

e o mesmo Deus

chove sobre todas as vidas que chamou à festa.

Nenhum povo é maior.

Faz teu quintal na tua casa,

respeita-nos!
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(...)

A estrela de Sandino te espreita na montanha,

e no vulcão desperta um só coração:

como um mar de coragem a Nicarágua menina

romperá tua agressão. 

(CASALDÁLIGA, 1986, p. 83)

Casaldáliga nunca se intimidou diante das ameaças feitas pelo poder 
econômico, pelas autoridades do governo e pelos representantes do 
Vaticano, mesmo quando foi repreendido diretamente pelo Papa João 
Paulo II. E não escondia que nutria uma admiração pelos religiosos 
nicas, como Cardenal e D’Escoto: “A insurreição evangélica (...) tem sido 
para a Nicarágua, na América Latina, um acontecimento providencial 
da Espiritualidade da Libertação.” (CASALDÁLIGA, 1986, p. 137).

Entre os textos selecionados para compor a obra Cantares de la 
entera libertad, destaca-se o poema “Terra nossa, Liberdade”, em que 
Casaldáliga dispõe de estrutura similar à do poema “Salmo do homem 
que vê a realidade e não se cala”, de Cardenal, recorrendo à expressão 
“Maldito seja”, bastante usada no discurso bíblico do Velho Testamento, 
para expressar a revolta do poeta com as “cercas” privadoras do acesso 
à terra, que deveria ser livre: 

 
 Esta é a Terra nossa

a Liberdade

humanos!

 Esta é a Terra nossa:

 a de todos,

 irmãos!

 

A Terra dos Homens

que caminham por ela,

 pé descalço e pobre.

Que nela nascem, dela,
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 (...)

Que se entregam a ela,

 cada dia,

e a entregam a Deus e ao Universo

em pensamento e suor,

em sua alegria,

e em sua dor,

com o olhar

e com a enxada

e com o verso...
 

(...)

 Malditas sejam

 as cercas vossas,

(...)

 fechando,

 com seu arame e seus títulos,

fora de vosso amor,

aos irmãos!
 

(...)

Malditas sejam

todas as cercas!

 Malditas todas

as propriedades privadas

que nos privam

de viver e de amar!

 Malditas sejam todas as leis

amanhadas por umas poucas mãos

para ampararem cercas e bois

e fazer a Terra, escrava

 e escravos os humanos! 

(CASALDÁLIGA, 1978, p. 191/193)7

7  Grifos nossos.
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Nesse poema, Casaldáliga opta por destacar nas estrofes iniciais as 
pessoas que respeitam, honram e cuidam da terra, fazendo dela um lugar 
de exercício da liberdade, em seu pensamento, em seu suor, em sua ale-
gria e em sua dor. Não por acaso essas pessoas são caracterizadas como 
descalças e pobres, em oposição aos “malditos” que se acham donos da 
terra, que, sem amor e sem solidariedade, se apropriam e cerceiam o 
acesso às propriedades “privadas”, seja por meio de cercas físicas, em 
seus latifúndios, seja por meio de leis, promulgadas por autoridades 
duvidosas, para proteger e legalizar a posse desmedida da terra. 

O estilo incisivo, o ponto de vista ao mesmo tempo religioso e sub-
versivo de Casaldáliga encontra eco na poética de Ernesto Cardenal, 
assim definida por Silva:

(...) para dar corpo às suas convicções político-sociais e aos seus desassossegos 

mais íntimos, Ernesto Cardenal recorreu a uma linguagem poética original, 

ímpar, revolucionária, antiacadêmica, prosaica, místico-religiosa, mas ao mesmo 

tempo científica, bem reveladora dessa pretensão de unir Deus à Ciência (...) 

que marcou profundamente não só a literatura da Nicarágua, como também 

de toda a América Latina (SILVA, 2019, p. 66).

No poema “Salmo do homem que vê a realidade e não se cala”, o 
poeta primeiro amaldiçoa o sistema que priva o homem da liberdade de 
expressão, de pensamento e de ação, para, nas últimas estrofes, descrever 
as bem-aventuranças que gozará o homem que se faz livre por dentro 
e respeita a honestidade:

 

Ouve, Senhor, estes versos que te rezo

Ao contemplar a realidade em que vivo.

Maldito seja o sistema que não deixa sonhar os poetas

Nem permite dizer a verdade a quem pensa.

(...)
 

Maldito o sistema que não pratica a justiça

E persegue e tortura e encarcera a quem anuncia.

(...)
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Maldito seja o sistema que só procura a aparência de grandeza

Quando estão morrendo de fome os homens nas suas fronteiras;

Do mesmo modo que progrediu cairá,

Porque construiu seus alicerces

Sobre corpos vivos e sangues inocentes.

 

Maldito o sistema que tenta matar no homem a dimensão de transcendência 

E coloca no seu lugar o “deus dinheiro”, o “deus sexo”, e “deus progresso”,

(...)

 

Feliz será, porém,

O homem que bebe água na fonte da praça junto ao povo,

Não terá motivos para se envergonhar de nada,

Nem terá que baixar seus olhos

Ante qualquer homem honesto.

(...)

Essa estrutura poemática, empregada por Casaldáliga e Cardenal, 
que contrasta o mal e o bem por meio do desejo de maldição e bem-
-aventuranças, respectivamente, é inspirada no discurso bíblico de Velho 
Testamento, presentes em diversos de seus livros. Para citar algumas 
ocorrências, tem-se em Gênesis: “Maldita seja sua cólera, tão tremenda, 
e sua ira, exageradamente cruel!” (49:7), e em seguida: “As bênçãos 
de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos 
outeiros eternos” (49: 26); em Deuteronômio: “Maldito aquele que 
perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva” (27:19), e mais 
adiante: “E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando 
ouvires a voz do Senhor teu Deus” (28:2); em Malaquias: “Maldito seja 
o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete 
oferecê-lo, mas acaba sacrificando para mim um animal defeituoso 
ou doente!” (1:14), e depois: “Então aqueles que temeram ao Senhor 
(...) serão meus, diz o Senhor dos Exércitos; naquele dia serão para 
mim joias” (3:16/17) e em Jeremias: “Maldito o homem que confia no 
homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor!” 
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(17:5) e, em seguida: “Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja 
confiança é o Senhor.” (17:7).

Em ambos os poemas, figura entre os oprimidos pelo sistema ou 
pelas “cercas”, ao lado do povo injustiçado, o próprio poeta, como ser 
mediador que dá voz a quem não a tem. “mostram-se como facetas 
especificamente literárias tão radicais como as políticas. O escritor e o 
cidadão, para eles, não poderiam deixar de caminhar juntos” (ABDALA, 
2012, p. 260). No texto de Casaldáliga, pensamento e ação, trabalho 
braçal e intelectual, enxada e verso são elencados como atributos dos 
verdadeiros donos da terra livre: “A Terra dos Homens/ que caminham 
por ela,/ (...) com o olhar/ e com a enxada/ e com o verso8...”. De forma 
semelhante, o texto de Cardenal amaldiçoa o sistema governamental 
que cerceia a liberdade dos poetas e deixa a população morrer de fome 
em seus territórios: “Maldito seja o sistema que não deixa sonhar os 
poetas9/ (...) Maldito seja o sistema que só procura a aparência de gran-
deza/ Quando estão morrendo de fome os homens nas suas fronteiras”. 
Poeta e povo se igualam na dor e na revolta.

Os poemas de Cantares de la entera libertad, de forma geral, pos-
suem ponto de vista de um eu poético que se posiciona ao lado do 
povo, defendendo-o e denunciando os abusos e injustiças que ele sofre. 
Em “Confissão do latifúndio”, no entanto, tem-se o ponto de vista do 
opressor, pois o eu lírico é o latifúndio que profere a confissão de seus 
delitos, personalizando os proprietários de grandes porções de terra:

Por onde passei,

plantei

a cerca farpada,

plantei a queimada.

Por onde passei,

plantei

a morte matada.

Por onde passei,

8  Grifo nosso.

9  Grifo nosso.
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matei

a tribo calada,

a roça suada,

a terra esperada…

Por onde passei,

tendo tudo em lei,

eu plantei o nada.10 

(CASALDÁLIGA: 2006, p. 67)

A confissão é um dos principais sacramentos do catolicismo, e 
deve abranger um exame de consciência para que o pecador reveja e se 
arrependa de seus pecados, e os relate diante de um padre confessor. 
Essa prática dá ao homem a oportunidade de se reconciliar com Deus, 
cumprindo uma penitência estipulada pelo confessor e então recebendo 
o perdão por seus pecados. Por outro lado, a palavra “confissão” designa 
também a revelação, diante de testemunhas, de uma ação censurável 
cometida. Pode ser feita no âmbito privado, diante da família ou de 
amigos, ou no âmbito público, em um tribunal, por exemplo. Não 
parece ser essa segunda acepção que o eu poético dá à palavra título 
do poema, tendo em vista que, juridicamente, ele está amparado em 
seus delitos pelas leis dos homens (“por onde passei, / tendo tudo em 
lei11, / eu plantei o nada”), nada podendo lhe ser cobrado nos tribunais. 
Resta-nos interpretá-la na acepção religiosa: o latifúndio buscando sua 
redenção diante de Deus por intermédio do sacramento da confissão. No 
Novo Testamento, João afirma em sua primeira carta: “Se confessarmos 
os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de 
toda injustiça.” (1 João 1:9). Em diversas outras passagens bíblicas no 
Velho e no Novo Testamento, há referência à confissão como forma do 
homem se redimir de seus pecados. Nesse sentido, no poema de Casal-
dáliga ocorre, metonimicamente (a propriedade pelo proprietário), o 
ato de confissão do latifúndio, que busca espiar as suas faltas: grilagens 

10  Poema selecionado para a antologia Cantares de la entera libertad (1986, p. 79). Optou-se 
para citar nesse texto a versão em português publicada em Versos Adversos.

11  Grifo nosso.

https://www.bibliaon.com/versiculo/1_joao_1_9/
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de terras, expulsão de posseiros e destruição de suas roças, mortes 
“matadas”, genocídio indígena, enfim, assume que destruiu tudo à sua 
volta, não construindo nada de positivo em seu lugar. E, para fazer tudo 
isso, contou com o apoio do sistema.

Nos poemas de Cardenal, o eu poético é quase sempre um ser revo-
lucionário que denuncia e combate o despotismo do sistema político e 
econômico, ao qual se refere em terceira pessoa (eu – ele). O poeta é um 
aliado do povo nicaraguense contra o poder exploratório. Há, contudo, 
no poema “... As riquezas injustas (Lucas 16,9)” uma mudança nessa 
relação interpessoal, e o poeta se dirige diretamente ao proprietário de 
riquezas, em segunda pessoa (eu – tu):

E quanto às riquezas, pois, justas ou injustas,
os bens adquiridos bem ou mal:
Toda riqueza é injusta.
Todo bem
mal adquirido.
Senão por ti, pelos outros.
Tu podes ter a documentação perfeita. Mas
compraste a fazenda a seu legítimo dono?
E ele a comprou a seu dono? E o outro... etc., etc.
Poderias retroceder a teu título até a um título real
porém
foi do Rei alguma vez?
Não se desapropriou alguma vez a alguém? 
E o dinheiro que recebes legitimamente agora
de teu cliente, do Banco, do Tesouro Nacional
ou do Tesouro de EUA
não foi alguma vez mal adquirido? Mas
tampouco penseis que no Estado Comunista Perfeito
as parábolas de Cristo já estejam antiquadas
e Lucas 16,9 já não tenha validez
e que já não sejam INJUSTAS as riquezas
e que já não tenhas a obrigação de reparti-las. 
(CARDENAL, 1977, p. 111)
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Se no poema de Casaldáliga há a imagem do latifundiário que 
assume e confessa as injustiças que praticou, buscando a redenção 
por intermédio da poesia, em Cardenal há a figura do poeta que tenta 
conscientizar o proprietário de riquezas de que não é dele o mérito de 
suas posses. O poeta cita o evangelho de Lucas 16:9: “E eu vos digo: 
granjeai amigos com as riquezas da injustiça; para que, quando estas 
vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos.” Lucas afirma 
que a riqueza adquirida por meio de injustiças afasta da riqueza espiri-
tual, e só traz falsos amigos, que amargarão juntos a exclusão da graça 
eterna. É desse ponto de vista religioso que o eu poético aponta a quase 
impossibilidade de se ser rico honestamente em meio a tanta pobreza, 
pois mesmo que o detentor da riqueza a tenha recebido de herança, seus 
antepassados provavelmente a adquiriram por meios ilícitos e injustos, 
e a documentação legalizada não é garantia de justiça: “Toda riqueza é 
injusta. / (...) Senão por ti, pelos outros. / Tu podes ter a documentação 
perfeita. Mas / compraste a fazenda a seu legítimo dono? / (...) Poderias 
retroceder a teu título até a um título real / (...) foi do Rei alguma vez? 
/ Não se desapropriou alguma vez a alguém?”.

Cardenal toca na ferida da elite econômica, mostrando que a legi-
timação da posse dos bens materiais por documentos de instituições 
governamentais nada vale perante Deus, que os ensinamentos de Cristo 
não ficam ultrapassados nunca: as riquezas continuam sendo conside-
radas injustas, que não pense o rico que não tem a obrigação cristã de 
reparti-las.

Letícia Araújo Brandão ressalta o caráter revolucionário presente 
não só na atuação cidadã e poética de Ernesto Cardenal: suas missas em 
Solentiname, enquanto podia celebrá-las (o papa suspendeu ad divinis 
o seu direito de exercer o sacerdócio), eram celebrações dialogadas, que 
“inspiravam o senso de comunhão e de amor ao próximo. Que traziam 
à tona uma nova compreensão da figura de Cristo, percebido como 
humano e, principalmente, como revolucionário” (BRANDÃO, 2009, p. 
62). As missas celebradas por Casaldáliga também provocaram reação 
do vaticano. Foi interrogado pelo Cardeal Ratzinger (que depois viria 
ser Papa) que se mostrou incomodado com seus
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(...) compromissos sociais, a ida à Nicarágua e à América Central. Também o 

fato de inculturar a liturgia. Acharam que a missa dos quilombos transformava 

a missa num grito de um povo. Eu retruquei que a Igreja já havia feito missas 

para homenagear reis e príncipes. Muito mais direito tinha todo um povo 

massacrado. Toda uma cultura marginalizada. Celebramos a missa pela causa 

indígena. Podemos celebrar o sofrimento e a esperança do povo negro, dos 

povos indígenas. (VASCONCELOS, 2020)

Assim era a atuação cidadã, religiosa e poética de Cardenal e Ca-
saldáliga, ambos imbuídos da tarefa de colocar em prática a corrente 
teológica cristã nascida no Concílio Vaticano II. Baseada na busca de 
amor e libertação de todas as formas de opressão, com forte base nas 
escrituras sagradas, a Teologia da Libertação concebe os ensinamentos 
de Jesus como orientação para a libertação do ser humano, e a não 
aceitação de condições políticas, econômicas e sociais injustas, afinal, 
“Não nascemos para sermos peões/ nem para ser patrões/ senão para 
sermos irmãos/ senão para sermos irmãos/ nós nascemos”12 (CAR-
DENAL, 2013, p. 7).

A guerra civil que se instaurou na Nicarágua a partir de 1979 causou 
devastação na população pobre do país. Casaldáliga sensibilizou-se com 
essa situação extrema e não hesitou em oferecer seu apoio, unindo-se 
aos religiosos de lá em oração e jejum, mas também em força intelectual 
e poética:

Suspeito tantos poemas

Em teus olhos, Nicarágua,

Que os teremos de guardar

Para o dia em que a montanha

Se encontrar já toda em paz... 

(CASALDÁLIGA,1986, p. 18)

Os “olhos” da nação nicaraguense, onde o poeta vislumbra uma 
fonte de poesia, metonimiza o sonho de uma nação liberta e em paz, 

12 Tradução nossa.
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em que a voz poética e a voz popular possa ecoar e personificar a 
esperança. Olhos de redescobrir, de libertação, de evocação de um 
cântico em louvor da paz. Não a paz dos cemitérios, mas o que apraz 
à poesia casaldaguiliana: o sentimento de liberdade e justiça. Uma 
voz que clama por justiça e pela dignidade do povo, em nome do Pai 
e da Literatura.
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o HAiCAi DE Dom PEDro CASALDáLiGA: brEvES E 
ProFuNDoS rECADoS A SErviÇo DA miLiTÂNCiA

Jeovani Lemes de Oliveira13

1. A poética participante de um poeta hispano-brasileiro

A relação intrínseca entre religião e literatura, e mesmo a arte em 
geral, perpassada por um olhar atento às questões sociais da realidade 
ao seu entorno, geralmente contribui trazendo ao lume grandes artistas 
e produções igualmente valiosas. Um exemplo relativamente recente e 
próximo disto tem-se no Estado de Mato Grosso. O poeta e missionário 
Pedro Casaldáliga tem indissociável vida militante e poética, e esses dois 
aspectos há mais de quatro décadas dedicados à luta em terras mato-
-grossenses. Alfredo Bosi (2006, p. 16) identificou nele o homem de fé 
ardente e o homem da poesia rente ao chão. Dado o reconhecimento 
da militância social e poética de Casaldáliga, nas últimas décadas tem 
havido produções e estudos, sobretudo de pós-graduação, referentes à 
sua obra.

Nascido em 16 de fevereiro de 1928, na aldeia Balsareni, próximo de 
Barcelona, foi ordenado ainda na Espanha e desde o final da década de 
60 passou a residir e atuar no Brasil. No início da década de 70, já bispo 
na região do Araguaia, encetou ação pastoral contra os latifundiários, 
assumindo assim um perfil de defensor dos direitos e da vida de pos-
seiros, índios e peões da Amazônia. A poesia de denúncia e combatente 
de Pedro Casaldáliga

[...] considera, por um lado, uma política exploradora, brutal e assassina, e, por 

outro lado, os indivíduos-coisas que são pisoteados por ela, por essa dominação 

13 Professor da Rede Pública de Ensino do Estado de Mato Grosso (SEDUC/MT) mestre e 
doutorando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Universidade do 
Estado de Mato Grosso (PPGEL/UNEMAT), sob a orientação da Profª. Drª Tieko Yama-
guchi Miyazaki.
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política que tem total desprezo pela subcondição social construída pela econo-

mia voraz (FERREIRA FILHO; SOUZA, 2018, p. 215).

Esse aspecto de produção poética engajada com as questões sociais, 
em defesa dos oprimidos, que denuncia o status quo opressor, é tônica 
de toda a produção de Casaldáliga. Poesia utópica e centrada na espe-
rança. Constata-se que a esperança e a insistência são elementos em 
um trabalho que fora considerado utópico por muitos, entretanto, ao 
longo dos anos reflete-se em mudanças de vida de grupos sociais bem 
definidos (SANTOS, 2018, p. 60).

A sua produção literária, além de aspectos da idiossincrasia cristã, 
revela a crueza da realidade, e todo o contexto vivenciado. A ideia 
de embate, de resistência, de denúncia, rendeu-lhe, ao longo dos 
últimos anos da ditadura, ações no sentido de expulsá-lo do estado 
de Mato Grosso, e, por conseguinte, do país. Considerando que seu 
vasto currículo inclui do combate à matança de índios ao embate, 
ao enfrentamento com o governo militar na defesa dos oprimidos. 
Esses aspectos, essas singularidades da vida e da produção do Bispo 
Casaldáliga motivaram, para citar um dado histórico, o ministro Jarbas 
Passarinho a solicitar que o bispo fosse expulso do Brasil no início da 
década de 1980. Nesse período o bispo já era reconhecido como um 
grande representante da resistência contra os ditames da ditadura e 
da luta, da insurreição contra as mazelas sociais e políticas do país. 
Lembrando que nessa época o estado de Mato Grosso era palco para 
grandes embates sociais, como o latifúndio subsidiado pelo governo 
que massacrava indígenas e pequenos sitiantes, em função da expansão 
territorial, e havia também a resistência proposta por militantes so-
cialistas que acabavam sendo rechaçadas pelos militares. Os militares, 
sob o pretexto de proteção do Estado e da ordem, promoviam torturas 
e matanças. O cenário mato-grossense incluía ainda a violência e, por 
vezes, mortes nas expulsões de posseiros e garimpeiros. A voz e o verso 
de Pedro Casaldáliga consideram todo esse quadro político-econômico 
e abraçam as causas sociais. (FERREIRA FILHO; SOUZA, 2018, p. 
221). É dentro desse contexto que nasce a literatura de Dom Pedro 
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Casaldáliga, uma poética que luta contra o silêncio e a dominação. 
(MAGALHÃES, 2001, p. 280).

2. Uma singularidade: O haicai proverbial

No conjunto de sua produção poética há significativa presença de 
haicais. Os haicais de Casaldáliga, sobretudo os de Cantigas menores, 
apresentam aspectos do provérbio ou do adágio. São construídos, na 
esteira do provérbio, fundamentados no dístico. O segundo verso, por 
vezes mais curto que os outros dois, quebrando assim a tradição do 
poema, quase que invariavelmente apresenta um enjambement, um 
cavalgamento. Nesse sentido, o segundo verso é dependente e representa 
a continuidade sintática do primeiro. Com isso o poeta se distancia 
também da escrita paratáxica, que Barthes (2005, p. 156) observa como 
um dos traços específicos do poema nipônico.

O provérbio traz consigo, como explica Beristáin (1995, p.34), a 
experiência e a reflexão, e comunica um aspecto da realidade. Essas 
singularidades do provérbio tornam compreensível a relação entre este 
e o haicai de Casaldáliga. E a relação, a similitude entre o provérbio e o 
haicai, certamente acaba acontecendo em virtude também de aspectos 
estéticos comuns aos dois, como a brevidade, a concisão, dentre outros.

Há de fato, na literatura ocidental, a aproximação entre o haicai e 
várias formas breves. Entretanto, os portugueses Manuel-Lourenço Forte 
e Manuel Pinto Ribeiro observam que há um equívoco na relação entre 
o adágio ou ditado e o haicai:

Em suma, o ditado (ou provérbio, ou rifão) propõe uma verdade evidente, 

com o pressuposto de que alguém procedeu já a essa análise anterior a todo o 

conhecimento que obviamente o precedeu. Essa verdade, isolada pela análise, 

contrapõe-se à restante realidade – e, de algum modo, ao sujeito que a enuncia 

a ao fazê-lo se propõe assimilá-la.

É este movimento totalmente oposto ao que induz um haiku. (FORTE; RIBEI-

RO, 1995, p. 44).
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Ao estabelecer estas relações procura-se uma aproximação entre 
aspectos estéticos e éticos do oriente asiático, mais precisamente nipô-
nico, com a filosofia de vida e mesmo conhecimentos empíricos oci-
dentais. Quase sempre essa relação é infrutífera, dadas as adaptações e 
a acomodação de conceitos fundamentais ao pensamento budista com 
a idiossincrasia judaico cristã. Produz-se, assim, textos cambiantes, que 
são misturas. Contudo, felizmente, ocorre que, às vezes, essa aproxima-
ção pode gerar bons frutos.

A obra de Casaldáliga que representa bem a singularidade da sim-
biose entre o haicai e o provérbio é Cantigas Menores, publicada em 
1979. Há na obra onze poemas definidos pelo poeta como haicais. O 
primeiro é “Hai-kai do Rio de Janeiro”:

Nem só de Pão

 de Açúcar 

vive teu povo, Rio!

(CASALDÁLIGA, 2003, p. 32).

A primeira e mais evidente percepção que se tem do poema é a 
paráfrase, o intertexto com o discurso cristão, bíblico. O discurso que 
é recuperado traz uma relação entre o pão objeto e o pão e a palavra 
divina. Afinal

Pedro Casaldáliga não deixa de ser religioso, mesmo sendo poeta. Seu perfil 

literário serve de anteparo, muitas vezes, ao seu papel intelectual. Sua poesia é 

carregada desse desejo clérigo onde a justiça e a paz reinarão sobre a terra. A 

maior das utopias? Talvez. Mas seja no plano terreno ou no plano espiritual, 

esse desejo/sonho é presente tanto na obra poética quanto na obra missionária 

e profética de Casaldáliga de forma intrínseca. (SANTOS, 2018, p. 147).

Aqui, agora, no poema, o pão é singularizado, especificado, não se 
trata de um conceito genérico, não é apenas do campo semântico do 
alimento, seja espiritual ou físico, do divino ou do puramente humano. 
Outrossim, é substantivo próprio com referencial bem definido. A ex-
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pressão “Pão de Açúcar” na época trazia um duplo sentido evidenciado. 
Como espaço natural, geográfico, aponta para o turismo, o entreteni-
mento. Entretanto, traz como possibilidade a referência a um homônimo 
grupo empresarial. O Grupo Pão de Açúcar, fundado no final da década 
de 1950, já na época era referência capitalista e de política de monopólio 
comercial. E, partindo dessas premissas, desse duplo sentido aparente 
da expressão, tem-se então, bifurcado, a crítica social.

Como o poema é o primeiro que surge com a denominação de haicai, 
que funciona como uma preparação, um paradigma para os seguintes, 
é necessário observar que o poema não é uma escrita paratática, como 
Barthes pressupõe que seja um haicai. Trata-se, pois, de um enjambe-
ment. Estes e outros elementos distanciam-no do haicai tradicional. 
Por outro lado, ao dispensar os aspectos do poema tradicional, e optar 
pelas tensões prementes da atualidade, sobretudo as questões sociais, 
por sua vez, acaba aproximando-se do haiku produzido por Masaoka 
Shiki (1867-1902).

O haiku de Shiki deu ao poema um estatuto de arte, despiu-lhe da 
filosofia budista e agregou temáticas variadas, como a social. Nesse 
sentido, Shiki consegue a autonomia do poema e estabelece um tipo 
específico de haicai que escoima do poema o texto (haibun) e a imagem 
(haiga) tradicionalmente associadas ao haicai e toda a aura metafísica, 
ligada à meditação, ao universo zen, e acrescenta-lhe, impinge-lhe 
a leitura crítica de seu ambiente, suas circunstâncias, sua realidade. 
Através da crítica, Shiki pretendia recuperar o valor artístico do haicai, 
intervindo na sociedade. (CHAGAS, 2000, p. 20).

Os haicais seguintes mantêm o mesmo diapasão. Alguns são de-
finições, com teor teológico bem evidenciado. Um bom exemplo é 
“Ecologia suprema”:

É proibido poluir

a imagem de Deus

que é o homem.

(CASALDÁLIGA, 2003, p. 37).
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A advertência, além de reforçar o aspecto teológico da filiação 
sagrada do humano, tem como palavra-valise o verbo “poluir”, que 
funciona como a palavra base, de referência, o kigô do haicai. O verbo 
“poluir” traz consigo a isotopia de natureza, ecologia; mas quando 
tem como complemento direto, como destinatário da ação, o ho-
mem, projeta uma nova isotopia manifestada pelo estranho, inusitado. 
Amplia-se o significado, podendo ir de “entorpecer” a “conspurcar”, ou 
“alienar”, dentre outros sentidos do universo humano, social. Segundo 
o discurso teológico, poluir o ser humano é ato pecaminoso, entretanto, 
ao substituir pecado por proibição, a mensagem ganha uma amplitude 
em que se mesclam e se equivalem o religioso e o humano. Não é o 
religioso que prevalece, mas o humano; a ordem vai do terreno para 
o divino. Conspurcar o humano é conspurcar o divino, este não vale 
sem aquele. A surpresa do poema está nesta orientação do discurso 
e seu sentido.

“Ecologia suprema”, como muitos outros poemas de Casaldáliga, 
apresenta também um limiar entre a poesia e a prece. É possível também 
observar, ainda no sentido de oposição e resistência contra as barbáries 
do regime militar, a relação, a paráfrase, com a canção de protesto “É 
proibido proibir” de Caetano Veloso, música apresentada pelo cantor 
no Festival Internacional da canção de 1968.

Agrupados sob o título de “Provérbios de pau e corda”, há um grupo 
de poemas definidos como haicais. Isso leva à dedução de que o poeta 
tem consciência do amálgama, da similitude, da percepção da conflu-
ência entre as duas formas breves presente em sua produção poética. Os 
poemas trazem o aspecto proverbial, já evidenciado, e a escrita hipotá-
tica, ou seja, são compostos por duas frases ou às vezes por apenas uma 
recortada na forma do terceto. Lembrando que essa forma, o terceto, 
como explica Barthes (2005, p. 53), exerce sobre nós uma fascinação, 
tem a potencialidade de seduzir nosso olhar para a página, além de 
servir adequadamente ao propósito do argumento proverbial, uma vez 
que além de breve, é sucinta, de imediata apreensão.

Esses haicais, assim como os outros poemas que compõem o livro 
Cantigas Menores, problematizam as questões sociais, as relações de 
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poder, sobretudo os abusos e toda a sorte de violências que ocorriam no 
Mato Grosso no final da década de 1970. Destas questões, tem enfoque 
significativo a questão agrária, posto que Governo e latifúndio oprimem 
tanto o pequeno sitiante e o posseiro, como o índio, detentor natural da 
terra. É esclarecedor o “Hai-kai da minuta da emancipação”:

Doravante o Brasil já poderá,

legalmente antropófago,

comer terra de Índio emancipada. 

(CASALDÁLIGA, 2003, p. 85)

Ainda que o advérbio “doravante” se refira à política de expansão 
do governo militar e o amparo e subsídio deste ao latifúndio ocorrido 
no Brasil desde a política da expansão para o oeste, é inegável a com-
preensão de que o tempo, tendo como marco o ponto significado por 
“doravante”, se projeta como uma linha pontilhada. A exploração, a 
apropriação da terra mediante o massacre de indígenas com o endosso 
ou mesmo capitaneada pelo Governo Militar é criticada, posta em xeque 
num aforismo irônico, com a semelhança de um artigo sucinto de um 
documento oficial. A reprodução de um discurso autoritário pelo po-
ema, que, para corroborá-lo tem centralizado o advérbio “legalmente”, 
traz ou permite a percepção da relação de poder autoritária e arbitrária, 
despótica, oriunda do conluio entre os poderes constituídos, no sentido 
de favorecer o sistema e sua prática predatória.

2.1 Intermezzo entre provérbio e epigrama 
Os poemas que são formas breves, como explica Barthes, comparti-

lham o mesmo poder de sedução, de atração, podem repousar e distrair. 
A gente vai a eles como a algo que não vai aborrecer. (BARTHES, 2005, 
p. 54). Contudo, as formas breves, como é o caso do epigrama, adquirem 
também a potencialidade da crítica, do embate, do servir a um propó-
sito, a exemplo de epigramas de Catulo e Marcial, na literatura latina. 
E, ainda que formas distintas, não raramente essas formas breves são 
confundidas entre si. O epigrama, do grego epigramma, inscrição sobre 
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algo, ainda na Grécia Antiga adquiriu o sentido crítico, tendo, com os 
poetas latinos alcançado matiz satírica. Há poemas curtos produzidos no 
Brasil definidos como haicais que, ao serem analisados à luz das teorias 
sobre o poema japonês, revelam-se como epigramas.

Há, pois, na produção de Casaldáliga, haicais que estão no limiar 
entre o provérbio e o epigrama. Dentre eles, pode-se observar ainda a 
presença de alguns que trazem certa similitude com o aforismo. E o 
aforismo, sobretudo depois de Nietzsche, ganhou uma aura filosófica.

Esse cunho engajado de Casaldáliga se mantém em Águas do tempo, 
de 1989. Nesse livro, os poemas refletem a preocupação com a moderni-
zação da Amazônia. Dentre outras questões, problematiza o latifúndio e 
suas implicações geopolíticas, como no único haicai do livro, “Hai-Kai 
da lua ocupada”

Cada vez que olho a lua

Sinto o pé de Armstrong 

Em meus olhos. 

(CASALDÁLIGA, 1989, p. 40)

Para Hilda G. D. Magalhães neste haicai

A lua significa, ao mesmo tempo a luz, a modernização, o progresso. Entretanto, 

ela pode significar ainda a poesia (já que ela é, no plano imaginário, antes de 

tudo um símbolo poético), mas a poesia partida, escondida, morta. A imagem 

dos pés que esmagam os olhos é fundamental no texto: os olhos não podem mais 

ver, eles só podem chorar e sofrer. A referência Armstrong é uma referência à 

desmistificação do sonho (a lua ao alcance da mão), mas também ao poder da 

América anglófona sobre os países do Sul. Uma imensa distância semântica se 

instala entre os dois termos (olhos e pés) e as ações de olhar e esmagar. Os pri-

meiros nos falam do sonho, do espírito. Já o ato de esmagar (o pé de Armstrong 

que se transforma, na Amazônia, em interdição) pertence aos brutos e aos seres 

aniquilados pelo Capitalismo. O título “Hai-kai da lua ocupada” nos remete à 

ideia de invasão, de perda do sonho (a própria lua), mas sobretudo dos direitos 

quebrados (os olhos = a cultura = a terra). As interdições do Capitalismo (de 



38

mãos dadas com a Tecnologia) instauram uma lacuna imensa entre o homem 

e a vida, o homem e seus direitos (MAGALHÃES, 2005, p. 290). 

A ocupação da lua expande o latifúndio exponencialmente até ao 
campo do onírico. O pé de Armstrong suplanta o conceito mítico e poé-
tico da lua, e, por conseguinte, de tudo. No poema, o astronauta pisa nos 
olhos do sujeito da enunciação, revelando assim tanto a relação de poder 
e superioridade, como também de opressão. O pé oblitera o olho, e tam-
bém a percepção. O olho que também é circular como a lua. A imagem 
reforça o pressuposto da apropriação, da primazia do poder financeiro 
sobre a lógica, sobre os princípios humanos e até as leis universais.

A pegada, ou melhor, conforme o poema, a pisada de Armstrong, 
não só causa ou configura o gesto opressor, prepotente, mas também 
sinaliza, representa, o marco de um conflito ideológico, consagrado 
como Guerra Fria. É, pois, um ícone do arroubo capitalista, do poder 
capitaneado pelos Estados Unidos, exercido, sobretudo, sobre países 
econômico e socialmente em situação de desigualdade. O sujeito da 
enunciação passionalmente modalizado revela o próprio poeta, a pos-
tura que Casaldáliga tem diante da situação política de muitos países da 
América Latina em relação ao domínio e manipulação exercidos pelos 
Estados Unidos no decorrer do século XX.

3. O haicai como noema

Em Versos adversos, de 2006, Casaldáliga agrupa os haicais nos 
poemas definidos como “noemas”. Isso agrega uma informação, novos 
elementos ao poema. A ideia de noema é princípio da fenomenologia 
de Husserl. Conforme Zilles (2002, p.19):

Husserl abandona a ideia de representação, distinguindo, na consciência, o ato 

que conhece (noese), que ao configurar os dados os dota de sentido, e a coisa 

conhecida (noema). O “objeto” (noema) é intencional, ou seja, está presente na 

consciência, sem ser parte dela.
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Partindo desse pressuposto, o que se tem na perspectiva de Husserl 
(2000) é o ser ou objeto enquanto percebido. A coisa conhecida, o noe-
ma está presente na consciência. A fenomenologia de Edmond Husserl 
tem grande peso na concepção de percepção. Sem a percepção – ou 
um ato que funcione analogicamente – o indicar seria vazio, sem uma 
diferenciação determinada e, in concreto, absolutamente impossível. 
Na perspectiva de Husserl é a consciência que dá sentido às coisas. A 
concepção husserliana de consciência de si mesmo, aplicada na poesia de 
Casaldáliga, invariavelmente, torna-se uma consciência política, social.

Para Barthes (2005, p. 114) o haicai é escrita da percepção. Este es-
tudioso pondera que no poema há o fenômeno perceptivo do budismo 
zen, que possui expressões, fundamentos, que dizem o que se viu ou 
experimentou no momento em que o olho mental se abriu. (BARTHES, 
2005 p. 115). Fenômeno perceptivo que se manifesta no satori, a captura 
da coisa como acontecimento.

Outra perspectiva husserliana que se aproxima, por outro caminho, 
da poesia de Casaldáliga é o fato de haver no repertório do filósofo, es-
tudos, argumentos sobre a espiritualidade humana. Ainda que o filósofo 
discuta a ordem do espírito baseada na physis humana, ele ressalta que o 
essencial da atitude do homem que filosofa é a peculiar universalidade 
da postura crítica, decidida a não admitir, sem questionar, nenhuma 
opinião aceita, nenhuma tradição, mas questionar todo o universo 
tradicional pré-dado por sua verdade em si, por sua idealidade. (HUS-
SERL, 2002, p. 42). Essa postura questionadora das tradições, de reagir 
diante de toda a práxis da existência humana, converte-se, na poesia de 
Casaldáliga, e é claro, nos seus poemas concebidos como haicais, numa 
postura questionadora do sistema político.

Barthes (2005, p. 148) utiliza a expressão “isso foi” para indicar o no-
ema do haicai. Estende essa informação, acrescentando que o poema dá 
a impressão de que aquilo que ele enuncia aconteceu, absolutamente. A 
realidade, o acontecimento, é a impressão captada pelo poema nipônico, 
e, nesse sentido, se aproxima da poesia de Casaldáliga, verdade colhida 
em sua vivência e militância no estado de Mato Grosso.
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4. O haicai e Casaldáliga

Os poemas que constam como “hai-kais” na produção do Bispo 
Casaldáliga não são categoricamente haicais, pelo contrário, são mais 
próximos ao provérbio, ao adágio, ou mesmo ao epigrama. Entretanto, 
da mesma forma que Barthes observou uma relação entre o poema 
japonês e Proust, é pertinente estabelecer uma aproximação entre o 
haicai e Casaldáliga.

Em “A preparação do romance” (2005) Roland Barthes pondera 
sobre haver uma relação de oposição e aproximação entre o haicai e 
Proust. Evidentemente, dentre as aproximações está a importância do 
tempo. Dentre as oposições está o fato de o tempo, no poema, não ser 
passível de ser reencontrado. No poema o tempo é concomitante com a 
escrita. Proust e o haicai se cruzam, se aproximam em relação à euforia 
sinestésica, e, por outro lado, distanciam-se, na relação afetiva com os 
animais, dado que estes são raros no escritor francês e numerosos e 
ternamente olhados no poema japonês.

Do mesmo modo, respeitando as devidas proporções, é possível a 
observância da relação entre o haicai e Casaldáliga. Sobretudo o Ca-
saldáliga do livro Cantigas menores. O livro é concebido como breves 
anotações de viagem. Por seu turno, o haicai, como informa Barthes 
(2005, p. 47) é uma forma exemplar de anotação do presente, é um ato 
mínimo de enunciação, forma ultrabreve, átomo de frase que anota.

A anotação do haicai, pelo menos no poema de Bashô (1644-1694), 
comumente é feita a partir da observação poética de um ambiente 
em transformação, considerando que o poeta está sempre em uma 
jornada, caminhada rumo aos confins. As Cantigas menores mantêm 
o paradigma da poesia produzida ao longo do caminho, resultante da 
observação do mundo concreto, real, como explica Casaldáliga num 
poema de introdução:

A matéria viva destes poemas

Foi recolhida

Rodando de ônibus por essas estradas,
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Ouvindo falar o Povo falado,

Sentindo a Terra e, um pouco, o Céu. 

(CASALDÁLIGA, 2003, p. 15).

Os poemas são, pois, uma espécie de anotação. Anotação do pre-
sente, tal qual o poema japonês. O haicai, pelo menos o tradicional, 
é o acontecimento acontecendo. Barthes utiliza várias expressões para 
elucidar isso, como por exemplo “é isso”, “é tal”, etc. E, de forma análoga, 
a poesia de Casaldáliga tem a mesma afinação, a mesma sintonia. Ain-
da que eivada de argumentos litúrgicos, lembrando que comumente o 
discurso religioso tende à predição, a poesia de Casaldáliga, a exemplo 
do haicai, transborda a problematização do hic et nunc.

O fato de ter sido a matéria dos poemas recolhida nas peregrinações 
de ônibus, fruto da audição do povo e sentimento da terra, não só atesta 
o caráter social, mas também conduzem à aproximação com o modo de 
composição de Bashô e de outros grandes haijins, como são conhecidos 
os poetas produtores de haicais.

O que caracteriza os poemas de Casaldáliga é um lirismo claro e 
lúcido, contrariando aquele princípio observado por Staiger (1997, 
p.39) de que a linguagem lírica parece desprezar as conquistas de um 
progresso lento em direção à clareza. Os poemas do bispo são claros e 
lúcidos. E também nisso são análogos ao haicai. Barthes (2005, p. 169) 
esclarece que o haicai é extremamente claro: de uma legibilidade total. 
É um poema avesso às generalidades.

Leitmotiv em Casaldáliga é o povo que luta e a luta do povo. Can-
tigas menores traz isso e uma geografia problematizada poeticamente. 
O cerrado, o Araguaia, a Amazônia, a roça, os caminhos do interior, 
são palcos do drama poético. Os poemas trazem sempre aspectos 
tangíveis. As palavras que têm por referentes coisas concretas, que 
podem ser tocadas, constituem tangibilia, do latim tangibilis, o que 
pode ser tocado, palpável. Barthes (2005, p. 116) crê que em cada 
haicai há pelo menos um tangibile. A presença dos tangibilia con-
figuram exemplo de mais um aspecto analógico, uma aproximação 
entre o haicai e Casaldáliga.
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Na relação observada por Barthes entre o haicai e o romance mo-
derno, ou sendo mais econômico, a nota moderna, o crítico entende 
que a verdade é um algo mais concernente aos dois gêneros, o poema 
e a narrativa. Para ele o haicai é uma espécie de propedêutica àquilo 
que chama de o momento da verdade. (BARTHES, 2005, p. 215). Para 
Barthes o conceito de “momento da verdade” se estende, no momento 
da leitura, da evidência que imprime em nós a certeza de que aquilo que 
lemos é a verdade até a determinação de uma conversão, uma passagem 
ao ato (BARTHES, 2005, p. 216). A poesia de Casaldáliga também opera 
nesse campo de verdade, ou também expressa a verdade nesse campo 
semântico.
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riTmo quE vibrA o SEr: A PoéTiCA DE PEDro 
CASALDáLiGA E PEDro TiErrA

Pamela Lorena Calente Mattos Lins14

Isaac Ramos15

Introdução

Este texto aborda algumas reflexões acerca da poética de D. Pedro 
Casaldáliga na Região do Araguaia, estado de Mato Grosso/Brasil e 
Pedro Tierra um poeta que lutou contra a ditadura militar. Nessa pers-
pectiva este artigo tem como instrumento de estudo o poema “Rito 
Penitencial”, que está localizado na obra Missa dos Quilombos, LP pro-
duzido e gravado ao vivo em 1982, com músicas e arranjos de Milton 
Nascimento, letra de Dom Pedro Casaldáliga, na época bispo de São 
Félix do Araguaia/MT, e Pedro Tierra, poeta.

Pedro Casaldáliga é espanhol veio para o Brasil em 1968, no ano de 
1971 foi nomeado Bispo de São Félix do Araguaia, período em que o 
Brasil era governado pelo regime militar e, com isso, o país sofria com 
a desigualdade social e política. Além de denunciar a exploração de 
trabalhadores que viviam em situação análoga a de escravidão, defen-
dia os posseiros e índios, que estavam em frequente confronto com os 
latifundiários.

A obra escolhida aborda questões sociais, envolve a realidade na 
construção do poema e apresenta o conceito de utopia que pode ser 
evidenciado na obra Princípio Esperança, de Ernst Bloch (2005), o su-
jeito poético “de olhos abertos [...] buscando o não existente, mas que 
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poderá existir” (2005, p. 88). O poema/música busca a valorização do 
ser, através das denúncias, a possibilidade do reencontro do povo com 
sua cultura, “o poeta agrega ao seu ser as essências do que canta: canta 
por isso e para isso”. (CORTÁZAR, 1993, p. 101) o poeta realça a im-
portância de ver todos os feitos que por anos foram omitidos, somente 
a verdade poderá ajudá-los a encontrar o caminho, que os levará ao 
reconhecimento, a redescoberta da existência, do ser.

A manifestação Missa dos Quilombos aconteceu em Recife, no ano 
de 1981, no pátio da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, uma ceri-
mônia que clamava a inclusão e o direito a identidade dos negros. A 
cultura e a religiosidade foram defendidas durante a Missa, haja vista 
que durante os anos de escravidão, os negros foram coagidos a seguir 
o catolicismo, em razão disso foram ao encontro do sincretismo, “(...) 
os negros reelaboraram valores alheios à sua concepção de mundo, 
dando (...) conformação própria ao catolicismo” (LUCAS, 2002, p.49). 
Em decorrência desse contexto, o hibridismo cultural foi definido pela 
necessidade, perante um ambiente de exclusão e opressão.

Outra importante contribuição a ser observada é o compromisso dos 
autores com a luta pela libertação do homem que padece a opressão, a 
dominação e a submissão. Nesse sentido, para compreender o homem 
que sofre é necessário perceber o mundo que o rodeia. O “externo que 
importa, não como causa, nem como significado e sim como elemento 
um certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, in-
terno” (CANDIDO, 2000, p. 4). Temos então, crítica social, os escritores 
envolvidos na obra Missa dos quilombos, são homens engajados, que 
conscientizam os excluídos e coagidos, com o intuito de transformar 
a realidade.

Ritual de Renovação e da Transformação

O povo entregue à exploração e à violência, deixa de acreditar em 
si. O poema “Rito Penitencial” denuncia a exploração do homem pelo 
poder vigente, que impugna o acesso a humanidade do ser. A aliena-
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ção retira a verdadeira natureza humana, “é exatamente a cegueira do 
pensamento consciente do homem que lhe impede de tomar conhe-
cimento de suas verdadeiras necessidades humanas e de ideais nele 
arraigados” (FROMM, 1967, p.31). Os poetas procuram levar ao povo 
o conhecimento da realidade, das injustiças praticadas, o ritual busca 
a libertação, desconstruir os pilares da opressão e dizer que é possível 
transformar a angústia em luta, ao vibrar em ações para reencontrar 
o ser. Segundo Casaldáliga: “Debe afrontar la <<increíble inercia de 
lo real>> (Guardini), << la insoportable levedad del ser>> (Kundera) 
(1982, p.1). A ação é responsável pelas mudanças desejadas. A missa é 
um ato revolucionário, um pedido de perdão, organizado com a parti-
cipação de representantes da igreja Católica, que confessam a violência, 
submissão e a necessidade da penitência, de redimir-se, não apenas pelas 
palavras poéticas, mas conforme Casaldáliga em atitudes, a inércia e a 
leveza devem ser deixadas de lado e o preconceito, a injustiça têm que 
ser confrontados com toda vibração dos seres.

Na busca pela harmonia dos valores católicos e africanos os organi-
zadores do álbum Missa dos Quilombos conseguem “reunir em um único 
ritual elementos da ‘tradicional religião negro-africana’ e as dimensões da 
eucaristia católica” (GUIMARÃES, 2017, p.86). De acordo com Garcia e 
Públio, a percussão é o principal componente da gravação. “Os padrões 
rítmicos e a timbragem aludem simultaneamente ao que foi trazido da 
África e à sua adaptação e incorporação na dinâmica cultural híbrida que 
se deu em terras brasileiras” (GARCIA, PÚBLIO, 2018, p.172).

O título “Rito Penitencial” é uma ironia com intensa carga meta-
fórica, tendo em vista que, a penitência deve ser dada à própria igreja 
católica, responsável por inúmeras atrocidades denunciadas na letra da 
canção. O ritual celebra a necessidade de justiça, a materialização da 
luta, somente o arrependimento, o remorso não são capazes de descons-
truir os traumas por anos de martírio causado pela posição histórica 
diante da população negra. A voz do eu-lírico confessa todos os crimes 
cometidos e deseja que a penitência seja a germinação da luta contra o 
preconceito racial, e com isso, fortaleça um novo ser, que vibra com o 
grito da força da voz negra.
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Ao lermos a estrofe, de “Rito Penitencial”, que afirma: “Alma não é 
branca,/ luto não é negro,/ negro não é folk”, nos deparamos com vá-
rios estigmas preconceituosos. Versos que representam uma sociedade 
preconceituosa, que prega paradigmas com o intuito de excluir, deixar 
a margem da sociedade, manter todo um povo subjugado, com uma 
impressionante naturalidade. Nesse sentido resistir à opressão através da 
cultura, não restringe toda história de segregação e violência em “folk”, 
gênero musical Norte-Americano, assim como não é possível identificar 
a cor da alma, quando Deus cria o homem em Gênesis (2:7) a alma é a 
responsável por torná-lo um “ser vivente”, em nenhum momento é iden-
tificado a sua cor e sim a sua importância, segundo a bíblia ao proteger 
a sua alma poderá encontrar a vida eterna. Assim como, não podemos 
dizer a cor de uma emoção, apenas senti-la como almas viventes.

A insatisfação de um povo que viveu na escuridão, isolado, que teve 
sua dignidade roubada, sente-se representado em “Rito Penitencial”. A 
denúncia nos versos: “Da raça maldita/ gratuitamente” evidencia um 
injustificável preconceito. Os autores utilizam uma ironia para mostrar 
a histórica naturalização do preconceito, utilizada pelos europeus para 
defender a escravidão dos negros. Segundo a bíblia, no capítulo nove 
no livro de Gênesis, Noé amaldiçoou um dos seus descendentes, Canaã, 
com isso “a raça de Cam”, segundo os europeus tornou-se todos os negros 
escravizados trazidos de África. 

Em decorrência a esse contexto histórico de preconceito, ainda são 
necessárias ações para libertar a consciência do povo, para que a po-
pulação reconheça seus valores. Na teologia da libertação, Dom Pedro 
Casaldáliga procura denunciar os sistemas a partir do olhar das vítimas e 
ajudar, “na superação mediante a gestação coletiva de uma sociedade com 
mais chances de vida, de justiça e de participação” (BOFF, 2004, p. 151).

“Mãe espoliada” representa metaforicamente a “denegrida África”, 
que teve seus filhos subjugados historicamente, no entanto Deus não 
abandonou Agar e não abandonaria a África, por mais que os homens 
sejam cruéis Deus pode resgatá-los do deserto. Nos versos “Secular es-
tigma/ da escrava Agar,/ Mãe espoliada,/ Ismael dos Povos,/ denegrida 
África”. Temos a imagem da escrava humilhada no deserto, fugindo 
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dos castigos de seus donos, que representa a África, Ismael um homem 
abençoado por Deus pai de doze príncipes, responsável pelo surgimento 
de grandes nações e conhecido pelo amor a liberdade, um “homem 
bravo”, “jumento selvagem” (Gênesis 16.12), representa o poder do povo 
africano. O contexto histórico, os anos de escravidão, não indicam um 
único caminho, assim como Agar foi resgatada por Deus no deserto, o 
povo deve manter-se forte, pois Deus é com todos.

Os escravos, trazidos por Portugal através do Atlântico, são apre-
sentados nas metáforas dos versos: “Carne em toneladas, / fardos de 
porão.” A indignação do poeta não se limita à “Coroa” portuguesa, ele 
desafia a igreja que, historicamente, impôs às populações escravizadas 
seus dogmas e ritmos. Exigências “marcadas a ferro para / a Salvação”.

Depois acabei de entender e até de sentir toda a ganga de superioridade racista, 

de domínio divinizado e desumanizado e desumana exploração com que se 

descobriram, colonizaram e, muitas vezes, se evangelizaram os novos mundos. 

“Colonizar” e “civilizar” já deixaram de ser para mim verbos humanos (CA-

SALDÁLIGA, 1978, p. 226).

A percepção do homem que foi transformado em “peças de cobiça”, 
em “Humanos leilões”, fez com que Casaldáliga continuasse suas denún-
cias no relato de Creio na justiça e na esperança: “Eram os peões, carne 
de carregação, trabalhadores braçais, comprados fraudulentamente 
no Norte e no Centro do país e encarregados para os trabalhos de 
“DERRUBADAS” e de plantações de pastos” (CASALDÁLIGA, 1978, 
p. 34). A ironia transita por toda obra, peças humanas cobiçadas em 
desumanas ações, homens postos à venda em praças e mercados, leilões 
de humanos, nada humanizados.

O ser oprimido, esquecido à mercê das injustiças de homens que 
apenas visavam o poder e o lucro, deixam de ser invisíveis. Casaldáliga e 
Tierra acusam os bandeirantes, homens que já foram vistos como heróis 
da pátria, no entanto as denúncias são de genocídios. As palavras são 
diretas: “300 milhões/ de africanos mortos/ na Segregação./ Caça das 
Bandeiras,/ no Esquadrão da Morte.” Conforme assinala Aimé Césaire 
em seu Discurso sobre o colonialismo:
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É a minha vez de enunciar uma equação: colonização=coisificação [..] Eu, 

eu falo de sociedades esvaziadas de si próprias, de culturas espezinhadas, de 

instituições minadas, de terras confiscadas, de religiões assassinadas, de mag-

nificências artísticas aniquiladas, de extraordinárias possibilidades suprimidas 

(Césaire, 1978, p. 04).

Conforme o texto de Césaire (1978), a estrutura da colonização pro-
voca a perda dos valores e da cultura. Nesse sentido, “Rito Penitencial” 
evidencia o preconceito sofrido por aqueles que foram retirados de 
sua terra e vivenciaram a sua “Cultura a margem,/ Culto condenado,/ 
Fé de freguesia,/ Giro tolerado,/ Revolta ignorada,/ História mentida”. 
A intolerância cultural, religiosa e histórica não fez parte apenas do 
período de escravidão, ela ultrapassou os séculos e mesmo após anos a 
discriminação permaneceu viva. Nos versos “Quantas Áureas Leis/ da 
Justiça Branca!” remetem às simuladas mudanças pregadas pelo poder 
que acabou de forma dissimulada com a servidão, tendo em vista que 
a cultura e a fé são severamente perseguidas, vítimas de opressão e vio-
lência, a história permaneceu sendo contada apenas por um ponto de 
vista, a do colonizador, a do explorador, excluindo a verdadeira essência 
das suas raízes históricas, mantendo assim o povo subjugado “na favela 
do mundo./ Com “direito a enterro”/ sem direito à vida”.

O passado dos bandeirantes, que exterminavam quilombos e o 
presente representado pelo Esquadrão da Morte, um grupo parami-
litar responsável por inúmeras mortes e muita repressão, seguindo as 
ordens dos latifundiários e políticos. O passado sem direitos e repleto 
de afazeres, confunde-se com o presente na favela, não especificamente 
em um lugar determinado, mas no mundo, tendo em vista que a voz 
do eu-lírico fala a todos os excluídos pelo poder vigente. Todos que 
vivem sem direito de viver, sem as condições básicas necessárias para 
dar dignidade a qualquer ser humano.

Abdala Jr (2012) aponta os perigos do “emparedamento” que impede 
o ser humano de aprender, de olhar além dos limites estabelecidos pelas 
hegemonias. O poema “Rito Penitencial’’, traz os versos: “Exus do des-
tino, / capitães-do-mato.” A palavra “Exu”, “historicamente satanizada 
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como referência do desvalor construído pela postura cristã, negando 
o valor da divindade do Outro” (OLIVEIRA, 2015, p.81). Nas palavras 
de Abdala Jr.:

[...] uma visão mais processual e totalizadora das carências, de seus empare-

damentos, que pode abrir ao leitor a possibilidade de romper com seus limites 

da convenção estabelecida, exercitando e desenhando, pela criticidade, redes 

articulatórias tendentes a outros horizontes (ABDALA JR., 2012, p. 144).

A mobilização, Missa dos Quilombos, deu voz aos marginalizados, 
que sofriam a dominação e exploração social e política. A letra identifica 
um conhecido bandeirante paulista, afamado por assassinar índios e 
negros. “Quantos Jorge Velho / de todos os Lucros, / de todos os Tempos, 
/ de todas as Guardas!”. “Jorge Velho”, um mercenário, que representava 
todos os grupos dominantes, que mantinham voraz a ambição de te-
rem sempre mais. Os “Lucros” continuavam acima da vida humana, os 
“Tempos”, não eram outros, a escravidão, o extermínio, a degradação 
de muitos em prol de poucos. As “Guardas”, símbolo da ordem e da 
disciplina, eram as principais determinações do governo, haja vista que 
o Brasil vivia um período de ditadura militar. As palavras que compõem 
a gradação nominal “Lucros”, “Tempos” e Guardas”, estão grafadas em 
letras maiúsculas, elevando o tom dessas palavras, que estão escritas 
logo após os pronomes “todos” e “todas”, dando aos versos o ritmo, as 
marcas dos cantos populares orais.

A população encontrava-se neutralizada, diante disso o bispo assu-
miu a responsabilidade de lutar e questionar os poderes, que haviam 
se silenciado diante das barbáries sofridas pelo povo. Os pedidos por 
atitudes levaram a ameaça. “Porque o tabuleiro político é de tal maneira 
armado que para defender os astuciosos existem polícia, justiça, lei e 
governo; e para conter os enganados também existem polícia, justiça, 
lei e governo”. (FERREIRA FILHO e SOUZA, et all, p. 219). Através 
do discurso público da missa, o domínio, produtor do silêncio, era 
verbalizado.
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A complexa articulação de forças, de vozes ouvidas ou apagadas, de memórias 

compactas ou fraturadas, de histórias contadas desde um só lado, que supri-

miram outras memórias e de histórias que se contaram e contam desde a dupla 

consciência que gera a diferença colonial (MIGNOLO, 2003, p.60).

Um dos grandes problemas é a “História mentida”, que coloca o 
Outro à “margem”, que utiliza o poder para condenar o culto, a fé, que 
chega muitas vezes ao extremo de desejar eliminar o outro. No entanto, 
“Para escândalo de muitos fariseus e para alívio de muitos arrependi-
dos, a Missa dos Quilombos confessa, diante de Deus e da História, esta 
máxima culpa cristã”. (CASALDÁLIGA, et all, 1982, p.1).

Em nome de um deus supostamente branco e colonizador, que nações cristãs 

têm adorado como se fosse o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, milhões 

de Negros vem sendo submetidos, durante séculos, à escravidão, ao desespero e 

à morte. No Brasil, na América, na África mãe, no Mundo. (CASALDÁLIGA, 

et all, 1982, p.1).

Os portugueses utilizavam o “Pelourinho branco” para punir os “fla-
gelados pretos.” Entretanto “estão aí, de pé, quebrando muitos grilhões 
- em casa, na rua, no trabalho, na igreja, fulgurantemente negros ao sol 
da Luta e da Esperança.” (CASALDÁLIGA, et all, 1982, p.1). Os autores 
buscaram mudar o cenário do negro “sem voz e sem vez.” Nas palavras 
dos autores: “Está na hora de cantar o Quilombo que vem vindo: está 
na hora de celebrar a Missa dos Quilombos, em rebelde esperança, com 
todos “os Negros da África, os Afros da América, os Negros do Mundo, 
na Aliança com todos os Pobres da Terra”.” (CASALDÁLIGA et all, 
1982, p.1). Todos aqueles que se encontravam “quebrados”, “sugados” 
e “humilhados” pelos “senhores ingratos” sentiram-se representados e 
com isso dignos de lutarem por dias melhores, saber que a situação em 
que se encontravam era injustificável e consequência da violência dos 
anos de submissão. A força encontrada nos versos do poema auxilia o 
ser a reencontrar-se, e com isso, enfrentar aqueles que persistiam em 
subjugar os seus direitos. O ser reencontra o seu ritmo, a sua vibração.
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Os últimos versos de “Rito Penitencial” são extremamente significa-
tivos. O eu poético clama: “Não negueis o Sangue, / o grito dos Mortos, 
/ o cheiro do Negro, / o aroma da Raça, / a força do Povo, / a voz de 
Aruanda, / a volta aos QUILOMBOS!”. Ao entoar “o grito, o cheiro, o 
aroma, a força, a voz, a volta” utiliza repetidas vezes a vogal (o), como 
uma espécie de nota musical, que emite a insatisfação, diante disso fica 
clara a elipse da expressão “Não negueis” em todos os versos seguintes, 
tendo em vista que não aceitavam mais a negação de seu “Sangue”, que 
foi derramado pela classe dominante. Os Mortos, como Zumbi dos 
palmares, que ainda gritavam diante da opressão do “Negro”. Os autores 
convocam sinestesicamente para uma nova realidade, na qual o “Negro” 
escrito em letra maiúscula, para destacar a importância desse “Povo”, 
que durante anos foi induzido a ter vergonha de sua “Raça”, de sua reli-
gião. “Aruanda”, símbolo da evolução que os levou aos “QUILOMBOS”, 
representa a comunidade, a união. Nascimento observa que

Escravidão não significa para nós um vocábulo petrificado nas páginas da 

História. Não é longínqua nem abstrata. Antes é uma palavra que nos devolve 

parte viva e dinâmica de nossa própria carne e espírito: os nossos antepassados. 

A violência que eles sofreram é a violência que tem se perpetuado em nós seus 

descendentes. A opressão de ontem forma uma cadeia no espaço, uma sequência 

ininterrupta no tempo, e das feridas em nosso corpo, das cicatrizes em nosso 

espírito, nos vêm as vozes da esperança (NASCIMENTO, 1980, p.88).

O poema analisado aspira despertar as consciências, são protestos 
que representam as vozes que durante anos foram silenciadas pela 
violência. A estrutura colonialista, que naturalizou o não diálogo, foi 
contrariada pela rebeldia daqueles que assumiram um compromisso 
com os “negros sem emprego”, que se encontravam “Entregues à Morte”.

Conclusão

O poema busca a libertação do homem, que foi transformado 
pelo capitalismo em força de trabalho, alienado a uma política social 
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que não o aceitava, que depreciou a cultura e a religião africana. A 
valorização do ser humano, sem o domínio da ideologia de uns, em 
detrimento de outros. “Ambos refutam o determinismo natural: a hu-
manidade é norteada por questões históricas e não por determinação 
biológica” (Marx, 2004, p.20). Tendo em vista, que as articulações 
culturais podem fornecer conhecimentos para tornar-se sujeito da 
história, que deixa de ser objeto e luta pelos ideais, com valores reli-
giosos, sociais e étnicos.

A obra em questão, é importante salientar, foi construída em um 
contexto de ditadura. O cenário brasileiro encontrava-se absorto na 
repressão, que excluía politicamente, socialmente e economicamente 
uma grande parcela da sociedade. Em razão disso, em 1982, um grupo 
formado por sacerdotes, poetas, músicos, entre outros, uniram suas 
vozes para lutarem pelos direitos da comunidade negra.

A trajetória da obra manifesta a luta social, o engajamento dos autores 
que revelam a força do homem, que teve a voz silenciada pelo colonialis-
mo. Possibilita conhecer a partir de um “eu”, que clama os sentimentos 
do coletivo e chega ao “nós”. Solicita à história elementos para fortalecer 
a resistência e a luta, a partir da força interior, da conscientização, os 
autores acionam atitudes ativas e prospectivas que impulsionam a ação.
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ANEXO

RITO PENITENCIAL
(Recitado)  
 
Da raça maldita
peças de cobiça,
gratuitamente,
a raça de Cam.
Secular estigma
da escrava Agar,
Mãe espoliada,
Ismael dos Povos,
denegrida África.

(Recitado)
Carne em toneladas,
fardos de porão.
Quota da Coroa
fichas de Batismo,
marcados a ferro
para a Salvação.
Entregues à Morte,
sendo Cristo a vida.
Humanos leilões,

300 milhões
de africanos mortos
na Segregação
Caça das Bandeiras,
do Esquadrão da Morte.
Exus do destino,
capitães-do-mato.
Quantos Jorge Velho

de todos os Lucros,
de todos os Tempos,
de todas as Guardas!

Quantas Áureas Leis
da Justiça Branca!
...
(Recitado)
Cultura à margem,
Culto condenado,
Fé de freguesia,
Giro tolerado,
Revolta ignorada,
História mentida.
Ressaca dos Portos.
Harlem dos Impérios,
Apartheid em casa,
favela do mundo.
Com direito a enterro
sem direito à vida.
Pelourinhos brancos,
flagelados pretos.

Negro sem emprego,
sem voz e sem vez.
Sem direito a ser,
a ser e a ser Negro.
Dobrados nos eitos,
os peitos quebrados.
Os peitos sugados
por filhos alheios,
senhores ingratos.
Bebês imolados
pelas Anas Paes,
Testas humilhadas
nas águas dos cais,
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Bronze incandescente
nas bocas dos fornos.
Peões de fazenda,
pé de bóia-fria,
artista varrido
no pó da oficina,
garçom de boteco,
sombra de cozinha,
mão de subemprego,
carne de bordel...
Pixotes nas ruas,
caçados nos morros,
mortos no xadrez!
Negro embranquecido
pra sobreviver.
(Branco enegrecido
para gozação).
Negro embranquecido,
morto mansamente
pela integração.
...
(Recitado)
Padres estudados,
Pastores ouvidos,
Freiras ajeitadas,
Doutores da sorte,
Cantores de turno,
Monarcas de estádio...
Não negueis o Sangue,
o grito dos Mortos,
o cheiro do Negro,
o aroma da Raça,
a força do Povo,
a voz de Aruanda,
a volta aos QUILOMBO
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A CruZ Do ArAGuAiA: o CATivEiro ou A CHAvE DoS 
CéuS? – CASALDáLiGA, o PoETA muLTiFACES – 

Priscila Darolt16

Isaac Ramos17

A análise da poética de D. Pedro Casaldáliga deve partir de um 
contexto muito mais amplo do que a própria língua escrita. Permeia o 
universo da simbologia e, indubitavelmente, o religioso. Mais precisa-
mente, transita entre a poesia e a prece.

Sua obra tem um caráter de denúncia e reprovação diante do cenário 
conflituoso na demarcação de terras em Mato Grosso e ocupação da 
Amazônia, além de carregar as marcas da ditadura militar e das injustiças 
nos idos de 1968. Tal fato ocorreu quando o autor ganhou a nobre e difícil 
missão de viver e, posteriormente, tornou-se o primeiro administrador 
apostólico da nova Prelazia de São Félix do Araguaia e, por fim, bispo 
em 1971. Portanto, corresponde atentamente ao que afirma Valéry, em 
que todos os poetas verdadeiros são necessariamente críticos de primeira 
ordem. Ou então, podemos considerar as palavras de Sartre (2004), 
quando duvida que as artes de uma determinada época se influenciam 
mutuamente e que elas são condicionadas pelos fatores sociais.

A autenticidade de sua obra aparece de forma coesa no momento 
em que se apropria dos símbolos religiosos, para conferir-lhe maior 
força a partir do que lhe é comum no trato diário, diante sua igreja e 
comunidade. Como afirma Paz (1982, p. 43): “O poema é uma tentati-
va de transcender o idioma as expressões poéticas ao contrário vivem 
no mesmo nível da fala e são resultado do vai e vem das palavras na 
boca dos homens”. Sem dúvida alguma, a emoção está na origem do 

16 Mestranda em Estudos Literários pelo Programa de Pós-graduação PPGEL- UNEMAT - 
Campus de Tangará da Serra. E-mail: shelladarolt@gmail.com.

17 Professor Adjunto da Universidade do Estado de Mato Grosso e do programa PPGEL/
UNEMAT, na área de Literaturas de Língua Portuguesa. Poeta, ensaísta e crítico literário. 
E-mail: isaac.ramos@unemat.br.
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poema, dentre elas destacamos a indignação social, a força política e 
a resistência. Cada verso tem sempre um significado a mais, do que 
realmente está escrito.

O poema em análise “Maldito sea la cruz”, faz parte da obra Todavía 
Estas Palavras, publicado em 1989 e contém seis estrofes com versos 
livres, sendo iniciado por dois tercetos e, subsequentemente, um quin-
teto, um hepteto, um octeto e um dístico.

Fica-nos o desejo em suscitar por meio das palavras de Casaldáliga, 
no momento de sua criação, o porquê da obstinação em descrever e dia-
logar com o símbolo macro da igreja católica: a cruz. “O ponto de vista 
doutrinário exerce, no poema, o seu papel corrente de mediação entre o 
olho do poeta e as coisas a serem descritas, as histórias a serem narradas” 
(BOSI, 1936, p. 137). Essa citação dialoga também com Sartre (2004, 
p. 22) quando anuncia “ninguém é escritor por haver decidido dizer 
certas coisas, mas por haver decidido dizê-las de determinado modo”.

A partir do “estranhamento”, o poeta chama seu leitor para uma 
leitura viva, que causa espanto e admiração. Em termos de contextuali-
zação, o texto literário escapa das medidas do previsível, fala do mundo 
mediante uma imagem do mundo, permitindo a apreensão do real pela 
imaginação. “O inquietante é aquela espécie de coisa assustadora que 
remonta ao que é a muito conhecido, ao bastante familiar” (FREUD, 
1919, p. 331).

Dentre as simbologias relacionadas à cruz, destacamos, entre outras, 
a que simboliza um instrumento de tortura e execução, formado de dois 
toros transversais onde se pregavam as vítimas. Para o Cristianismo, é 
usado como o mais famoso símbolo como forma de sacrifício de Jesus 
Cristo, pela remissão dos pecados humanos, representando a vitória 
da vida sobre a morte diante da ressurreição de Cristo. De acordo com 
aspectos semânticos apresenta-se como metonímia se associando à 
paixão e morte de Cristo.

A consciência simbólica vê o signo em sua dimensão profunda, poder-se-ia 

quase dizer: geológica, já que a seus olhos é a superposição do significado e 

do significante que constitui o símbolo; Existe a consciência de uma espécie 
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de relação vertical entre a cruz e o cristianismo: o cristianismo está sob a cruz, 

como uma massa profunda de crenças, de valores e de práticas mais ou menos 

disciplinadas ao nível de sua forma (BARTHES, 2007, p. 43).

O título “Maldita Sea la Cruz” demonstra a culminância do símbolo 
religioso, até então sublimado, a partir de uma adjetivação pejorativa, 
contrariando o que se preconiza no altar da igreja: bendito, abençoado.

Nesse aspecto fica perceptível que o poema está erguido sobre um 
paradoxo proposital, visto que a cruz, que deteria o poder do sagrado, 
do latim sacratu, ganha uma conotação dessacralizadora, abstendo-se 
do divino em nome das causas humanas, mais precisamente do peca-
do, da desvirtualização moral do homem e da igreja comandada pelo 
homem profano, do latim profanu. Da mesma forma que ela liberta 
também aprisiona. Portanto, seria ela colocada em um cativeiro com 
uma indumentária descaracterizadora e ilusória, ou como, de fato, pos-
tula a significação do cristianismo, um passo mais próximo à salvação 
humana? A presente análise se incumbirá de atentar a este e outros 
questionamentos.

Todas as estrofes do poema são iniciadas com o mesmo verso: “mal-
dita sea la cruz”. O poeta utiliza-se de pelo menos duas figuras de lin-
guagem: a anáfora e o paradoxo. A primeira, com o intuito de enfatizar e 
demonstrar sua indignação, além de alcançar, neste ponto, a curiosidade 
do leitor em conhecer as determinadas situações em que a cruz, em seu 
significado mais amplo, poderia ser maldita. E incrustada nesse verso, 
o paradoxo. Este se apresenta inclemente, ao longo do poema, em um 
jogo de ideias. Essa aparente contradição, que se alimenta e se nutre, e 
retroage a cada estrofe, parece um artefato barroco. Não pela metáfora 
preciosa, nem necessariamente pelo claro contraste. Muito menos pelo 
rebuscamento do verso.

Do ponto de vista semântico, o poeta tem claro que a Igreja não 
exerce o papel que deveria ter. Acrescenta-se a isso a dimensão geográ-
fica, o tempo histórico e a dívida social proveniente do conluio com 
o poder ao longo dos séculos, nos mais diversos impérios e governos 
repressores de várias nações. Essa atitude demonstra o engajamento 
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do autor, que se dedicou inteiramente em sua obra, ultrapassando os 
limites previsíveis e não se prendeu às convenções sociais, vícios, mas 
sim a uma vontade decidida. Nesse sentido, é bem pertinente citar um 
poeta crítico latino-americano, o qual afirma que:

As palavras do poeta são também as palavras de sua comunidade. Do contrário 

não seriam palavras. Toda palavra implica dois elementos: o que fala e o que 

ouve. [...] O poeta não é um homem rico em palavras mortas, mas em vozes 

vivas (PAZ, 1982, p.55).

As vozes vivas entrelaçam e marcam profundamente a poética de 
Casaldáliga. A partir de um projeto de construção, de libertação, de 
conclamação, o poeta se amalgama ao homem religioso e alça um voo 
crítico, que ultrapassa as fronteiras do Araguaia. O maldito se contrapõe 
ao bendito, como se o sacro fosse dessacralizado, formando a espinha 
dorsal do poema. A poesia não se intimida diante ao verbo maldito. O 
poeta tece a própria história. A ele, cabe contar como é que a história 
poderia ter acontecido. É um legado da poética aristotélica.

A intimidade com o povo viabilizou uma construção poética liber-
tária, viva e desprovida de qualquer parâmetro condicionado. Por isso, 
essa transfiguração do objeto sagrado não é incomum ou desconhecida 
de sua comunidade. O meio em que o poeta escreve expressa o papel 
revolucionário de um missionário em ação. A palavra bem dita no altar 
da poesia. A caneta e/ou lápis como instrumento de transformação de 
almas ao imputar a vontade do homem.

Santo Agostinho, em sua obra O Livre-Arbítrio, é categórico ao 
dizer que a raiz de todos os males não está na natureza e, por isso, não 
poderemos responsabilizá-la por nossos pecados. Ou ainda, quando 
caracteriza que o pecado (mal moral) é fruto do agir voluntário, pois 
ninguém está forçado a pecar, senão pela sua própria vontade. No po-
ema em estudo, observamos uma casta ironização diante aos padrões 
vividos por alguns.

A igreja não pode ser vista apenas como simbologia desprovida 
de significado, rezas memorizadas e hipocrisia coletiva. A tradição, 
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costumeiramente, é o formato mais aceitável da igreja. Os rituais e sim-
bologias atravessam os séculos quase que imutáveis. Existe um grande 
valor em perpetuá-los. Por conseguinte, visualizamos uma vez mais 
o universo paradoxal do poema, quando nos apresenta a adjetivação 
“fatal herencia”, pela qual podemos compreender a não aceitação de 
uma tradição que distingue, dissipa e dissimula, favorecendo uns em 
detrimento de outros.

As desigualdades sociais foram denunciadas a partir dos versos “que 
hechamos sobre los hombros / de los hermanos pequenos”. A tradição 
oral, por meio do verso “echamos sobre os ombros”, corresponde a uma 
metáfora da culpabilidade que remonta sobre os demais, isentando a nós, 
ou a própria tradição fidelizada da igreja. Essa passagem faz uma alusão 
ao sofrimento de Cristo ao carregar a cruz nos ombros, conforme citado 
pelo apóstolo João 19:17: “E assim, carregando sua própria cruz, Jesus 
saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em aramaico” (BÍBLIA 
SAGRADA, 1990, p. 1319).

Destacamos ainda a opressão e a ganância ligadas ao caráter religioso: 
“que exiben los opresores/ en las paredes del banco”. A individualidade 
e egoísmo são características da humanidade que ecoam há séculos. O 
que o leva a afirmar que, ontologicamente, o mal enquadra-se no não-
-ser e, do ponto de vista moral, resume-se ao pecado.

Todos os fatores que levaram Jesus Cristo a ser crucificado, de acor-
do com passagens bíblicas, resultam dos atos humanos, carregados de 
egoísmo e vaidade. Portanto, só se conheceu a santidade em Cristo, 
após sua morte na cruz. Compreende-se assim, que somente a partir de 
sua crucificação, o ser humano concretizou-o sagrado. Paz (1974) cita 
que para os cristãos, o tempo perfeito é a eternidade: uma abolição do 
tempo e uma anulação da história. A utilização desse episódio serviria 
para a conversão, num processo de destruição de um ser decadente, para 
voltar-se à sua primeira inocência. Uma promessa de salvação pessoal, 
a exemplo do próprio Cristo. De nada servirá a cruz, símbolo máximo 
da santidade de Cristo, quando utilizada somente por frivolidades, ou 
fora do aspecto santificado, como acima mencionado: “que exiben los 
opressores / de trás del trono impasible/ en El blasón de las armas/ 
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sobre el escote de lujo”. A partir disso, a passagem confere-lhe sentido 
à ruptura do presente eterno paradisíaco, uma mudança contínua que 
marca a imperfeição, a necessidade de reformular os ideais cristãos.

O verso “rebeldes contra la muerte” enfatiza a Teologia de Liberta-
ção18, movimento revolucionário da igreja católica, de resistência contra 
as desigualdades sociais e que é incorporada ao longo do poema e demais 
obras do autor. Caracteriza-se como:

Uma igreja baseada no que Cristo efetivamente fez (Jesus histórico) e em certos 

aspectos alinhada com o pensamento marxista, no sentido de não acreditar que 

a ordem que produz poucos ricos e muitos pobres seja natural e divina, mas, 

sim, construída por humanos, devendo ser modificada (TAVARES, 2019, p. 43).

Nesse aspecto, D. Pedro Casaldáliga correspondia ativamente, sendo 
a representação prática a essa tendência então inserida na Igreja pelo 
Vaticano II. Vivenciava entre os povos de sua comunidade e transmu-
tava à sua obra poética, como podemos visualizar, por meio de uma 
simbologia ao adotar o anel de tucum, feito pelos índios Ianomâmi, 
como anel episcopal. Para a tribo, este é o anel do Chai, que significa 
“o meu outro coração”, representando àqueles que lutam pelas causas 
sociais. Esse exemplo mostra como católicos alinhados à Teologia da 
Libertação, segundo Tavares (2019, p.71), “passaram a usá-lo como 
marca da opção pelos pobres”.

Trata-se de uma reflexão autêntica na poética de Casaldáliga que, em 
outros momentos, acerca-se das divindades religiosas e, nesta ocasião, 
do símbolo sagrado, para que singelamente nos diga que não há validade 
em perpetuar um dogma ou um rito, quando o mesmo não parte dos 
princípios da ética e valores humanos.

A igreja não fica ausente dessa crítica. Ao utilizar o advérbio circuns-
tancial de dúvida “quizás”, nos versos “Que la Iglesia justifica/_ quizás 
en nombre de Cristo”, o poema traz ao debate o papel da Igreja em um 

18 Realizou-se a Conferência de Medellín, na Colômbia, na qual bispos latino-americanos 
aprofundaram o compromisso de opção pelos pobres, alinhando-se, então, à nascente 
Teologia da Libertação. (TAVARES, 2019, p. 38).
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cenário adverso, ao que se diria “reino dos céus”. Retoma o desconheci-
do, o abstrato, o que nos coloca à prova ao questionar a própria fé. Isso 
implica dificuldades em administrar a igreja e a vida dos fiéis; ao mesmo 
tempo, é preciso manter o equilíbrio e ser justo diante de um quadro de 
ditadura militar, acompanhar a luta pela distribuição de terras, sendo 
sabedor de violência e mortes para manutenção do poder.

Focault19 anunciou que o universo intelectual fora tomado pelo 
intelectual “específico”. A partir disso, a sociedade moderna produz 
intelectuais a cada canto do mundo e, estes, são responsáveis por 
cada movimento ou revolução da história. Said (1993) complementa 
que o intelectual não pode resumir-se em alguém sem rosto, que 
cuida de coisas específicas. O intelectual vai mais além, por articular 
e argumentar na sociedade. E, esse mesmo intelectual, seria de difí-
cil cooptação pelos governos ou corporações. Lutaria pela justiça e 
liberdade com coragem.

Seguindo o viés acima, na penúltima estrofe o poeta faz referência 
à Igreja nos versos “cuando debiera abrasarla / en llamas de profecia”. 
A crítica é veemente e enfatiza a negligência da instituição religiosa 
perante às injustiças sociais. Para isso utiliza-se da metáfora, cuja 
chama no Cristianismo indica o Espírito Santo, símbolo de esperan-
ça e vida. Subtende-se que seria papel da igreja envolver os cristãos, 
ampará-los, trazendo luz a um local tomado pela escuridão. Com isso, 
torna-se evidente o papel de intelectual do autor, sua representativi-
dade na sociedade e a característica de liderança como porta-voz dos 
desfavorecidos.

Nos dois últimos versos do poema, de forma emblemática, Casaldá-
liga nos convida a uma reflexão: “maldita sea la cruz/que no pueda ser la 
Cruz” que, de certa forma, resume toda a confluência de pensamentos 
no poema. Pela visão episcopal, a cruz santificada, não poderá ser com-
parada, encontrada ou vivenciada sob circunstâncias de desigualdade e 
desamor. Fato este, que podemos constatar pelo projeto de vida simples 
e humanizado do autor:

19 Apud SAID, 1993, p. 24.



64

Em uma pequena igreja na beira do rio Araguaia, sem utilizar nenhuma insígnia 

episcopal, nem báculo, nem mitra, nem anel de ouro. Uma dessacralização da 

Igreja com o intuito de humanizá-la (TAVARES, 2019, p.49).

Dentre os aspectos morfossintáticos presentes no poema, destacam-
-se poucas adjetivações que, quase em sua totalidade, se apresentam 
de forma negativa, por meio de palavras como: “maldita”, “pequenos”, 
“impasíble”, “fatal”, “Del lujo”. Os substantivos adjetivados criam um 
ambiente sacro, a partir de símbolos hierárquicos que remetem ao po-
der e realçam os tons da insatisfação da ética e moral religiosa: “cruz”, 
“hermanos”, “trono”, “iglesia”, “profecía”. Essas palavras remetem ao 
mesmo campo semântico e identificam um eu poético livre de quais-
quer amarras, que impregna a voz autoral de uma poética social a qual 
bebe na tradição ocidental de uma literatura de resistência que, todavia, 
comunga com a fé cristã.

Ainda nessa mesma abordagem, um elemento morfológico se destaca 
em todas as estrofes, a partir do segundo verso. Trata-se do uso de uma 
conjunção coordenativa explicativa “que”, no intuito de aclarar o porquê 
de a simbologia da cruz ser maldita.

Nas três primeiras estrofes o autor utiliza os verbos na 1ª pessoa do 
plural “carregamos”, “colocamos”, “quebramos”, que correspondem a uma 
gradação ascendente, participando do processo de culpabilidade diante 
às injustiças e o processo de incredibilidade da Igreja. Sintaticamente, 
começa com a presença de um sujeito coletivo. E se mantém assim até 
a terceira estrofe. Na quarta, ele circunscreve e delimita esse sujeito, 
classificando-os como “opressores”, os quais, dentre várias situações, 
conseguem impor-se, por meio do medo e subjugação.

O mais surpreendente se dá na quinta estrofe, quando explicita 
um novo sujeito: a Igreja. A denúncia chega à instituição religiosa de 
forma clara, quando esta, acometida de corrupção entre poderes mal 
dirigidos, desvia-se do foco principal que é a formação e espirituali-
zação de seu povo. Com isso, passamos a ter não mais uma gradação 
verbal ou nominal, mas de sentidos, que vai do homem, do ser interior 
aos dogmas.
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Com relação aos aspectos da estilística fônica, os fonemas e pro-
sodemas são essenciais para a constituição do significado nos poemas 
e formam um complexo sonoro de suma importância nas funções 
emotiva e poética. Para Martins (2003, p. 45), a fonoestilística “trata 
dos valores expressivos de natureza sonora observáveis nas palavras e 
nos enunciados”. Em suma, percebe-se em “Maldita Sea la Cruz” uma 
inserção notável de palavras que permitem a intensidade e o timbre de 
sons como o fonema vocálico /u/: “Cruz”; “Muerte”; “Lujo”; “Pueblo”; 
que, segundo Monteiro (2009, p. 180), com base nas propriedades articu-
latórias, representam fechamento, escuridão, que é o podemos advir na 
ressignificação do poema em análise. O mesmo se percebe na repetição 
enfática do adjetivo “Maldita”, em que a altura e até mesmo a duração do 
som vocálico /i/ que, segundo o mesmo autor, representa estreitamento, 
agudeza. Com relação aos sons consonantais, destacamos os fonemas 
/d/ e /t/, que formam ruídos secos e violentos e acendem, a cada estrofe 
do poema, um clamor carregado de tristeza e descontentamento.

Ao aproximarmo-nos da finalização da análise observamos que o 
poeta, por meio da obra que é o poema, vivencia e incita ao bem, com 
uma voz que clama, caracterizada pelo engajamento e pela resistência. 
O bispo poeta convoca a comunidade, por meio de sua obra, a amar 
e combater as injustiças sociais. “O homem não está suspenso nas 
mãos de Deus é Deus que já oculto no coração do homem” (PAZ, 
1982, p. 170).

Faz-nos recordar a célebre frase de 20Marx “A religião é o ópio do 
povo”, quando esta, dissociada das causas humanas e elitizada, exalta o 
desnecessário e excomunga o necessitado. Quantas gerações passaram, 
despolitizadas, desracionalizadas ou, diríamos hipnotizadas, tudo em 
nome dos dogmas e conceitos cristãos estabelecidos para a eternidade. 
A sensação mais evidente é que corresponde a algo infrutífero, em que 
nem o divino transformaria o caos, dada às circunstâncias corruptíveis 
e individualizadoras em que se encontravam: opressores e oprimidos. 
Todo esse histórico, que a renovação cristã, apoiada pela Teologia da 
Libertação proclama, representa uma sinalização para a transformação 

20 Apud TAVARES, 2019, p. 150.
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da igreja, assim como o confessionalismo poético. Isso faz com que nos 
atentemos à fala de Eliot:

O objetivo do poeta não é descobrir novas emoções, mas utilizar as corriquei-

ras e, trabalhando-as no elevado nível poético, exprimir sentimentos que não 

se encontram em absoluto nas emoções como tais. E emoções que ele jamais 

experimentou, servirão, por sua vez, tanto quanto as que lhe são familiares 

(ELIOT, 1989, p. 47).

A simbologia da cruz carrega um paradoxo: vida versus morte. Exem-
plo disso pode ser comprovado entre os relatos biográficos do autor, 
presentes na obra Um Bispo Contra Todas as Cercas de Tavares. Destaca-
mos um episódio sobre o Padre João Bosco Burnier, que foi morto com 
um tiro endereçado ao Bispo. Os fiéis, indagados se prefeririam pregar 
uma cruz na delegacia ou irem presos, optaram pela primeira opção, 
símbolo da morte do sacerdote, mas também da vida. Resolveram sair 
da apatia e não se acovardaram, ainda que ameaçados. Não poderiam 
mais permitir que a igreja fosse apenas para alguns. Sente-se no ar, o 
que Fanon (1968) chama de violência atmosférica, quando instala-se 
uma atmosfera de drama, que cada qual quer provar que está pronto 
para tudo. A igreja precisaria então interferir, para demonstrar que a 
vida teria mais valor que a morte, que a efervescência da luta não estaria 
nos conflitos armados.

Muitas cruzes foram estacadas no solo do Araguaia, nesse período 
conturbado. Com o passar do tempo, a chuva e o vento deslavaram os 
nomes que as identificavam, bem como o sangue derramado pelas injus-
tiças. Porém, a causa não foi em vão. As cruzes pregadas enumeraram, 
repeliram e abençoaram. Enquanto, os nomes por trás das cruzes, não 
foram e nem serão esquecidos. Tinham a intenção de criar cativeiros aos 
povos humildes e marginalizados, sem compreenderem que os maiores 
cativeiros ficariam na consciência de cada um.

A partir deste momento, trataremos de outro poema do autor, agora 
criado sob formas fixas, apresentado em uma coletânea de vinte e cinco 
sonetos, intitulados Sonetos Neobíblicos, Precisamente. O livro, publica-
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do em 1996, traz um diálogo frequente com figuras representativas da 
tradição cristã, num tom de proximidade, conferindo-lhes semelhanças 
humanas, capazes de acercá-las aos homens de uma terra marcada pela 
violência e sedentos de paz: o Araguaia.

Dentre os sonetos da obra em questão, apenas um não segue a 
estrutura de versos decassílabos e, o último deles, não possui rima. 
Trataremos do Soneto 19, cujo título é “Por qué me has abandonado?”. 
Muito perspicaz, Pound (2006) argumenta que os maus críticos podem 
ser identificados facilmente, quando começam por discutir o poeta e 
não um poema. Igualmente mencionar que faz parte da Nova Crítica 
reduzir o brilho dos autores, para conhecermos enfim suas obras. Não 
queremos incorrer no erro de associar a vida vocacional do escritor com 
o intuito de justificar sua produção poética. Todavia, olharemos para 
o soneto em estudo, em uma relação direta com a passagem bíblica, a 
qual indaga a Deus o porquê de seu abandono, numa hora tão crítica e 
dolorosa, como a da morte.

D. Pedro Casaldáliga reproduz o discurso de Jesus quando pregado 
na Cruz. Esse fator cria uma duplicação de sentidos: seria esse em algum 
momento o sentimento de desesperança que contrasta o ambiente real 
e a fé até então vivenciado? Estaria Casaldáliga experimentando, por 
meio da produção poética, a desconstrução da fé em um Deus Uno que 
tem para com seus filhos um Amor igual e solidário? Essa experiência 
poética relaciona-se a um conceito de Paz (1982, p.15) quando diz: “a 
poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. Operação capaz de 
transformar o mundo, a atividade poética é revolucionária por natureza, 
exercício espiritual é um método de libertação interior”.

No primeiro poema, discutimos a análise de “Maldita Sea la Cruz”, 
da obra Todavía Estas Palavras. A partir da temática da cruz, uma vez 
mais pronunciada criticamente, notamos um diálogo, em uma abor-
dagem que tece o emaranhado de contradições, em que a cruz tanto 
pode determinar a bênção e a redenção quanto os males que assomam 
a humanidade. Ter Jesus Cristo cravado na cruz, com feridas abertas 
nas mãos e nos pés como um mártir e, ao mesmo tempo, indagando 
a Deus sobre seu auxílio, pareceu-nos o momento perfeito em que o 
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bispo vislumbra, em seu horizonte poético, os sacrifícios de um povo 
sem lei nem argumentos, sob o jugo do latifundiário.

Quase a totalidade de seus poemas, produzidos no território bra-
sileiro, mais precisamente no Araguaia mato-grossense, abordam as 
maledicências cometidas contra um povo humilde, destituído de bens 
materiais e fortemente marcados por violência e mortes, que nem ao 
menos seriam registradas. Algumas tessituras contrapõem o ponto 
de que Casaldáliga atrasara o progresso da região, denominada de 
Vale dos Esquecidos. Numa abordagem mais ampla, compreende-se 
que não há novidade sobre a real designação. Essa terra sempre fora 
esquecida.

Existe um traço marcante na poética do autor, que faz uma referên-
cia ao Barroco brasileiro, um contraste cheio de antíteses e metáforas 
que articulam o jogo de palavras. Neste soneto, logo no primeiro verso, 
identificamos um paradoxo transversalizado “los muertos piden paz 
inútilmente:” (grifo nosso). Na verdade, após a morte, segundo a tra-
dição cristã, a alma fica à espera da seleção dos justos após a volta de 
Cristo. Mortos não podem exigir a paz ou justiça. O advérbio de modo 
“inutilmente” conota um aspecto irônico, visto que a guerra estaria 
perdida e a alma adormecida. Esse mesmo verso apresenta marcas 
grafo-sintáticas, finalizado por dois pontos, o que gera uma oração 
subordinada substantiva apositiva, configurando o surgimento de 
outras oposições como no segundo verso: “somos hijos y padres de la 
guerra”. Os substantivos “hijos” e “padres”, além de antônimos, levam a 
um significado metonímico muito importante, que nos permite refletir 
sobre nossas culpas e remissões, entre o dar e receber, sofrer ou pro-
vocar o sofrimento. Essa “guerra” age interna e externamente. A todo 
momento o ser humano precisa fazer uma autocrítica, até que ponto 
ter direitos, sem ferir os dos irmãos. Com relação à guerra externa, ela 
está evidente em cada pedaço de chão deste lugar: cadáveres, cruzes 
e o cheiro pútrido da morte.

Neste contraponto nos perguntamos: existe uma relação implícita 
entre Pedro Casaldáliga e Gregório de Matos? O primeiro, objeto de 
nosso estudo; o segundo, o maior representante do período Barroco 
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brasileiro. Foi considerado subversivo na época, chamado de “Boca 
do Inferno”, por argumentar e questionar o governo, a falsa nobreza 
e a Igreja católica. Como exemplo, o trecho do poema “Ao Santíssimo 
Sacramento estando para comungar”:

Quanto a que o sangue vos beba, / isso não, perdoai-me:

como quem tanto vos ama, / há de beber-vos o sangue?

Beber o sangue do amigo / é sinal de inimizade;

pois como quereis, que o beba, / para confirmarmos pazes?

Eu confuso neste caso / entre tais perplexidades

de salvar-me, ou de perder-me, / só sei, que importa salvar-me 

(MATOS, 2020, s.p).

Importante observar que o poeta barroco satiriza as práticas religio-
sas. Neste caso o da comunhão eucarística como sinal de salvação. Caso 
semelhante se dá em Casaldáliga, quando ironiza a forma de indulgên-
cias concebida em um tempo, por alguns sacerdotes católicos. Outro 
aspecto importante em salientar está nos versos: “mas sangre esperas” 
(SNP21, p. 65) [1] “há de beber-vos o sangue? / Beber o sangue do amigo 
/ é sinal de inimizade” (AP, p. 8). Ambos questionam Deus acerca da 
simbologia do sangue. O sangue da Eucaristia representado pelo vinho 
tinto toma um aspecto negativo, assim como o sangue derramado em 
São Félix do Araguaia- MT. Mais aspectos semelhantes encontramos 
no soneto “Buscando a Cristo”:

A vós, divinos olhos, eclipsados / de tanto sangue e lágrimas abertos, / pois, 

para perdoar-me, estais despertos, / e, por não condenar-me, estais fechados // 

a vós, pregados pés, por não deixar-me, / a vós, sangue vertido, para ungir-me, 

/ a vós, cabeça baixa, p’ra chamar-me (MATOS, 2020, s.p.).

A cruz, símbolo de presença fortemente marcado em Casaldáliga, 

21 A partir deste momento, utilizaremos as seguintes abreviações: SNP (Sonetos Neobíblicos, 
Precisamente – D. Pedro Casaldáliga); AP (Antologia Poética de Gregório de Matos – or-
ganização de Walmir Ayala).
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surge também em Gregório de Matos. Agora em uma visão mais literá-
ria, emoldurando a cena única de Cristo crucificado. Para Matos, neste 
soneto a crucificação surge para abençoar, apesar de ser doloroso, o 
sangue derramado para ungir, apesar da crueldade. Sempre num jogo 
evidente de palavras que ressaltam a dubiedade do acontecido. Em face 
disso, consideramos Pedro Casaldáliga um poeta neobarroco, em certos 
momentos de sua poética, porque dialoga com as muitas características 
deste período literário e a lírica moderna, conforme visto em RAMOS 
(2018, p.16) “merece registro o fato de que a escuridão e a incoerência 
tornam-se pressupostos da sugestão lírica moderna”. Remetemos aos 
ensinamentos de Barthes, que afirma:

Cada vez que se valoriza ou se sacralize o real (o que tem sido até agora o pró-

prio das ideologias progressistas), percebe-se que a literatura não é mais do que 

linguagem, e ainda mais: linguagem segunda, sentido parasita, do modo que ela 

pode co-notar o real, não denotá-lo (BARTHES, 2007, p. 172).

Ainda na primeira estrofe, os dois últimos versos dizem: “piden en 
vano credencial de gente / los muchos condenados de la tierra”. Quão 
valorativa é essa passagem. A simbologia arquitetada pelo substantivo 
e predicativo do sujeito “credencial de gente”, nos remete às questões 
históricas vivenciadas e impostas pela igreja católica, adormecidas nos 
registros e memórias coletivas: as indulgências. Em uma entrevista22 à 
Canção Nova, padre Paulo explica:

Para que as pessoas entendam o que é indulgência é necessário entender antes 

o que é pena temporal. Quando vamos nos confessar o sacerdote perdoa a 

pena eterna. Por causa dos nossos pecados, nós merecemos o inferno, então, o 

sacerdote perdoa os nossos pecados e com isso nós seremos salvos (AZEVEDO 

JUNIOR, 2013, s.p.).

22 Entrevista concedida a equipe do notícias.cancaonova.com em 18 de fevereiro de 2013 e 
publicado na https://noticias.cancaonova.com/brasil/indulgencias-padre-paulo-explica-
-o-que-sao-e-quais-seus-efeitos.

http://
http://
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Por conta de várias interpretações e a corrupção, alguns pregadores, 
principalmente na Alemanha no século XVI, abusaram das indulgên-
cias, cobrando em forma de “esmolas” a liberdade da alma e remissão 
dos pecados. Fato esse que ganhou várias denúncias, destacando a 
figura de Lutero, o que resultou na reforma protestante. O bispo D. 
Pedro Casaldáliga, por meio de sua obra poética, denuncia práticas 
de sua própria esfera cristã e compara com a realidade absurdamente 
escancarada nesse povoado. Povo sem rosto, sem nome ou identidade 
estaria abandonado por Deus por que não poderia comprar um pedaço 
de terra como indulgência?

O filme23 Descalços sobre a Terra Vermelha, baseada na obra homô-
nima de autoria do escritor Francesc Escribano e dirigida por Oriol 
Ferrerque, refaz o percurso de Pedro em São Félix do Araguaia. Em 
uma das cenas, um dos moradores explica ao padre recém-chegado, 
que ao serem enterrados, os posseiros deveriam ter os rostos virados 
para o rio para constatar a beleza do mesmo e descansar. Em um dos 
primeiros atos de subversão do padre naquela terra, desculpou-se com 
a tradição e virou o rosto do posseiro para a terra, pela qual lutava. Com 
esse gesto, constituiu-se em uma figura de representação social, que 
lutaria com demais membros da própria igreja e fora dela, pela defesa 
dos menos favorecidos.

Na segunda estrofe do soneto, o poeta faz referência a Moloque, que 
segundo a tradição cristã, era um deus dos amonitas cultuado em Canaã, 
principalmente pelo sacrifício de crianças. Várias passagens bíblicas fa-
zem referência a esse falso deus e seus rituais, como em Levítico 20: 2-3:

Diga aos israelitas: “Qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que 

entregar um dos seus filhos a Moloque, terá que ser executado. O povo da terra 

o apedrejará”. “Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu 

po vo; pois deu os seus filhos a Moloque, contami nando assim o meu santuário 

e profanando o meu santo nome” (BÍBLIA SAGRADA, 1990, p. 130).

23 O filme foi dividido em capítulos, transformando-se em minissérie para ser exibido pela 
TV Brasil.
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O bispo poeta introduz artifícios bíblicos que comungam com o 
clima insípido de injustiça. Seria este um deus imaginativo? Estariam 
eles vitimados pelo sacrifício humano sem compaixão e desprovidos 
de um Deus verdadeiramente justo? Nesse instante relembramos o que 
disse Bosi (1977, p. 25): “a imaginação e o devaneio se formam aquém 
do juízo de verdade”. Os dois últimos versos da segunda estrofe “Calla, 
de miedo, la verdad. Calla / degollado el amor, como un cordero”, apre-
senta uma comparação entre o povo e o cordeiro, que de acordo com 
o Dicionário de Símbolos:

A função arquetípica do cordeiro é ser vítima propiciatória, aquela que se 

tem de sacrificar para assegurar a própria salvação. E nele também prefigura 

o tempo das grandes revelações. Com a revelação hebraica, esse símbolo 

adquirirá seu sentido pleno: O cordeiro (ou a ovelha) simboliza em primeiro 

lugar o israelita, membro do rebanho de Deus, que pasta conduzido por pas-

tores (chefes políticos). A mesma imagem será retomada pelo cristianismo 

(CHEVALIER, 1998, p.287).

Um Deus vencido pelo ódio e pela ambição humana. Os sacrifícios 
são a demonstração viva do desamor. Dissipa-se o cordeiro, assim 
como o amor entre os povos. A poesia clama por justiça, em um tom 
de denúncia e depreciação, tanto das atitudes dos latifúndios quanto 
dos poderes e influência da Igreja.

Os dois últimos tercetos são formados por sete questionamentos. 
Indagações como “No te enteras?” e “Que más le exiges a la pobre fe?” 
apresentam em seu aspecto semântico a ironia. Todas estão voltadas a 
Deus e demonstram por um lado força, por outro desacato, procedi-
mento do poeta com relação ao divino, seguindo a linha de pensamento 
até então exposta, da dessacralização das divindades e a aproximação 
desses seres celestiais ao contato e características humanas. Um aspecto 
importante a ser notado é com relação à adjetivação da palavra “fé”. No 
verso, o autor faz referência às questões de classe. Ironicamente diz que 
a fé do povo humilde é de menor valia, assim como a benevolência de 
Deus para com os mesmos.
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O soneto, de modo geral, apresenta aspectos tradicionais de rimas 
e sílabas poéticas pensadas para encadear uma sequência de sons equi-
valentes. Saussure (Apud BOSI) dizia que nada há de verbal, aquém da 
síntese do pensamento-som, nem além dela. Essa citação feita por Bosi, 
no capítulo “O som no signo”, nos possibilita ver a produção poética, 
fruto desta análise, em uma conjuntura completa, visto que “o signo, 
enquanto junção de certos pensamentos a certos sons é um fenômeno 
histórico e social. A poesia de resistência e seu clamor social se fortalece 
porque conecta-se signo e o som” (BOSI, 1977, p.39).

Candido (1996, p. 32) se reporta a Maurice Grammont, que tem na 
modernidade, a teoria mais famosa das pesquisas foneticistas que diz: 
[...] “e a poesia, sem ser música, e (...) em certa medida uma música; 
as vogais são espécies de notas”. Essa demonstração de que os poemas, 
independente da época em que foram criados ou a qual movimento 
pertenceram, tem a defesa de inúmeros estudiosos da lírica que o ritmo 
constitui a metade da significação do poema; ele necessita das letras para 
compô-lo, mas também estas necessitam da musicalidade que emana 
nas composições das sílabas poéticas, arquitetadas para tal efeito pelo 
poeta. Em Casaldáliga, no soneto em questão, é possível ler em forma 
de canto, visto que o autor trabalha com uma divisão de sílabas poéticas 
que se complementam em alto e baixo, forte e fraco.

Pedro Casaldáliga cria um universo poético distinto ao seu univer-
so de fé e dogmas enquanto sacerdote, pois consegue ser ainda mais 
subversivo quando escreve. Transfere também ao leitor a possibilidade 
em reconhecer o espaço geográfico, histórico e mesmo assim ter um 
posicionamento acerca das diversas dimensões que o poema consegue 
traduzir além do explícito. A exemplo disso citamos:

Há uma característica comum a todos os poemas, sem a qual nunca seria uma 

poesia: a participação. Cada vez que o leitor revive realmente o poema, atinge o 

estado que podemos, na verdade, chamar de poético. A experiência pode adotar 

esta ou aquela forma, mas é sempre um ir além de si, um romper os muros 

temporais para ser outro. Tal como a criação poética, a experiência do poema se 

dá na história, é história e, ao mesmo tempo, nega a história (PAZ, 1986, p. 30).
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A última indagação do soneto “¿por qué una vez más nos has abando-
nado?!” faz-nos retornar ao motivo desta análise. A pergunta final feita 
por Cristo segundos/minutos antes de sua morte igualmente finaliza o 
soneto. Diferentemente da passagem bíblica, em que o desfecho se dá 
no terceiro dia, quando Jesus ressuscita, o povo sofrido do Araguaia 
passa dias, meses e anos esquecido, sem oportunidades de recomeço. 
O Abandono foi, de fato, total.

Os poemas analisados neste texto, ainda que de livros distintos, faz-
-nos reconhecê-los como uma obra em pé, na qual vislumbramos as duas 
armas utilizadas pelo autor: Deus e a poesia. A celebração dessa epifania 
imprime a grandeza, tanto em assinalar uma época como sua relevância 
social. SILVA (2011) postula que a poesia que nasce de um tempo de 
denúncias pretende ser mais que um simples enunciado poético. Essa 
atitude contestadora, diferentemente do processo de despersonalização 
citado por Friedrich (1991), não permite que separemos o coração da 
mente. Em outras palavras, associa-os para que a criticidade saia de uma 
tradição cristalizada e utilize a literatura para que haja essa ruptura, no 
que concerne a modernidade, permitindo uma fala simultânea, se não 
o mesmo idioma, a mesma linguagem.
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ANEXOS

MALDITA SEA LA CRUZ

Maldita sea la cruz
Que cargamos sin amor
Como una fatal herencia

Maldita sea la cruz
Que echamos sobre los hombros
De los hermanos pequenos

Madita sea la cruz
Que no quebramos a golpes
De libertad solidaria,
Desnudos para la entrega,
Rebeldes contra la muerte.

Maldita sea la cruz
Que exhiben los opresores
En las paredes Del banco,
Detrás Del trono impasible,
En El blasón de las armas,
Sobre El escote Del lujo,
Ante los ojos Del miedo.

Maldita sea la cruz
Que El poder hinca em El pueblo
En nombre de Dios quizás
Maldita sea la cruz
Que la Iglesia justifica
_ quizás em nombre de Cristo
Cuando debiera abrasarla
En llamas de profecia

¡Maldita sea la cruz
Que no pueda ser la Cruz!
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POR QUE ME HÁS ABANDONADO?

Los muertos piden paz inúltimente:
Somos hijos y padres de la guerra.
Piden en vano credencial de gente
Los muchos condenados de la tierra.
 
Moloc yergue su altar y su pantalla
Sojuzgando senor el mundo entero.
Calla, de miedo, la verdad. Y calla
Degollado el amor, como un cordero.
 
Y Tú, ¿no dices nada?, ¿No te enteras?,
Pides¿ más cruz aún?, ¿Mas sangre esperas?,
¿No sabes imponerte, Amor frustado?
 
¿Que más Le exiges a la pobre fe?
¡Dios mío y nuestro y de Jesús: ¿por qué
Una vez más nos hás abandonado?!
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o CAmiNHo DAS EmPrEGADAS DoméSTiCAS Em 
“voZES-muLHErES”, DE CoNCEiÇÃo EvAriSTo

Jaqueline da Silva Oliveira24 
Rute Lages Gonçalves25

Isaac Ramos26

1. O trabalho doméstico e sua relação com a escravidão

No período colonial, as mulheres africanas que chegavam ao Bra-
sil, quando não eram levadas para as lavouras, eram designadas para 
o trabalho doméstico. Criadas de suas senhoras brancas, realizavam 
funções das mais simples às mais delicadas, na vida privada das famílias 
dos colonizadores. Os afazeres domésticos eram compostos por várias 
atividades, como cozinhar, lavar, passar, costurar, trabalhar em hortas, 
cuidar dos filhos dos patrões, e também exercer atividades de copeiras, 
padeiras, etc. A exploração da mulher negra, seja nos trabalhos domés-
ticos ou no campo, destituiu sua feminilidade, pois ela era vista como 
simples objeto que realizava o trabalho forçado.

Aliados à exaustão dos trabalhos de casa, aos castigos, agressões 
corporais e torturas psicológicas, havia ainda a exploração sexual e o 
direito suprimido de ser mãe, pois era-lhes negado o afeto natural. Os 
patrões, não satisfeitos em explorar a força de trabalho dessas mulheres, 
obrigavam-nas a manter relações sexuais com eles, não importando se 
eram casadas ou menores de idade, reduzindo-as apenas à condição de 
fêmea. Em o Sexismo e a experiência das mulheres negras escravas, Bell 
Hooks expõe os assaltos acometidos durante a escravidão:

24 Mestranda no programa de Pós-graduação em Estudos Literários da UNEMAT, sob a 
orientação do Prof. Dr. Isaac Newton Almeida Ramos. E-mail: olivjak115@gmail.com.

25 Mestranda no programa de Pós-graduação em Letras Teoria Literária da UEMA, sob a 
orientação da Profª Drª Algemira de Macedo Mendes. 

26 Professor Adjunto da Universidade do Estado de Mato Grosso e do programa PPGEL/
UNEMAT, na área de Literaturas de Língua Portuguesa. Poeta, ensaísta e crítico literário. 
E-mail: isaac.ramos@unemat.br.
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Dadas as severas condições da vida escrava, qualquer sugestão de que as mulhe-

res negras escravizadas tinham escolha quanto ao parceiro sexual era ridícula. 

Dado que o homem branco podia violar as mulheres negras que não respondiam 

com boa vontade às suas exigências, a submissão passiva por parte das mulheres 

negras escravizadas não pode ser vista como cumplicidade. As mulheres que 

não respondiam com boa vontade à insinuação dos donos e dos capatazes eram 

brutalizadas e castigadas. Qualquer demonstração de resistência por parte 

das mulheres escravizadas aumentava a determinação dos donos brancos em 

demonstrar avidamente o seu poder (HOOKS, 2014, p.20).

Para a ativista feminista Angela Davis (2016), o estupro configura-se 
como a expressão ostensiva do domínio econômico do proprietário e do 
controle do feitor sobre as mulheres negras na condição de trabalhado-
ras. Essa conduta, baseada nas relações de poder, deferia a exploração 
sexual dessas mulheres. Ao proprietário, capatazes e até mesmo homens 
negros, era concedido o direito de violá-las. Nesse sentido, entendemos 
que a exploração da mulher negra não era apenas uma questão de raça; 
o sexismo foi a causa deliberativa. Hooks afirma que “enquanto o ra-
cismo foi claramente a maldade que decretou que o povo negro seria 
escravizado, foi o sexismo que determinou que o destino de mulheres 
negras seria duro, mais brutal que o dos homens negros escravizados” 
(HOOKS, 2014, p.32).

Após a abolição, essas estruturas hierárquicas não se modificaram, 
pois muitas dessas escravas, sem nenhuma alternativa de sobrevivên-
cia, continuaram trabalhando na casa de seus ex-proprietários, dando 
continuidade a uma relação escravocrata. As péssimas condições, a falta 
de estímulo e poucas oportunidades de emprego, não levaram apenas 
as ex escravas brasileiras a continuarem exercendo trabalho doméstico. 
Nos Estados Unidos, por exemplo, grande parte das mulheres negras 
foram forçadas a continuarem atuando como cozinheiras, passadeiras, 
lavadeiras, vendedoras, ambulantes, zeladoras e babás. Muitas vezes, 
em condições piores que a escravidão.

Essa realidade se faz presente mesmo depois de décadas. E não é 
necessário um olhar tão apurado para identificar que a situação atual do 
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trabalho doméstico continua a mesma, em sua grande maioria, realizada 
pelos mesmos indivíduos que outrora: mulheres negras, sem escola-
ridade, vulnerável, e desempenhando funções indispensáveis, porém 
pouco reconhecidas e invisíveis. A relação casa grande e senzala é real, 
a diferença é que hoje a escravidão propriamente dita foi erradicada por 
decreto, mas as configurações se perpetuam, continuam as condições 
de trabalho insalubres, as jornadas extensas, os abusos, o racismo e o 
preconceito enfrentado na sociedade.

Esse quadro social se projeta no tempo e é questionável, tendo em 
vista que são os mesmos indivíduos a protagonizarem essa história, 
partindo da compreensão de que o que permeia o serviço doméstico no 
Brasil é produto do crime que foi a escravidão, extinguida há pouco mais 
de cem anos. É importante refletirmos como mudanças nesse âmbito 
são necessárias e urgentes. Nesse sentido, buscamos, a partir da análise 
do poema “Vozes Mulheres”, da escritora brasileira Conceição Evaristo, 
desvelar a existência de uma herança escravista, que acompanhou e tem 
acompanhado empregadas domésticas e suas gerações.

2. Conceição Evaristo: uma vida marcada pela escrevivência

Nascida na capital mineira, Maria da Conceição Evaristo de Brito é 
um dos nomes mais relevantes da literatura brasileira contemporânea. 
Romancista, contista e poeta, ela denomina sua escrita como escrevivên-
cia. E, a partir dessa escrevivência, permite-se contar histórias que podem 
ser tanto da sua vida particular, como podem ser da sua história coletiva.

Moradora da antiga favela Pindura Saia, na região Central de Belo 
Horizonte, teve que enfrentar a pobreza logo cedo. Aos oito anos traba-
lhava como doméstica nas casas das senhoras de classe média da então 
capital mineira. E ao longo dos anos, sua passagem por essas casas fo-
ram alternadas. Conceição abdicou de sua infância para exercer outras 
atividades, como cozinhar, passar, lavar e cuidar dos filhos dos patrões.

Apesar de ter uma infância difícil, sempre teve interesse pelas letras 
e costumava trocar horas de trabalhos domésticos por aulas particu-
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lares. Sua mãe foi uma grande incentivadora e matriculou Conceição 
e seus irmãos no Grupo Escolar Barão de Rio Branco, considerado 
na época um espaço para classe média alta. E foi no convívio escolar, 
ao lidar com as diferenças, que tornou-se consciente da sua condição 
de negra e pobre.

Sua ligação com a escrita é fruto de uma vivência familiar, onde 
todos desejavam contar histórias e viver de histórias. Mesmo em meio 
à pobreza, a leitura e a escrita eram motivos de contentamento para 
ela e sua família: “Gosto, entretanto, de enfatizar, não nasci rodeada 
de livros, do tempo/espaço aprendi desde criança a colher palavras. A 
nossa casa vazia de bens materiais era habitada por palavras” (EVA-
RISTO, 2009, p.1-2).

Conceição Evaristo participou de várias publicações internacionais, 
três de seus livros foram traduzidos para o Francês e publicados em Paris, 
pela editora Anacaona. Em 2015 ganhou o prêmio Jabuti na categoria 
Contos e Crônicas, por Olhos D’Água, e o prêmio Faz a Diferença - Ca-
tegoria Prosa. Em 2017, o Itaú Cultural em São Paulo-SP promoveu a 
exposição “Ocupação Conceição Evaristo”, que contemplou aspectos da 
vida e da produção literária da escritora.

Para a pesquisadora Elódia Xavier, “a Literatura de autoria feminina 
é uma resistência à ordem pela qual a escrita literária ficou restrita aos 
homens, excluindo as mulheres do canône tradicional” (1991, p. 12). 
Conceição Evaristo, em sua escrita, privilegia a figura de mulheres ne-
gras. Dessa maneira, sua produção literária consiste em uma ferramenta 
de denúncia e combate ao racismo e sexismo que penetram a literatura e 
a sociedade brasileira, desde o período colonial. Entendendo a produção 
de Conceição como um ato de resistência, pretende-se analisar o poema 
“Vozes Mulheres” com o propósito de revelar as vozes de mulheres que 
por muito tempo foram silenciadas e que, no presente, ecoam como 
um grito de liberdade.

VOZES-MULHERES

A voz de minha bisavó

ecoou criança
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nos porões do navio.

Ecoou lamentos

de uma infância perdida.

A voz de minha avó

ecoou obediência

aos brancos-donos de tudo.

A voz de minha mãe

ecoou baixinho revolta

no fundo das cozinhas alheias

debaixo das trouxas

roupagens sujas dos brancos

pelo caminho empoeirado

rumo à favela.

A minha voz ainda

ecoa versos perplexos

com rimas de sangue

e 

fome.

A voz de minha filha

recolhe todas as nossas vozes

recolhe em si

as vozes mudas caladas

engasgadas nas gargantas.

A voz de minha filha

recolhe em si

a fala e o ato.

O ontem — o hoje — o agora.

Na voz de minha filha

se fará ouvir a ressonância

o eco da vida-liberdade. 

(EVARISTO,1990, p.32)
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Para Octavio Paz (1982) a linguagem é uma condição de existência 
do homem. Sua história poderia se reduzir à história das relações entre 
suas palavras e o pensamento, 

pois o homem é inseparável das palavras. Sem elas ele é inapreensível. O ho-

mem é um ser de palavras. [...] A palavra é o próprio homem. Somos feitos de 

palavras. Elas são a nossa única realidade, ou, pelo menos o único testemunho 

da nossa realidade. Não há pensamento sem linguagem, nem tão pouco objeto 

de conhecimento (PAZ, 1982, p. 36-37).
 

É por meio da palavra que reverbera nas vozes de suas antepassadas 
que Conceição Evaristo compõe “Vozes-Mulheres”. O poema é cons-
truído a partir de uma gradação temporal que atravessa a palavra “voz”. 
Mas o que é a voz? Para Paul Zumthor (2007) “A voz é uma coisa. Ela 
possui plena materialidade. Seus traços são descritíveis e, como todo 
traço do real, interpretáveis (ZUMTHOR, 2007, p.85). No que se refere 
à poesia, de acordo com Zumthor (2007):

A leitura do texto poético é a escuta de uma voz. O leitor, nessa e por essa 

escuta, refaz em corpo e em espírito o percurso traçado pela voz do poeta: do 

silencio anterior até o objeto que lhe é dado, aqui sobre a página. A poesia opera 

aí a extensão da própria linguagem, assim exaltada, promovida ao universal 

(ZUMTHOR, 2007, p. 87).

Observa-se no poema a presença de aliteração configurada pela 
repetição do fonema consonantal fricativo /v/ em um tom crescente, 
que remete ao som do vento. A expressão do eu lírico traz a ideia de 
vozes que atravessam o tempo. A repetição da palavra “voz” tantas ve-
zes seguidas não é aleatória. Indica a existência de uma voz de protesto 
ou pelo menos de uma insatisfação no íntimo da mulher negra, que se 
repete por muitas gerações, mesmo que discretamente, como discreta 
era a voz da bisavó, que ‘ecoou lamentos’ nos porões do navio por 
sua infância perdida, referência aos navios negreiros que trouxeram 
os africanos para serem escravizados no Brasil; ou a voz da avó, que 
“ecoou obediência” aos brancos senhores de escravos; ou ainda a voz 
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da mãe, que “ecoou baixinho” a revolta por ser a empregada doméstica 
que trabalha o dia todo e à noitinha volta exausta para a favela. Essas 
vozes rolam, de geração em geração, ecoando o lamento, a obediência 
forçada da bisavó, a revolta da avó e a perplexidade da poeta, mas na voz 
de sua filha transforma-se em ato, e enfim ecoa a vida realmente livre. 
Cinco gerações são descritas para que surja uma esperança de ressoar 
“o eco da vida-liberdade”.

Esse percurso traçado pelo eu-lírico apresenta-se no poema como 
múltiplas vozes. O título “Vozes-mulheres” indica uma ideia de coleti-
vidade. Mulheres negras em condição de subalternidade que se mani-
festam por meio da voz do eu-lírico. A junção do vocábulo “vozes” e do 
vocábulo “mulheres”, remete a um discurso de empoderamento, pois 
as vozes e as mulheres têm a mesma conotação: trajetórias femininas 
mostradas pela ancestralidade; afirmação de existência, a partir de um 
coletivo. Essas vozes perpassam umas às outras, se opondo a um lugar de 
subalternidade. E nesse sentido, mais uma vez, se faz necessário lembrar 
as palavras de Paz (1976): “a literatura nasce sempre de uma realidade 
histórica e, frequentemente, contra essa realidade” (PAZ, 1976, p. 26).

O poema é marcado pela história afro-brasileira que durante muito 
tempo foi apagada pela hegemonia colonialista. A poeta traz à tona as 
memórias de um determinado grupo, no qual ela também está inseri-
da. O estudioso Alfredo Bosi declara que “é a linguagem que permite 
conservar a imagem que cada geração tem das anteriores” (BOSI, apud 
PALMEIRA, 2010, p. 8). Dessa maneira, a lembrança possibilita à poeta 
ir em busca do resgate da identidade da mulher negra, por meio das 
histórias que lhe foram contadas ou testemunhadas. É a partir da me-
mória que a poeta vai construir a trajetória de suas antepassadas. Ao 
rememorar o passado, a imagem da bisavó, da avó e da mãe traz sentido 
ao presente da poeta. São essas imagens que vão revelar o que de fato 
ela é. De acordo com Octavio Paz (1976):

As imagens do poeta têm sentido em diversos níveis. Em primeiro lugar, pos-

suem autenticidade: o poeta as viu ou ouviu, são a expressão genuína de sua 

visão e experiência de mundo. Trata-se, pois, de uma verdade de ordem psico-
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lógica, que evidentemente nada tem a ver com o problema que nos preocupa. 

Em segundo lugar, essas realidades constituem uma realidade objetiva, válida 

por sim mesma (PAZ, 1976. p. 45).

O primeiro verso do poema apresenta um sujeito subalterno, aparen-
temente impotente (uma criança, menina, negra, escrava). O eu-lírico 
concede a voz a esta criança, por meio de um lamento que é sufocado 
nos porões do navio. É através da imagem da criança que a poeta revela a 
sua história. E, nesse sentido, Alfredo Bosi (1991) postula que “a imagem 
é um modo da presença que tende a suprir o contato direto e a manter, 
juntas, a realidade do objeto em si e a sua existência em nós” (BOSI, 
1991, p. 13). A figura da criança e do navio transporta o leitor para o 
início da história escravista, quando negros eram trazidos do continente 
africano para trabalharem como escravos nas plantações brasileiras.

Na segunda estrofe, o eu-lírico reafirma que suas lembranças estão 
centradas no núcleo familiar. Nesse sentido, há uma reconstrução da 
memória, que, de acordo com Maurice Halbwachs (2013), só será pos-
sível se as experiências de todos forem as mesmas, apenas o indivíduo 
que passou pelas mesmas experiências é capaz de concordar com suas 
memórias. Assim sendo, “é necessário que essa reconstrução se opere a 
partir de dados ou de noções comuns que se encontram tanto no nosso 
espírito quanto no dos outros, porque elas passam incessantemente 
desses para aquele e reciprocamente” (HALBWACHS, 2013, p. 34).

Na terceira estrofe, a poeta faz menção à sua mãe. Quando ela diz 
“a voz de minha mãe ecoou baixinho revolta”, entende-se que há um 
prelúdio de resistência. Um murmúrio que ecoa e resiste desde suas 
antepassadas. Essa é a tarefa da poesia, de acordo com Bosi (1991). Ela 
“resiste aferrando-se à memoria viva do passado; e resiste imaginando 
uma nova ordem que se recorta no horizonte da utopia” (BOSI, 1983, 
p.145). Assim, o eu-lírico é tomado de uma consciência que se constrói 
no caminho da casa dos patrões até a favela. No entanto, mesmo livre, as 
condições que a vida lhe impunha, herança de seus antepassados, ainda 
lhe obrigava a servir ao poder hegemônico. À vista disso, a poesia vai 
de encontro com as palavras de Hugo Friedrich (1991) sobre a poética 
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de Mallarmé, “a poesia é uma linguagem insubstituível, o único campo 
em que se pode suprimir por completo a causalidade, a estreiteza e a 
indignidade do real” (FRIEDRICH, 1991, p.113).

Na quarta estrofe, a poeta passa a falar de si mesma. Trata-se de uma 
voz que recolhe a voz da bisavó, avó e mãe, e a faz ecoar em “versos 
perplexos”. É a partir das experiências contadas pelas suas ancestrais que 
ela constrói sua identidade e entende que é preciso romper com o ciclo 
de opressão. A poeta denuncia a condição de subalternidade a que suas 
antepassadas, e ela mesma, foram relegadas. O poema nos remete às 
ideias de Tzvetan Todorov (2009), quando afirma que “as verdades de-
sagradáveis - tanto para o gênero humano ao qual pertencemos - quanto 
para nós mesmos - têm mais chances de ganhar voz e serem ouvidas 
numa obra literária do que numa obra filosófica ou científica” (TODO-
ROV, 2009, p.80). Nos versos “com rimas de sangue / e / fome”, com a 
palavra “sangue”, o eu lírico infere que seus versos estão impregnados do 
genocídio da população negra, do sangue de homens e mulheres negros 
(as) derramado desde a escravidão, e com a palavra “fome” aponta que 
sua escrita está perpassada pelas condições miseráveis em que vive a 
maior parte da população negra, residentes nas periferias.

Na última estrofe pode-se observar a evolução dessa voz com uma 
performance bem mais segura e consciente, uma voz ligada, consolidada 
e decidida a falar em nome de todas as vozes que não foram estridentes, 
que não foram ouvidas. O eu lírico indica não só a fala, mas o ato, que 
será realizado pela próxima geração: sua filha. Como Jean Paul Sartre 
(2004) pontua, o poeta “sabe que a palavra é ação: sabe que desvendar é 
mudar e que não se pode desvendar senão tencionando mudar” (SAR-
TRE, 2004, p. 20). Nos versos “na voz de minha filha / se fará ouvir a 
ressonância / o eco da vida liberdade”, a autora usa a voz poética que lhe 
foi conferida para ressoar a voz futura (“se fará ouvir”) de sua filha, voz 
que se fará ato e buscará conquistar um novo amanhecer. Essa projeção 
faz-nos lembrar das palavras de Paz (1976):

O poeta não se limita a descobrir o presente; desperta o futuro, conduz o presente 

ao encontro do que vem [...] A palavra poética não é menos “materialista” do que 
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o futuro que anuncia: é movimento que gera movimento, ação que transmuta o 

mundo material. Animada pela mesma energia que move a história, é profecia 

e consumação efetiva, na vida real, dessa profecia. A palavra encarna, é poesia 

prática (PAZ, 1976, p.98).

Esse futuro, essa liberdade que ecoa na voz da filha, só é possível a 
partir da consciência da poeta, que lhe é conferida por meio da lembran-
ça e da esperança. A estudiosa Ecléa Bosi (1979) afirma que “a lembrança 
é a sobrevivência do passado. O passado, conservando-se no espírito de 
cada ser humano, aflora à consciência na forma de imagens-lembrança” 
(BOSI,1979, p. 15). A menção de uma tríplice temporalidade (“O ontem 
– o hoje – o agora”) que ocorre por meio da gradação, demonstra que 
todas essas vozes percorreram do passado ao agora. A voz da bisavó, da 
avó, da mãe e da poeta são recolhidas pela voz da filha que se manifesta 
com mais segurança no presente, e se projeta num futuro de libertação.

Conclusão

A herança histórica que acompanha empregadas domésticas, em sua 
maioria mulheres negras e periféricas, revela a continuidade do sistema 
opressor. A colonialidade continua na maneira de ver e pensar o outro. 
E a esse outro são destinados espaços subalternizados. 

A teórica feminista Gayatri C. Spivak (2010) denomina o termo 
“subalterno” como os extratos mais baixos da sociedade, “os quais são 
definidos como uma diferença da elite” (SPIVACK, 2010, p.59). A teórica 
coloca em questão o poder de fala do subalterno. Sua opinião é que o 
subalterno não pode falar, e mesmo quando isso acontece, ele não é 
ouvido. Para Spivack, no que se refere ao silenciamento do sujeito, a 
questão da mulher, e mulher negra, parece ser mais problemática nesse 
contexto, isso porque “se você é pobre, negra e mulher está envolvida 
de três maneiras” na subalternidade (SPIVACK, 2010, p.85).

 Quando Spivack (2010) afirma que o subalterno não pode falar, ela 
quer dizer que o que acontece de forma recorrente é que subalternos 
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e colonizados, encontram dificuldade de falar por estarem dentro de 
um regime repressivo. Assim, têm sempre suas vozes intermediadas 
pelo outro. Esse outro na maioria das vezes representam seus próprios 
interesses.

A impossibilidade de ganhar voz apaga a condição de sujeito. De 
acordo com a feminista Grada Kilomba (2019), “essa ausência simboliza 
a posição da subalterna como um sujeito oprimido que não pode falar 
porque as estruturas da opressão não permitem que essas vozes sejam 
escutadas, tampouco proporciona um espaço para a articulação das 
mesmas” (KILOMBA, 2019, p.47). Ao analisar os estudos de Patricia Hill 
Collins, a filósofa Djmila Ribeiro (2017) se contrapõe ao pensamento 
de Spivack (2010). De acordo com Djamila: 

[...] pensar esse lugar como impossível de transcender é legitimar a norma 

colonizadora, pois atribuiria o poder absoluto ao discurso dominante branco 

masculino. Collins acredita que validar esse discurso significaria também acre-

ditar que grupos oprimidos só podem se identificar com o discurso dominante 

e nunca serem capazes de pensar suas próprias condições de opressão a que 

são submetidos. Igualmente significaria a impossibilidade de pensar alguma 

interpretação válida independente que refute o discurso colonial (RIBEIRO, 

2017, p. 42). 

O discurso das mulheres negras representa um risco para a manu-
tenção do sistema de exploração racista e sexista vigente; a voz que ecoa 
tanto em discursos, em produções, em escritas feita por essas mulheres, 
desestabiliza a ordem desigual que se instituiu ao longo desses 400 anos 
de exploração da população negra no mundo. Nesse contexto, a mulher 
negra, como base da pirâmide dessa organização, é o sujeito mais apro-
priado para romper a imposição de silenciamento, promovendo uma 
transformação significativa nas estruturas sociais. É através da sua voz, 
do seu posicionamento, da sua produção intelectual que se dará essa 
transformação.

É por isso que permitir a mulheres e homens negros que tomem 
seus lugares de fala, se faz necessário. Pois “os saberes produzidos pelos 
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indivíduos de grupos historicamente discriminados, para além de serem 
contra discursos importantes, são lugares de potência e configuração do 
mundo por outros olhares e geografias” (RIBEIRO, 2017, p.43). Assim 
sendo, a escrita/fala da mulher negra é um ato político. Um grito de 
libertação coletiva, ancestral, que desmascara o mito de democracia-
-racial. Logo, é valoroso mais uma vez lembrarmos as palavras da ativista 
Angela Davis: “quando as mulheres negras se movem, toda a estrutura 
política e social se movimenta na sociedade”.27
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DiALoGiSmo HiSTÓriCo/TEmáTiCo NA PoESiA DE D. 
AquiNo E JoSé DE mESquiTA

Karina Aparecida Justino Toniasso28 
Isaac Ramos29

1. Introdução

Este artigo apresenta alguns pontos de contato na poética dos es-
critores D. Aquino Francisco Corrêa e José de Mesquita, poetas que se 
destacaram na literatura produzida em Mato Grosso até meados do 
século XX e que obtiveram reconhecimento nas letras.

Dom Francisco de Aquino Corrêa nasceu em Cuiabá, no dia 2 de 
abril de 1885. Faleceu em São Paulo, no dia 22 de março de 1956. Foi 
arcebispo de Cuiabá. Membro da Academia Brasileira de Letras. D. 
Aquino e José de Mesquita fundaram o Instituto Histórico de Mato 
Grosso e a Academia Mato-Grossense de Letras. Ambos pertenciam 
ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. D. Aquino foi o primei-
ro poeta mato-grossense (e até hoje o único) a se eleger na Academia 
Brasileira de Letras.

Sobre D. Aquino, afirma Rubens de Mendonça: “Poeta, dada sua 
situação clerical se limitou a fazer apenas poesias épicas e religiosas..., 
Era um espírito culto, conhecedor profundo do idioma, inteligentíssi-
mo, amável e elegante” (MENDONÇA, 2005, p.123-124). Seus versos 
valorizam as crenças, os costumes, os valores, os heróis, a natureza 
local e os fatos históricos, a poética do autor aprecia a natureza e dá a 
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todologia do Ensino de Língua Portuguesa e Estrangeira/ UNINTER e Licenciatura Plena 
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E-mail: karinajustino1@gmail.com. 

29 Professor Adjunto da Universidade do Estado de Mato Grosso e do programa PPGEL/
UNEMAT, na área de Literaturas de Língua Portuguesa. Poeta, ensaísta e crítico literário. 
E-mail: isaac.ramos@unemat.br.
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essa vida por intermédio de suas personificações. Hilda Gomes Dutra 
Magalhães informa que D. Aquino, “publicou como poeta, Odes, em 
1917, e Terra Natal, em 1919. Em 1947 reeditou, sob título Nova et 
vetera, os poemas de Odes, juntamente com textos inéditos..., Poeta de 
formação clássica, tinha no modelo parnasiano o seu ideal artístico” 
(MAGALHÃES, 2001, p. 40-41).

José de Mesquita nasceu em Cuiabá em 10 de março de 1892. Faleceu 
na mesma cidade, a 22 de julho de 1961. Segundo Rubens de Mendonça, 
Mesquita “foi o mais profícuo escritor mato-grossense. Poeta parna-
siano, jornalista, historiador, romancista e contista (MENDONÇA, 
2005, p.135). Dá sequência afirmando: “que José de Mesquita não ficou 
somente na poesia parnasiana. Ele evoluiu e escreveu versos modernos. 
Tinha um livro em preparo: Ritmos Novos” (2005, p.137).

Escreveu sete livros de poemas: Poesia, Terra do berço, Epopéia 
mato-grossense, Três poemas da saudade, Escada de Jacó, Roteiro da feli-
cidade e Poemas de Guaporé. Mesquita abraça em seus versos, o passado 
mato-grossense em diálogo com a natureza e os feitos heróicos: “Árvore 
morta! Em ti eu vejo a imagem / de uma terra que vive da miragem/ de 
seus passados e áureos esplendores...”30 (1927, p. 33). Hilda Gomes Dutra 
Magalhães relata que Mesquita foi influenciado na poesia por Musset, 
Bilac, Castro Alves e Alberto de Oliveira. (MAGALHÃES, 2001, p.54).

No que se refere ao objeto de diálogo nas obras Terra Natal e Terra 
do Berço, a voz do eu-lírico se relaciona aos elementos como: natureza 
(paisagem, flora e fauna) mato-grossense, heróis e a exaltação ao passado. 
Instituindo poeticamente o sentimento de nacionalidade presente nas 
poéticas de D. Aquino e José de Mesquita.

2. Temáticas similares/sentimentos comuns 

Os poetas D. Aquino e José de Mesquita celebram o passado, ambos 
declaram anseio em nacionalizar a escrita produzida em Mato Grosso 

30 Os versos estão referenciados pelo título do poema e a página em conformidade com a 
edição de 1922 Terra Natal e 1927 de Terra do Berço.
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e lançar as bases da literatura regional. Esses pontos de contato entre 
os escritores materializa o pensamento e a manutenção da elite cultural 
representada pelos mesmos. A presença de ambos em Institutos de 
âmbito cultural, histórico, geográfico e, principalmente, das Letras foi 
de suma importância para a cultura dentro e fora do estado.

“A poesia de Dom Aquino, sela um estreito compromisso com a 
Pátria e com a terra mato-grossense” (MAGALHÃES, 2001, p. 41). A 
filiação romântica de D. Aquino na obra Terra Natal é apresentada por 
intermédio dos elementos temáticos, por exemplo, nas palavras chave: 
“flor”, “beijo”, “terra”, nas representações das paisagens, dos costumes e 
do próprio passado. Em destaque alguns versos que trazem tais exem-
plificações: “E tu, no vale, ao beijo cascateante dos teus dois ribeirões...” 
(Cáceres, p.71.), “Partem. Há beijos pelo azul sonoro...” (A monção, 
p.17), “Que Deus se amerceie da flor e das almas,” (A flor do aguapé, 
p.130), “das cidades gentis da minha terra!” (Três lagoas, p. 103), “Eis a 
terra das minas faiscantes” (Hymno Matogrossense, p.03), “à conquista 
imortal da minha terra!”, (Bandeirantes, p.16).

Segundo MAGALHÃES, “Nesse livro, o amor à terra, a Deus e à na-
tureza, ..., se reafirma em imagens de exuberância que mitificam o Mato 
Grosso bravio e enobrecem o Mato Grosso civilizado, transfigurando-o 
e engrandecendo-o através da idealização da realidade” (MAGALHÃES, 
2001, p. 44).

Os versos a seguir revelam o patriotismo elevado de D. Aquino, po-
ética exaltadora dos bandeirantes. “Engrandecestes o Brazil, domando, 
/ Corpo a corpo, em conflito formidando, / A matta, o rio, a peste, a 
fome, a guerra!” (Bandeirantes, p.16). Demonstra como se deu o pro-
cesso de colonização do território mato-grossense. É evidente na obra 
Terra Natal o engrandecimento de heróis “Salve, heróes! Salve, humildes 
bandeirantes! / Phenicios do sertão! Monções errantes, / A conquista 
immortal da minha terra! (p.16).

A obra é predominantemente composta por sonetos. As tradições 
locais, que é uma temática abordada pelo poeta, como mencionado 
anteriormente, agregam características específicas aos espaços descritos 
em cada poema. Como exemplo, o soneto “Chuva dos cajus” (p.131), 
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que faz alusão a um processo comum na região, que é a primeira chuva 
após a seca. As pessoas mais idosas diziam nos tempos idos que quando 
chegava o mês de agosto, aquele calor de época, os comentários come-
çavam a surgir: vai cair “aquela chuva” a “chuva do caju”. É pelo mês de 
agosto que o primeiro verso do soneto é apresentado: “Agosto. Em cinza 
e pó e fumo envoltas”. As imagens são descritas ao longo do soneto e 
intensificadas pelas sugestões sonoras, ocasionadas pela ação do vento 
sobre as folhas “Rangem rondomoinhando as folhas soltas”.

Na sequência, algumas considerações e versos de Terra do Berço 
de José de Mesquita, livro dividido em quatro partes: “Mato Grosso 
heróico”, “Símbolos, Mato Grosso evocativo”, “Mato Grosso pinturesco” 
(impressões e paisagens, Tipos e figuras, Tradições e costumes). Divisão 
que se aproxima a repartição proposta por D. Aquino em Terra Natal, 
dividido em três partes: “A natureza”, “Os homens” e “As Tradições”.

Em Terra do Berço, temos o passado heróico das grandes conquistas 
e vitórias dos homens mato-grossenses. Começamos por “Mato Grosso 
heroico”, “Nas nossas veias corre sangue heróico”. Este verso é marcado 
pelo som do /s/, que remete poeticamente ao ruído continuado do san-
gue percorrendo pelas veias. “Terra amada, onde o céu é eternamente/ 
azul, a selva verde, o campo em flor”, (Canção mattogrossense, p. 15-
16). As referências aos heróis e suas derivações, presentes nos versos 
de Mesquita, fazem alusão às bandeiras e monções, uma verdadeira 
evocação histórica, agregada a contemplação das belezas locais ao se 
referir a natureza.

Outra parte é “Mato Grosso evocativo”. Como o próprio título escla-
rece, é evidenciado à memória do poeta, que de forma leve, apresenta 
elementos também da tradição local: “Sol de agosto sob os ardores/ e 
ao luar albente!” (Tapera, p.41), “Como te quero, velho tarumeiro,” (O 
Tarumeiro, p.51). Destacam-se gradações suaves: “em flor, madeiro, luz, 
resina, essência/ nuvem da tarde, frescas orvalhadas...” (Tarumeiro, p.53), 
“quando, ainda alma em flor e corpo adolescente, / era luz, era ardor, 
era sonho, era aurora’”. (A alma das velhas casas, p.54).

Na sequência, “Símbolos”: “Alma de poeta, sê qual a garça voan-
do/ sobre o vil atascal e sobre a lama impura, /olhos postos no azul, 
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no ether sereno e brando” ... (Garça, p. 32). Mesquita retrata nestes 
versos, a própria manutenção do seu modo de ver e escrever poemas, 
embora a história de Mato Grosso seja árdua e conflituosa é retratada 
pelo poeta à visão romantizada pelo heroísmo ou pela contemplação 
das belezas locais.

Em “Mato Grosso pinturesco”, destaque para os seguintes versos: 
“Ó sítios da Chapada em que tudo isto/ gozei e o mundo, como um 
sonho fosco, / vi entre as névoas, vagamente visto, / -força me é neste 
instante vos deixar, / na dôr de não poder ficar convosco/ e nem poder 
commigo vos levar! (Chapada, p. 71). Observa-se o amparo saudosista 
marcado pela interjeição e o tom exaltativo, ao qual sustenta a produção 
literária de Terra do berço.

Existe um dialogismo poético entre os dois autores que se constitui 
principalmente pelas adjetivações às figuras históricas. A história é 
parte integrante do conteúdo literário, fornece elementos temáticos à 
voz dos poetas, que sobrepõe a consciência política da real função exer-
cida pelos bandeirantes, em território mato-grossense. Essa discussão 
é inexistente nas obras de Mesquita e D. Aquino. Ambos representam 
uma visão positiva das bandeiras, dissimulando com isso, um passado 
servil e violento, no que se refere à figura dos bandeirantes.

Para que possa ser compreendida, a relação literatura e história 
nos versos de D. Aquino e Mesquita, exige do leitor um considerável 
conhecimento do movimento bandeirantista em Mato Grosso. Trata-se 
de uma linguagem épica e, por consequência, hermética. Com suporte 
na leitura da Poética é possível compreender que:

Não é em metrificar ou não que diferem o historiador e o poeta; a diferença está 

em que um narra acontecimentos e o outro, fatos quais podiam acontecer. Por 

isso a poesia encerra mais filosofia e elevação do que a História; aquela enuncia 

verdades gerais; esta relata fatos particulares (ARISTÓTELES, 2005, p. 28).

O poeta elucida acontecimentos, os quais nos direcionam a imagi-
nar os fatos com grandiosidade épica no plano do possível, busca uma 
imitação da realidade com propósito épico. É a natureza poética nosso 
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objeto de conhecimento, que por características próprias dos escritores 
estudados, estão submetidos à métrica e à rima, é por isso mais sintética, 
todavia, impregnada de figuras como; gradação, metáfora, enjambement, 
aliteração, assonância, hipérbole e outras, que desafiam os leitores aden-
trarem à apreciação dos poemas.

Como afirma Benjamin Abdala Júnior: “A atividade crítica deve 
partir e voltar para o próprio objeto literário que está sendo analisado, 
que é um modo de conhecimento da realidade afim das ciências huma-
nas e sociais” (ABDALA JR, 2014, p.36). As obras contempladas neste 
artigo evidenciam características e pensamentos conservadores de seus 
escritores, reflexão importante para o leitor, mas a poética precisa ser 
compreendida enquanto produção literária em essência. Dá sequência 
afirmando: “Cabe-nos, então, incorporar criticamente essas experiên-
cias, revitalizando a nossa práxis, através de reconfigurações em que 
sejamos igualmente sujeitos e não objetos, reproduzindo especularmente 
o conhecimento” (ABDALA JÚNIOR, 2016. p.140).

Para representar o dialogismo poético a partir de trechos dos dois 
autores, seguem abaixo versos da obra Terra Natal e Terra do Berço, em 
que se estabelece um comparatismo histórico/temático31.

D. Aquino:

A buscar o bravo Neves,

Desde o bravo Antonio João;

E, abraçados vôam, leves,

Para a eterna azul mansão... 

(TN: 60)3

José de Mesquita: 

Nas nossas veias corre sangue heróico, 

Temos a velha tempera ancestral 

de Antonio João, humilde e obscuro estóico,

e Baptista das Neves, o immortal. (TB: 15) 

31 Os versos serão identificados por meio das abreviações TN (Terra Natal) e TB (Terra do 
Berço) e a página em que se encontram nas referidas obras.
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D. Aquino: 
E logo após, alvissareira e bela,
Vai rio abaixo outra monção levando 

Ao conde de Assumar a grande nova. (TN: 26)

José de Mesquita:

ergueram o arraial, entre as verdes colinas, sendo governador o Conde de 

Assumar,

capitão-general de São Paulo e das Minas. (TB: 17)

D. Aquino: 

E as esmeraldas da recente flora. (TN: 07) 

José de Mesquita: 

e o sol te elege, quando, em íris multicores, Na esmeralda dos teus palmares se 

projecta. (TB: 18)

D. Aquino: 

Confiemos na virtude, mais que no ouro! (TN: 06)

José de Mesquita: 

mais que ouro a irradiar de tuas minas

As virtudes heróicas dos teus filhos. (TB: 23)

D. Aquino:

VIRTUTE PLUSQUAM AURO

Brazão da minha terra! tu que ostentas (TN: 05)

José de Mesquita: 

O Brazão de minha terra

Virtute plusquam auro

Bem notável contraste o que ora ostentas (TB:23)

D. Aquino: 

Salve, heroico Antonio João!

Salve, intrépidos soldados 
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Do meu pátrio pavilhão! 

Ereis quinze, e como fostes

Arrostar a morte assim,

Resistindo contra as hostes (TN: 47) 

José de Mesquita: 

Foi então que o valente Antonio João se vendo só com seus quinze - ó grande 

ironia da sorte!

quinze contra a legião! – a morte já prevendo,

quis, melhor do que a fuga e a rendição – a morte. (TB:27)

D. Aquino: 

Sois os nossos espartanos, (TN: 49)

José de Mesquita: 

num gesto de espartana e máscula nobreza. (TB: 29)

D. Aquino:

Sei que morro, mas meu sangue

E o dos meus protestarão,

No baquear do corpo do corpo exsangue,

Contra o assalto ao meu torrão! ” (TN: 50)

José de Mesquita: 

Morro, o sei, mas meu sangue e dos meus companheiros hão de ser um protesto 

ante a invasão ousada! (TB:30)

D. Aquino: 

Triste scenario! a bruta Natureza, (TN:121)

José de Mesquita: 

triste tapéra que as pobres flores

de são-caetano vestem somente,

do sol de agosto sob os ardores

E ao luar albente! (TB: 41)
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D. Aquino: 

Aqui do homem quase nada resta!

Qual innumero exercito, a floresta

Invadiu-lhe a mansão!

Desta hoje, no verdor da capoeira,

Só negreja o esqueleto de aroeira,

O bronze do sertão. (TN: 122)

José de Mesquita: 

Era um engenho. E hoje é tapera.

Abandonaram-no os habitantes.

E elle, de alegre, ruidoso que era,

De povôado que fôra d’antes, 

Hoje é deserto... Somente resta (TB: 41)

D. Aquino: 

E tu, no valle, ao beijo cascateante

Dos teus dois ribeirões, dormes, segura,

Ouvindo a trépida agua que murmura

As velhas lendas do ouro e do diamante. (TN:79)

José de Mesquita: 

Das velhas lavras ergue-se uma prece.

A alma de uma outra edade erra o ambiente.

E o velho Ribeirão de Ouro emmudece

Entre as lages seu pranto alto e dolente. (TB: 48)

Conclusão

Walter Benjamin afirma que “O verdadeiro leitor lê uma obra épica 
para “conservar” certas coisas”. (BENJAMIN, 1994, p.59). D. Aquino 
e José de Mesquita são autores que escreveram sobre temáticas épicas 
para “conservar” o sentimento nacionalista e a concepção de padrão 
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artístico romântico-parnasiano. Especificamente, em Mato Grosso, a 
produção poética manteve, na primeira metade do século XX, forte 
influência destes escritores sobre o prisma da temática romântica e a 
forma parnasiana, principalmente no que se refere à terra. Buscavam 
a consolidação de um sistema literário e a valorização dos aspectos 
regionais e culturais.

Segundo Lenine Póvoas, em Dom Aquino aparecem:

Toda a pujança de nossas matas e toda a beleza de nossos pantanais; toda a 

poesia de nossos regatos e toda a majestade de nossos rios caudalosos, toda 

a magia de nossas auroras salpicadas de orvalho e toda a suavidade de nossas 

límpidas cascatas vive e canta nas suas estrofes, onde também vibram e palpitam 

os lances épicos de nossa história e as nossas mais caras tradições. Dom Aquino 

é o poeta da natureza matogrossense. Ela é a sua inspiração mais fecunda, mais 

bela e mais constante (PÓVOAS, 1982, p. 37).

A declaração de Póvoas acerca de D. Aquino é igualmente pertinente 
para as características de Mesquita, especificamente na obra Terra do 
Berço. Afirmou-se que até meados do século XX, a literatura produzida 
em Mato Grosso estava alicerçada nos elementos românticos, valori-
zação da natureza coberta pela grandiosidade e valorização da história 
sobre o prisma do dominador/colonizador. Octavio Paz dirá que “o 
poeta épico não fala de si mesmo, nem de sua experiência: fala de ou-
tros e seu dizer não tolera ambiguidade nenhuma. A objetividade é o 
que lhe torna impessoal” (2010, p.193). A literatura apresentada pelos 
autores estudados elucida uma das faces da história das bandeirantes e 
das especificidades locais, que são enaltecidas pelos poetas.

Dessa maneira, podemos dizer que ambos obtiveram reconheci-
mento pela literatura produzida, realizaram um projeto de identidade 
amplamente defendida em versos e discursos, que foram publicados e 
proferidos em institutos e jornais dentro e fora do Estado. A intenção 
de trabalhar com estes autores era justamente apresentar os pontos de 
diálogo na poética de ambos, a partir do aspecto histórico/temático nas 
obras Terra natal e Terra do Berço.
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o LiriSmo E A urbANiDADE PoéTiCA DE LuCiENE 
CArvALHo

Maria Cleunice Fantinati da Silva32

A lírica moderna tem como marco inicial o movimento simbolista, 
surgido na Europa durante o século XIX. O Simbolismo teve como 
centro irradiador a França, mais especificamente a publicação de As 
flores do mal, de Charles Baudelaire, em 1857.

A literatura brasileira no século XIX e meados do século XX, pou-
co contempla a presença da mulher, pois é praticamente relatada por 
homens. Em âmbito nacional, segundo Walker (2016), é no período 
romântico que a história literária registra as primeiras presenças fe-
mininas atuantes. Neste momento, em que as mulheres adentram o 
espaço literário também surgem os questionamentos da situação de 
desigualdade em que viviam em relação aos homens.

Em Mato Grosso, o primeiro documento escrito em língua portu-
guesa apontado por Rubens Mendonça (2015) foi a ata de 8 de abril de 
1719. Em nota de apresentação, Walnice Vilalva comenta a importância 
deste livro, pois “conforma uma organização de obras e propõe um 
sistema literário local. A região ascende como limite, como forma de 
percepção da identidade, da história, da literatura” (Idem, 2015, p.5). 
Não diferentemente do que aconteceu em outras regiões no Brasil, a 
produção da literatura em Mato Grosso, neste período, foi feita pelos 
homens. Em Mendonça (2016), a escrita feminina é citada a partir 
da cronista e poetisa Vera Iolanda Randazzo, na página 197. E depois 
comenta sobre Amália Verlangiére:

32 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários (PPGEL/UNEMAT). 
Mestre em Estudos de Linguagens/Estudos Literários (PPGEL/UFMT). Professora de 
língua portuguesa/ literatura e língua espanhola no IFMT- Campus Avançado Tangará 
da Serra/MT. 
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[...]cuiabana, poetisa, nascida a 22 de julho de 1930. Hélio Serejo, no seu livro 

Poesia Mato-grossense, Tomo I, escreveu a respeito da poetisa cuiabana: “Não 

sendo sonetista, vai, entretanto, burilando a forma no ritmo compassado do 

verso livre, no qual determina ângulos suaves, numa saltante multiplicidade de 

facetas graciosas” (MENDONÇA, 2015, p. 201).

As mulheres brasileiras encontraram inúmeras dificuldades para 
publicarem seus textos que não serão discutidas aqui, pois em seus 
espaços territoriais, de uma forma ou outra elas iniciaram a luta pela 
conquista de seus direitos. Em Mato Grosso, algumas mulheres idealiza-
ram e mantiveram a revista A Violeta durante quatro décadas do século 
passado. Juntas fundaram o Grêmio Literário Júlia Lopes de Almeida, 
responsável pela publicação da revista.

O periódico foi o único organizado, redigido e dirigido só por mulheres no 

estado. Circulou entre 1916 e 1950, e teve em seu corpo editorial mulheres 

letradas pertencentes às classes média e alta da sociedade, a maioria delas de 

famílias tradicionais, entre escritoras, professoras, funcionárias públicas e donas 

de casa (BRUSCHI, 2019, p.1,).

Dentre tantas, destacam-se as professoras e escritoras, Maria Dim-
pina Lobo Duarte e Maria de Arruda Müller que foram cronistas da 
revista A Violeta. Mulheres como elas possibilitaram   a abertura de 
espaço para que outras também escrevessem sobre as mais variadas 
temáticas. Deste modo, dando início à produção literária feminina no 
Estado, cabe ressaltar que não se pretendeu fazer um levantamento da 
historiografia literária em Mato Grosso, apenas intencionou-se refletir 
sobre a ausência da produção escrita feminina nos séculos anteriores; 
porém, na atualidade, a inserção da mulher na escrita é fonte de diversas 
pesquisas.

Mulheres como Lucinda Persona, Marta Cocco, Divanize Carbo-
nieri, Cristina Campos, dentre outras tantas têm contribuído para a 
produção literária em Mato Grosso. Também, outras que possivelmente 
não integram a lista de escritoras em destaque, mas que contribuem 
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de modo significativo no interior do estado, estimulando a leitura e 
produção literária.

 A capital de Mato Grosso, Cuiabá, mais especificamente o bairro 
do Porto se tornou expressão lírica para Luciene Carvalho. A primeira 
publicação da poeta é a coletânea intitulada Devaneios Poéticos (1994). 
Teia (2000) é seu segundo livro e depois Caderno de caligrafia (2003), 
seguidos da primeira edição de Porto (2005) e Cururu e Siriri do Rio 
abaixo (2007). Publica também a trilogia: Conta-Gotas, Sumo de Lascívia 
e Aquelarre ou livro de Madalena (2007). Lança Insânia (2009) e Ladra 
de Flores (2012). Estas obras conquistaram prêmios e condecorações. 
A escritora publicou um caderno de poesia para crianças intitulado 
Para onde os caminhos levam (2012). Por último, temos Dona (2018).

Os versos de Luciene Carvalho testemunham a cidade, ambienta-
dos em cenários cuiabanos e dão vida às personagens que habitam o 
imaginário do sujeito lírico. Rocha (2012), faz uma reflexão acerca da 
inserção da urbanidade na literatura moderna; pois Baudelaire foi lido 
e apresentado como o poeta que deu início à representação literária da 
cidade moderna, é interessante observar o quanto ele também iniciou, 
como afirma Hamburger (2007, p. 373), uma reação a ela. Porque, possi-
velmente obras posteriores, seja ela a modernista Paulicéia desvairada ou 
obras contemporâneas, reiteram e recriam temas e modos inaugurados 
e consolidados pelos apreciadores da teoria baudelairiana.

As cenas urbanas permeiam a lírica da poeta mato-grossense. Para 
Silva (2018) a relação dos poetas contemporâneos com o ambiente ur-
bano exacerbou as percepções do flâneur baudelairiano. É cognoscível a 
urbanidade no poema “Transeunte”, na primeira parte do livro33 Ladra 
de Flores intitulada “Outono”.

Transeunte

Da mulher que passa ao lado

desconheço tudo

seus sonhos

33 O livro Ladra de Flores (2012) está dividido em quatro partes e cada uma recebe o nome 
das estações do ano. Assim temos: Outono, Inverno, Primavera e Verão.
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seus medos
seus projetos. 
Vejo seus cabelos 
pintados em casa,
suas roupas
vindas do comércio
varejista popular.
Tenho a vaga impressão 
que esta mulher
passa todo o dia
pela calçada de minha casa
mas ela é tão comum 
que se mistura às demais.
Desconheço tudo sobre ela
sua estória,
sua origem.
sua prole.
Percebo na pressa dos seus passos
o horário de trabalho a cumprir,
presumo a pequena extensão do seu salário.
Cumprimento-a com um sorriso
no qual tento transmitir
algum reconhecimento
algum conforto.
Em mim, eu sei: 
eu não conheço essa mulher
de fato. 

(CARVALHO, 2012, p.26)

No poema “Transeunte”, como o próprio título aponta, o sujeito 
lírico observa o movimento da rua. Nos primeiros versos, visualiza a 
mulher que passa e afirma não saber nada sobre ela: “desconheço tudo/ 
seus sonhos/seus medos/ seus projetos”. O deslocamento visualizado e 
o “desconhecer” o outro remetem à modernidade, pois trazem a estes 
versos a aura marcada pelo espaço metropolitano. Vivenciar o moder-
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no para o eu lírico sugere um certo flâneur34 de Baudelaire, ou seja, o 
caminhar incógnito pelas ruas envolto no anonimato. Ao desconhecer 
“seus medos”, o sujeito lírico feminino encontra na mulher transeunte 
a solidão de estar na multidão. Porque “a sensação do moderno vem 
acompanhado de medo, choque, mal-estar e uma profunda angústia 
oriunda da constante tensão que movimenta entre a decadência e o 
progresso” (NASCIMENTO, 2011, p.2). Baudelaire instaura a temática 
do efêmero em sua poesia e passa a abordar imagens contemporâneas 
relacionadas à urbanidade. Deste modo, conferindo à sua poesia um 
caráter completamente inovador.

Vale salientar que Charles Baudelaire preserva a tradição, pois em 
sua poesia faz uso rigoroso da forma, respeitando a versificação clássica, 
faz uso de versos alexandrinos e também emprega vários recursos téc-
nicos e estilísticos, como rimas internas e aliterações. Por outro lado, na 
lírica da poeta mato-grossense seus versos são livres não considerando 
a tradição clássica, porque

[...] O verso livre é uma unidade rítmica. D.H. Lawrence diz que a unidade do 

verso livre é dada pela imagem e não pela medida externa. [...] O mesmo ocorre 

com o verso livre contemporâneo: cada verso é uma imagem e não é necessário 

suspender a respiração para dizê-los. Por isso muitas vezes é desnecessária a 

pontuação. As vírgulas e os pontos sobram: o poema é o fluxo e o refluxo ritmo 

[...] (PAZ, 1996, p.15).

O sujeito-lírico reconhece que a mulher personagem de sua poesia, 
no movimento da rua, se iguala às outras tantas: “mas ela é tão comum 
/ que se mistura às demais”. No mundo moderno as pessoas se perdem 
na multidão igualando-se aos outros. Para Baudelaire o perfeito flâneur 
consiste em fixar residência no numeroso. O sentimento em relação à 
multidão está encadeado também ao reconhecimento de que só o mer-
gulho na multidão permite ao poeta tornar-se moderno. Para Kirchof 

34 Para Benjamin (1975), Baudelaire achou certo equipar o homem na multidão, em cujas 
pegadas o narrador do conto de Poe percorre a Londres noturna em todos os sentidos, 
como um tipo de flâneur. Mas, discorda desta colocação. Afirma que o homem na multidão 
não é nenhum flâneur.
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(2007), “A flânerie não decorre da mera observação, mas da reflexão. 
As imagens são como um pano de fundo que ampara os sentimentos 
e reflexões”.

O olhar lírico atento diz: “Percebo na pressa dos seus passos / o 
horário de trabalho a cumprir, / presumo a pequena extensão do seu 
salário”. A poesia de Luciene Carvalho apresenta a mulher na moder-
nidade que deixa o espaço doméstico e passa a permear outros espaços 
anteriormente considerados apenas para os homens. Neste sentido, a 
personagem lírica assume o papel de “herói” moderno, aproximando-
-se do herói baudelairiano descrito por Nascimento (2011): o “herói é 
o lutador escravizado nas fábricas, é o trapeiro, prostituta, o artista”, ou 
seja, são estes os autênticos objetos da modernidade.

O eu-lírico luciênico se comove com a situação da mulher que 
passa, pois percebe nela a representação de todas aquelas que saem 
para trabalhar nas fábricas, no comércio, nas ruas, nos lares, etc. E ao 
cumprimentá-la, com um sorriso, faz uma tentativa de “algum reconhe-
cimento/algum conforto”. Pois, “nela” estão todas as outras. As evidências 
imagéticas refletidas nos versos do poema “Transeunte”, possibilita a 
representação da metáfora da modernidade, visto que

(...) O poético diz o indizível. (...) A linguagem indica, representa; o poema não 

explica ou representa: apresenta. (...) O homem é a sua imagem: ele mesmo e 

aquele outro. Pela frase que se dá o ritmo, que é imagem, o homem - é esse 

devir perpétuo – A poesia é entrar em existência. (PAZ, 1972, p. 112- 113).35 

Estes apontamentos corroboram para a reflexão da modernidade, 
pois cabe à arte a função de visualizar seu espaço e despertar nos sujeitos 
leitores a criticidade. Para tanto, cabe-se retomar as palavras de Antonio 
Candido (2002), pois o poeta não é um simples refletor, tem a sua pró-
pria mônada. Ao criar a poesia, sabe que ela será devolvida à realidade.

No poema intitulado “No Rush”, do livro Dona (2018), a poeta Lu-
ciene Carvalho, através de seu espelho lírico, visualiza o momento de 
maior tráfego na cidade de Cuiabá.

35 Tradução minha.
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No Rush

Quando saio na noite

e vejo aquelas mulheres todas

que percorrem a cidade,

mulheres de toda idade...

Mas tem um cantinho

que começa na Isaac Póvoas

Com a rua Joaquim Murtinho, 

vai dando uma descidinha, 

floresce na Ipiranga

e na Maria Taquara. 

Enquanto o rush

engole as ruas 

e a lua percorre o céu

Cuiabá vira um troféu.

Silenciosamente, 

elas chegam,

se instalam diariamente,

quer dizer, noturnamente,

são todas senhoras:

uma vinda não sei de onde,

põe o carrinho de cachorro-quente

na Ipiranga

entre as barracas de manga,

caju, banana e caqui;

a outra chega com a carga

no isopor: Pamonha!

O aroma, o sabor, 

enquanto a noite avança, 

misturando a outra dança:

a pasta base, a maconha.

Na Maria Taquara, 

uma senhora gorda

oferece pra quem para
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DVDs a 2 por 5.

No rosto de cada uma

muita ruga, muito vinco.

Das cinco às oito 

se move o comércio delas...

vem de um dia de trabalho,

ganham dinheiro no rush.

Depois...

Talvez possam ver novelas. 

(CARVALHO, 2018, p.94-95)

Desde o título do poema, o seu lirismo evidencia os reflexos da 
modernidade que serão expostos nos versos. “No Rush”, é o momento 
do retorno para a maioria, o horário de pico, pois

(...) “no agito indiscriminado das compras” –; as “senhoras e moças” – de volta 

após as 16 horas, para o “footing”, e em “refluxo”, no “rush das seis” –; os homens 

– que deixavam “os escritórios e bancos” no “rush”. Entre o “rush” e os “eventos 

noturnos”, (...). (PENNA, 2011, p.234).

Na deslocação simultânea, no afluxo brusco, uma grande quantidade 
de veículos e pessoas individualizadas, visando seus próprios interes-
ses, se misturam. Nesta hora, diariamente, “quer dizer, noturnamente”. 
Retomando a perspectiva modernista, Kirchof citando Hyde (1989), 
afirma que “a literatura modernista nasceu na cidade, e com Baudelaire 
– principalmente com a sua descoberta de que as multidões significam 
solidão e que os termos multitude e solitude são intercambiáveis para 
um poeta de imaginação fértil e ativa.” (KIRCHOF, 2007, p. 44). Por 
outro lado, Benjamin (1975), contesta a multidão em Baudelaire, pois 
seria apenas uma multidão amorfa de passantes, ou seja, simplesmente 
pessoas nas ruas.

Ao lançar o olhar sobre o rush, o eu lírico visualiza as mulheres no 
meio da multidão em movimento: “vejo aquelas mulheres todas”. A 
imagem feminina é uma recorrência constante nessa lírica.
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 (...) – a imagem poética que irrompe no poema não é distinta da ambiguidade 

da realidade tal como apreendemos no momento da percepção imediata, con-

traditória, plural e não obstante dotada de um sentido profundo. A revelação 

poética descobre a condução humana – a solidão de ser jogado – e nos convida 

a realizá-la plenamente ao exprimi-la através da imagem que comporta a dua-

lidade e o contraditório, a representação e a realidade (...). (PAZ, 1996, p. 271).

Nos versos seguintes: “que percorrem a cidade, / mulheres de toda 
idade...”, o uso da reticência, pelo eu-lírico, simboliza a pausa para re-
flexão, pois se vê impossibilitado de explicitar a idade dessas mulheres, 
visto que são muitas. Neste horário, nas grandes cidades, ocorre o con-
gestionamento do tráfego, devido ao grande número de veículos que se 
deslocam na mesma direção. E, neste momento, as mulheres Luciênicas 
entram em cena no espaço demarcado, nos versos citados: “que come-
ça na Isaac Póvoas / Com a rua Joaquim Murtinho, / vai dando uma 
descidinha, / floresce na Ipiranga/ e na Maria Taquara.” Ao observar a 
movimentação das mulheres no rush a poeta contempla em seus versos 
parte do patrimônio histórico e cultural de Cuiabá.

Toda a agitação começa na rua Isaac Póvoas com a Joaquim Mur-
tinho e a “descidinha” parece acelerar o processo eufórico do lirismo 
para florescer nas Praças: Ipiranga36 e Maria Taquara37. Estas praças são 
pontos que referenciam a histórias de Cuiabá. Deste modo, o sujeito 
lírico une-se historicamente ao povo cuiabano conhecedor deste espaço. 
Os referenciados espaços públicos são tão conhecidos pela população 
de Cuiabá que nos versos: “floresce na Ipiranga / e na Maria Taquara.” – 
dispensa-se a palavra “praça”; que neste contexto, significa área pública, 
largo, e especificamente para os cuiabanos, refere-se ao local aberto onde 

36 Localizada na região central de Cuiabá e às margens da Avenida Tenente Coronel Duarte 
(Prainha), a Praça Ipiranga, uma das mais antigas da capital mato-grossense, carrega muitas 
histórias. O ponto é garantia de vendas para os ambulantes, afinal, milhares de pessoas 
circulam no atual ponto de ônibus da praça, que possibilita a ida para a cidade de Várzea 
Grande, região metropolitana de Cuiabá.

37 A Praça Maria Taquara, localizada em frente a atual Avenida da Prainha, ficou famosa 
por abrigar uma estátua de 4,20 m de altura da lendária Maria Taquara. Esta, uma figura 
mitológica da cidade nascida no início do séc. XIX e famosa pois fugia aos padrões da 
época, foi a primeira mulher a usar calças em Cuiabá, e andava sempre com uma mala na 
cabeça.
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se expõe as barracas para comercializar os diversos produtos citados 
nos versos do poema “No Rush”.

Nos versos citados acima, o termo omitido é indiferente para o eu-
-lírico que poetiza intimamente com seu povo. Neste contexto, a elipse 
ocorre, porque nestes versos a poeta interage com leitores que facilmente 
identificam os espaços “na Ipiranga” e na “Maria Taquara”.

Nos versos personificados “Enquanto o rush / engole as ruas / e a lua 
percorre o céu”, o sujeito lírico acompanha o ritmo acirrado do “rush” 
para dar agilidade às mulheres que chegam – “uma vinda não sei de onde, 
/ põe o carrinho de cachorro-quente / na Ipiranga / entre as barracas de 
manga, / caju, banana e caqui; / a outra chega com a carga / no isopor: 
Pamonha!”. O espaço urbano, metaforizado pelo sujeito lírico, apresenta 
o cotidiano das mulheres determinadas que vão à luta e cumprem sua 
“sina” na sociedade instaurada pelo capitalismo.

Por outro lado, o eu lírico não deixa de mostrar a realidade, pois 
na agitação do “rush” – “enquanto a noite avança, / misturando a ou-
tra dança:/ a pasta base, a maconha”. Neste sentido, na multidão os 
indivíduos se amalgamam, ou seja, o “bem” e o “mal” compartilham o 
mesmo espaço. É na multidão que as identidades individuais se afloram. 
A percepção de Baudelaire em relação à multidão está relacionada ao

(...) reconhecimento de que só o mergulho na multidão permite ao poeta tornar-

-se moderno. Para poder gozar do incomparável privilégio de entrar na pessoa 

de um outro ou para experimentar a misteriosa embriaguez de uma comunhão 

universal, é preciso que o poeta deixe a sua torre de marfim e se misture com 

as pessoas comuns (D’ANGELO, 2006, p. 243).

Neste sentido, percebe-se que adentra o espaço cotidiano das mulheres 
que ganham seu dinheiro no período do “rush” – “uma senhora gorda / 
oferece pra quem para / DVDs a 2 por 5.” No cotidiano citadino reside 
o lirismo de Luciene Carvalho. Segundo Pereira (2012), a frequência de 
temas extraídos do contemporâneo, a partir da linha teórica baudelairiana, 
resulta na adoção de uma temática retirada do cotidiano e materializada 
em procedimentos estéticos mais flexíveis, que dão a lírica moderna uma 
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maior liberdade face à rigidez dos padrões clássicos. As considerações de 
Rocha (2012), sobre a urbanidade apontam para o fato de que

(...) a cidade moderna surge como tema literário caro à literatura moderna por 

ser o repositório das utopias de progresso sobre as quais repousa o próprio 

projeto de modernidade. Desde os panoramas e fisiologias que tentavam dar 

conta da nova realidade urbana, passando pela literatura produzida no início do 

século XX, projeta-se uma imagem de cidade que corresponde às ambivalências 

constitutivas da própria modernidade: de um lado, o lugar do vir-a-ser do pro-

gresso material (quiçá espiritual), que reúne as utopias iluministas, de outro, o 

lugar que revela, de forma cada vez mais profunda, as desigualdades inerentes 

do sistema capitalista que, não esqueçamos, é a base material da modernidade 

(ROCHA, 2012, p.125)

O capitalismo é excludente e o sujeito lírico denuncia que as mu-
lheres que comercializam no “rush”, trazem as marcas expressas, pois 
“No rosto de cada uma / muita ruga, muito vinco. / Das cinco às oito / 
se move o comércio delas...”. As marcas da luta pela sobrevivência estão 
impressas no próprio rosto, pois elas “vem de um dia de trabalho, / ga-
nham dinheiro no rush.” Elas vêm de um dia de trabalho para ganharem 
dinheiro no rush, possivelmente não recebem o suficiente para garantir 
o sustento, ou não recebem pelo dia trabalhado por serem donas de casa.

Então, somente “Depois.../ Talvez possam ver novelas.” O fazer 
poético de Luciene Carvalho visualiza a mulher no “rush”, mas deixa 
explícito que este não é o seu único trabalho. E, a possibilidade de 
descansar, após um dia de trabalho, somado ao período do trabalho 
no “rush”, permanecerá na dúvida levantada pelo advérbio “talvez” no 
último verso do poema.

O seu lirismo suave que poetiza a figura feminina, é por todo con-
temporâneo, uma vez que toma como matéria para a produção de sua 
poesia a mulher trabalhadora. Em “Transeunte” versifica a mulher 
desconhecida que passa ao lado, seus cabelos pintados em casa e vestida 
com roupas do comércio varejista popular. No poema “No Rush” são 
“todas senhoras:/ [...] No rosto de cada uma/ muita ruga/ muito vinco” 
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e, também a senhora gorda vendedora de DVDs. Mulheres estas que en-
cantam não por suas belezas, mas por suas lutas cotidianas incansáveis.

[...] Belo é o que nos arranca do tédio e do cinza contemporâneo e nos rea-

presenta modos heroicos, sagrados ou ingênuos de viver e de pensar. Bela é a 

metáfora ardida, a palavra concreta, o ritmo forte. Belo é o que deixa entrever, 

pelo novo da aparência, o originário, e o vital da essência (BOSI, p. 131, 1997).

O eu lírico visualiza a mulher com um olhar de crítico, pois a socieda-
de capitalista prioriza o lucro, ainda que seja proveniente da exploração 
do trabalho do outro. Quando se trata da mulher – “senhoras” – elas 
se tornam invisíveis aos olhos do sistema. Como se percebe desde o 
título do poema “As invisíveis” da página 19, do Livro Dona (2018), 
“Estranho o quanto são invisíveis / para o mundo, / para os olhares,”. São 
mulheres que provavelmente, ainda atuam no mercado de trabalho, que 
estão ativas, uma vez que – “Vejo-as nos ônibus.../ Atravessando ruas... 
/ Comprando em lojas...” – mas aos olhos da sociedade são invisíveis.

Entretanto, são visualizadas pelo lirismo luciênico, pois nas concep-
ções de Bosi (1977), a atividade poética busca uma intensa relação com 
o mundo da vida. A realidade urbana entra nos versos do sujeito lírico 
contemporâneo, pois a representação da cidade moderna pela literatura 
fornece temas e motiva formas para a literatura de hoje, compreender 
que há uma tradição construída desde o século XIX, como

Baudelaire olha para a cidade de finais do século XIX com o olhar crítico daquele 

que a sabe como o repositório de todas as tensões de que a modernidade — e 

as novas relações de trabalho, de consumo e de produção que a caracterizam 

desde o seu surgimento — é agregadora e, ao mesmo tempo, serve, também, 

como fonte inesgotável de material poético (ROCHA,107-108, 2012).

Fonte esta explorada por Luciene Carvalho com extrema sensibilida-
de lírica. Cada verso espelha a realidade feminina que encanta e encontra 
em outras mulheres que passam pelas ruas, no “rush”, em tantos outros 
lugares, possibilitando um despertar, um refazer-se.
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O eu-lírico, supostamente ligado à consciência das mulheres de 
Cuiabá, une-se a elas para valorizar os seus cotidianos, visto que, segun-
do Octavio Paz, a realidade se reconhece nas fantasias do poetas; e os 
poetas reconhece suas imagens na realidade (PAZ, 1996, p.131). Neste 
sentido, o fazer poético transcende o limite das experiências individuais 
e seu lirismo atenta para a universalidade.

Considerações

A lírica de Luciene Carvalho se volta para expressar o feminino e o 
espaço urbano. A partir da análise dos poemas “Transeunte” do livro 
Ladra de Flores (2012) e “No Rush” do livro Dona (2018), foi possível 
considerar que a poeta explora temáticas voltadas para questões que 
envolvem o mundo da mulher e o espaço da cidade de Cuiabá, na 
contemporaneidade.

Enquanto Charles Baudelaire percebe a metrópole como um lugar 
de fascínio e melancolia, Luciene Carvalho visualiza a cidade como um 
modo de sobreviver no mundo moderno, onde todos se aglutinam na 
luta pela sobrevivência. A lírica luciênica é um mergulhar na massa, é 
um espelho da realidade. É tão real que urbanidade expressa em sua 
poesia um amalgamar de sujeitos individualizados em seus interesses, 
dividindo o mesmo espaço nas ruas e se acotovelando despercebidos 
em seu próprio interior. Compartilham o mesmo espaço, a mulher que 
vende pamonha e a que vende maconha.

A discussão sobre a lírica moderna possibilitou o entendimento 
que Baudelaire não estabeleceu uma relação harmônica com a sua 
época, e para ele, a imagem da metrópole é sempre um lugar abrupto e 
desumano. Luciene lança o olhar crítico para o espaço urbano, e a sua 
poesia brota da observação do transeunte e do movimento no rush, 
acompanhando o ritmo da “descidinha”. No ritmo de seus versos nasce 
a similaridade com o seu povo, com a história e cultura local, ou seja, 
seu fazer poético é coletivo.
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oS quiNTAiS E oS quiTuTES CuiAbANoS: Com DuNGA 
roDriGuES E LuCiENE CArvALHo

Maria Elizabete Nascimento de Oliveira38

Jocineide Catarina Maciel de Souza39

No quintal 

Além de tamarineiro

Tem o pé de jatobá

(...) 

O quintal que a gente mora

Mora no Porto em Cuiabá.

(Luciene Carvalho)

Apresentaremos os quintais e os quitutes cuiabanos, tendo como refe-
rência a crônica “Os quintais do Porto”40, de autoria de Dunga Rodrigues, 
e o calendário “Quitutes e quintais”, publicado por Luciene Carvalho, na 
oferenda de uma coletânea de sentidos que movimentam-se, tanto na 
prosa, quanto na poesia, e brincam nos fundos dos quintais arborizados, 
com suas frutas saborosas e variadas e os flashes de registros fotográficos 
que não materializados, são despertados pela via da memória. As autoras 
exibem a abundância da fauna e da flora que ornamentavam os quintais 
da cidade de Cuiabá, no estado de Mato Grosso e que contribuíram, 
significativamente, para o desenvolvimento da cultura.

38 Doutora em Estudos Literários (PPGEL/UNEMAT). Atualmente, professora formadora da 
área de Linguagens no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação 
Básica/CEFAPRO (Cáceres/MT). Membro do Grupo de Pesquisa em Poesia de Autoria 
feminina contemporânea do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste do Brasil/GPFENNCO.

39 Mestra em Estudos Literários (PPGEL/UNEMAT). Professora Formadora da área de 
Linguagens/CEFAPRO (Cáceres/MT). Membro do GPFENNCO.

40 Porto é um bairro da capital do Estado de Mato Grosso, em seus primórdios a cidade era 
dividida em duas, de um lado o Centro que abrigava a elite cuiabana e, de outro, o bairro 
do Porto destinado à população menos abastada socioeconomicamente.
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Na crônica “Os quintais do Porto”, escrita em 20 de novembro de 
1984, no jornal Diário de Mato Grosso, são apresentadas as árvores 
frutíferas que ornamentavam os grandes quintais das casas de outrora, 
muitos deles, segundo Dunga, tiveram que ceder espaços aos grandes 
edifícios ou construções modernas que, de certa maneira, sufocaram as 
formas genuínas de vida que respiravam pelos becos da cidade. Neste 
sentido, a autora declara: “Eu tive a felicidade de desfrutar destas deli-
ciosas vegetações, pois meu pai morou numa das mais gostosas casas 
coloniais do bairro, numa quadra de terreno, caprichosamente plantada” 
(RODRIGUES, 1984).

No período de produção da autora, a cidade mantinha o título de 
cidade verde, derivado das inúmeras árvores frutíferas que ornamenta-
vam as casas. Segundo Dunga, tratava-se de um grande tapete colorido 
dentro da cidade. Os quintais cuiabanos ganhavam vida plena, na ha-
bilidade dos seus moradores, que cuidavam com esmero e zelo de suas 
plantações, tornando-os o coração da casa. Lugar onde pulsava a vida e 
a alegria entre os habitantes, pois eram espaços plurais e hospitaleiros, 
onde os adultos juntavam-se para conversar e degustar as guloseimas 
às sombras das árvores, enquanto as crianças, os transformavam em 
um grande e avivado parque de diversão: “É que o quintal do vizinho/
Parecia com o nosso” (CARVALHO, 2017, s/p):

Os seus laranjais enxertados, carregavam tanto que as laranjas não colhidas 

continuavam no pé, reverdecendo no ano seguinte. Havia até um parreiral 

encorpado que o seu Dantinho, na lua certa, ia podar. O abacateiro recebia as 

suas cutiladas anuais para ficar bem carregadinho. Até a goiabeira preguiçosa 

recebia uma surra, na noite de São João, para botar seus frutos para fora (RO-

DRIGUES, 1984).

Os encontros aconteciam nos fundos dos quintais, raras às vezes 
apenas com os membros da família, em sua maioria, a família era es-
tendida pela vizinhança. Faziam dos encontros uma festa para degustar 
das guloseimas/quitutes feitos pelas matriarcas da família que, segundo 
Dunga (1969), em Reminiscências de Cuiabá, não se tratava de grande 
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variedade, mas de um sabor singular, portanto, era “[...] digna de menção 
especial tendo em vista a originalidade e a diferença que a distingue das 
demais regiões do país” (RODRIGUES, 1969, p. 30). Assim, destina na 
obra, páginas à descrição de receitas culinárias que compuseram as 
mesas cuiabanas.

Nos quintais, portanto, existiam deliberadamente uma sinestesia, 
contida na exuberância das árvores, no cheiro das frutas, nas deliciosas 
guloseimas produzidas pelas mulheres, nos mitos e nas crenças cultuadas 
pela população. A exploração dos cheiros e sabores característicos de 
cada fruta eram degustadas quase sempre coletivamente, quer seja pela 
família, quer seja pela sua extensão, os vizinhos. A este respeito Dunga 
Rodrigues destaca que:

[...] nem o conceito de comunidade, nem o de sociedade abrangem a definição 
de vizinhança que, se alargaram em dimensão e profundidade como uma am-
pliação da família. Em nossa capital, principalmente para os que passaram já 
por três estágios de moradas, pode-se sentir facilmente na pele, essas mudanças 
que vimos sofrendo: o período das casas ombro a ombro, geminadas, à beira da 
rua; o das casas se isolando entre muros cercando imensos terrenos (começo 
da invasão migratória a esta cidade) e a atual morada vertical, que se propaga 
rapidamente, movida pela falta de segurança e ausência de mão-de-obra para 
manter em ordem os novos casarões e palacetes. [...] a vizinhança representava, 
por assim dizer, um elo forte, alimentado por pequenos deveres e obrigações, 
não explícitos ou especificados em código, mas tacitamente aceitos por pessoas 
que habitavam casas que se comprimiam num quarteirão, pedaços de rua, po-
dendo até se encompridar por travessas e adjacentes, como acontecia conosco 

(MÜLLER; RODRIGUES, 1994, p. 33).

Os quintais, portanto, são espaços privilegiados na obra das autoras 
e, em gêneros discursivos diferentes, prosa e poesia dialogam pela via da 
memória, sempre inconclusa e aberta. É, portanto, unindo vivências e 
as frestas da memória que as autoras retiraram a seiva para seus escritos 
(BOSI, 2003), fazendo do quintal, um espaço interativo e estimulante 
do imaginário que ultrapassa os limites geográficos e/ou histórico e 
movimenta o espaço ficcional.
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Eram ainda nos quintais que aconteciam as festividades, princi-
palmente as de Santos, dada a religiosidade cristã local, seguidas pelas 
brincadeiras das crianças: “Após as festas do Espírito Santo a criançada 
simulava umas touradas: uma cabeça (seca) de boi, enfiada num cabo 
de vassoura, os convites enviados às meninas, escritos em papeizinhos, 
dobrados como envelope” (RODRIGUES, 1984). 

A infância é certamente maior que a realidade. [...] É no plano do devaneio, e 

não no plano dos fatos, que a infância permanece em nós viva e poeticamente 

útil. Por essa infância permanente, preservamos a poesia do passado. Habitar 

oniricamente a casa natal é mais que habitá-la pela lembrança; é viver na casa 

desaparecida tal qual ali sonhamos um dia (BACHELARD, 2003, p. 35).

Dunga Rodrigues explora a capacidade de observação e de conheci-
mento da sociedade da época e utiliza nos meandros da sua produção, 
uma das características, talvez, a mais acentuada: a descrição minuciosa 
da cultura do seu povo, nos mais variados aspectos, a partir de lugares 
comuns muitas vezes ignorados pela história convencional. Percebemos 
em sua narrativa a relação de afetividade, tanto com o espaço geográfico 
em que viveu, quanto com os vizinhos/habitantes da cidade de Cuiabá.

A casa pertencia a D. Demetilde Metelo, viúva de José Caetano Metelo, irmão de 

duas figuras ilustres no nosso Estado: Senador José Maria Metelo e José Manuel 

Metelo, seu Miné, ilustre patriarca da família Alves Correa. Hoje, da casa antiga 

nada resta, a não ser uma construção modernizada, sede do Abrigo dos Velhos. 

O Dr. Metelo teve o cuidado especial de importar mudas das mais deliciosas 

mangas do Estado de Pernambuco (RODRIGUES, 1984).

O modo peculiar de descrição do cotidiano alia-se à abordagem de 
Antonio Candido (1992), ao destacar que a crônica traz elementos pito-
rescos do cotidiano, para fertilizar a memória que não encontramos em 
registros oficiais, mas, por outro lado, convoca um esforço conjunto de 
historiadores e de críticos literários na revisitação de traços importantes 
sobre a complexidade dessa relação, dada a linha tênue que apresenta-
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-se entre eles na forma peculiar da composição elaborada pela autora. 
Na citação acima circula nuances das transformações que estavam 
ocorrendo no momento de produção, demarcadas pelo advérbio de 
tempo, bem como, apresentando que muitas frutas foram originárias 
de outros estados.

A aprendizagem, segundo as autoras, era experimentada na vivência, 
as crianças eram encharcadas pela ambiência do lugar que propiciava 
contato direto com as inúmeras manifestações culturais da época. Os 
saberes oriundos dos quintais eram passados de geração a geração: “a 
filhinha do meu primo / cresce no mesmo quintal que eu / - protegidas- / 
Crescemos p’ra ir pr’a vida / Como minha mãe cresceu” (CARVALHO, 
2017). Como saber da fonte que calcifica os ossos de quem sabe preservar 
suas raízes e fecundar os seus frutos.

Dunga também destaca que a música, a dança, os cheiros e outras 
sensações estavam sempre vivos nos quintais e, por isso, tinha um certo 
descontentamento, ao constatar que os novos proprietários das quadras 
que iam de uma rua a outra começavam a comprometer as memórias 
e a cultura do seu povo, ao retirar as árvores de frutas e aumentar a 
construção das casas, a fim de iniciar os processos de modernização 
que começavam a invadir a cidade de Cuiabá.

As transformações do espaço, segundo a autora, começavam a de-
sorganizar a vida em vizinhança, pois alterava a forma de viver dos 
habitantes da cidade, que não mais destinavam parte do tempo às con-
versas de fundos de quintais ou à beira das calçadas. Assim, enfatiza 
que não se tratava de aversão à modernidade, mas as reestruturações 
modernizantes pensadas e realizadas na cidade de Cuiabá não atendiam 
às necessidades de todos os habitantes, mas apenas parte da sociedade, 
fato que acontece nos processos modernizantes da maioria das grandes 
metrópoles.

Ao retomar as conversas de quintais, Dunga ressalta que poderia 
continuá-la indefinidamente, pois tinha acesso a outros ambientes, 
que se abriam em invencionices e travessuras que fizeram parte de sua 
vivência infantil. Assim, recorremos a Sartre quando enfatiza que:
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[...] é este mundo bem conhecido que o autor anima e impregna com sua liber-

dade, e é a partir dele que o leitor deve realizar a sua liberdade concreta; ele é 

a alienação, a situação, a história, é ele que deve recuperar e assumir, é ele que 

devo mudar ou conservar, para mim e para os outros (SARTRE, 1993, p. 58).

A narradora, portanto, remete o leitor a um tempo vivido e aponta 
para os detalhes dos cenários de sua infância:

A casa de minha avó, onde passei aquela vida, tinha o seu jardim de roseira. O 

segundo quintal, dividido com a horta, o galinheiro e um jardim. O Burle Max 

onde a minha tia Morna misturava todo o tipo de folhagem. O terceiro quintal 

abrigava frutas selecionadas e até hoje lá se encontram um pé de sapoti, outro 

de carambola, ingá e pitanga. Frutas raras nestes dias (RODRIGUES, 1984, s/p).

A descrição de Dunga, leva-nos à janela do tempo, mesmo não 
apresentando a mesma estratégia fotográfica utilizada por Luciene, 
que evidenciaremos logo adiante, a autora, ao revisitar o passado pela 
memória, reporta o leitor a lugares imaginários e/ou aos espaços vividos 
por ela, dando-lhes novas roupagens. Da Crônica, transborda riquezas 
de detalhes sobre uma das condições mais comuns na Cuiabá de ou-
trora, os grandes quintais que iam de uma rua a outra, com frutas que 
integravam a culinária local, e o palco das peraltices das crianças que 
ali criavam seu mundo encantado e realizavam infinitas traquinagens.

Neste quintal as árvores entrelaçavam os seus galhos, podendo-se passar de 

uma planta a outra sem descer ao chão. Foi a sugestão para cada um dos meus 

irmãos ter o seu gabinete de estudo em cima das árvores. Nisto eram incluídas as 

meninas também. E, diga-se de passagem, subir em árvores foi o único esporte 

que aprendi (RODRIGUES, 1984).

Ao considerar o exposto, convocamos Antonio Candido (2010, p. 
09), ao abordar que: “o recado do escritor se constrói a partir do mundo, 
mas gera um mundo novo, cujas leis fazem sentir melhor a realidade ori-
ginária”. Esta percepção também se movimenta no calendário “Quitutes 
e quintais” (Fig. 01), publicado em 2017, pelo Ministério da Cultura de 
Mato Grosso, produção da corumbaense Luciene Carvalho.
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Fig. 01: calendário Quitutes e 
Quintais.
Fonte: acervo de fotos de 
Jocineide Catarina Maciel de 

Souza, 20/01/2020.

Corumbá/Mato Grosso do Sul fazia parte de Mato Grosso antes da 
divisão do estado, portanto, a autora tem raízes neste chão, identidade 
expressa no poema “Leite de Chão”: “Não nasci num quintal cuiabano / 
Um quintal cuiabano me inventou. / Minha mãe me contou / que nesse 
mesmo lugar / Ela quando era menina / Ia brincar / Sob estas mesmas 
árvores” (CARVALHO, 2017). Como declara, o eu poemático não 
nasceu no chão cuiabano, mas pela memória se reinventa: “A memória 
do havido no chão / É raiz que sustenta o hoje / E as novas infâncias / 
Como um leite bom”. Essa passagem do poema denota que a cultura 
deve ser como a genética, sempre renascer na vida seguinte, como um 
substrato que atribui viço porque mantém a história pulsante, como 
enfatiza Ecléa Bosi (2003, p. 16): “do vínculo com o passado se extrai a 
força para a formação da identidade”. A imagem dos quintais aparece, 
no calendário, pela imagem da janela, a qual permite a visualização deste 
espaço em registros fotográficos que dialogam com a poesia e com a 
crônica de Dunga Rodrigues.
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O calendário sugere abertura para que as datas sejam colocadas pelo 
leitor, já que apresenta apenas os dias da semana, sem data específica. 
De uma composição gráfica diferenciada, tanto em tamanho, quanto na 
ilustração, ele é composto com fotografias e poemas que versam sobre 
os quintais do bairro do Porto. A organização gráfica do calendário com 
sobreposições de uma mesma foto em dois planos, nos remete a relação 
entre os tempos. No primeiro plano temos uma foto nítida e com jogo 
de luminosidade. No plano de fundo esta mesma imagem é ampliada, 
porém de forma ofuscada, suscita a ideia de lembrança e apagamento. 
A ambiguidade na simbologia da janela permite a compreensão que 
a cultura deve ser sugada, devorada pelo ser humano, num processo 
antropofágico que possibilita o seu ressurgimento e/ou a renovação 
necessária para que o humano possa, neste contexto de descrença e 
solidão, se humanizar.

Em Luciene, a culinária cuiabana, bem como os quitutes, recebem 
formato de poesia, “Tinha forno de barro / Pra assar biscoito / E uma 
cabeça de boi” e, ou ainda em: “Todo quintal cuiabano tinha / Carne 
seca / Farinha / Pilão /... e soca / Soca / Até virar paçoca / A paçoca de 
pilão” (CARVALHO, 2017). Portanto, entrelaçados aos quintais, apre-
sentados por Luciene, “as fotos são convites inesgotáveis à especulação 
e à fantasia” (STRONG, 2004, p.33 Apud MANTOVANI, 2015, p.57). Os 
flashes de memória provocados pela narrativa e pelos poemas provocam 
no leitor um turbilhão de imagens poéticas, que remetem a diferentes 
tempos e espaços que podem ser movimentados no ato da leitura. Essa 
junção dos poemas e das fotos na composição da obra expressam a ân-
sia de registro para que dados do presente e/ou da memória não caiam 
totalmente no esquecimento. A escrita é, portanto, a forma de vida da 
memória e, assim, do espaço vivido.

[...] é esse aspecto que desejamos salientar, a fotografia, vestígio e rastro, marca 

de realidade, compreende contraditoriamente, como observa e reflete Barthes, 

um isso foi. Sua essência configura-se por ser emanação direta da realidade que 

foi e que não é (MANTOVANI; BARBOSA, 2015, p. 52)
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As imagens fixam as lembranças porque não são temporalizadas, 
mas espacializadas, como salienta Gaston Bachelard (2003):

É pelo espaço, é no espaço que encontramos os belos fósseis de duração con-

cretizadas por longas permanências. [...] mais urgente que a determinação das 

datas é, para o conhecimento da intimidade, a localização nos espaços da nossa 

intimidade (BACHELARD, 2003, p. 29).

O espaço é quem anima a memória e não o tempo. A memória age 
como um teatro do passado que permite o contato com o presente 
(BACHELARD, 2003), ao ser um espaço habitado, o quintal trans-
cende o espaço geométrico e permanece vivo pela memória, portanto, 
impossível de ser esquecido, desde que materializado no corpo, desta 
forma, as autoras ampliam o espaço real pela palavra poética, o universo 
da infância ecoa na produção adulta ou vice-versa. O filósofo francês 
enfatiza ainda nesta vertente que

dar seu espaço poético a um objeto é dar-lhe mais espaço do que aquele que 

ele tem objetivamente, ou melhor dizendo, é seguir a expansão de seu espaço 

íntimo. [...] - o espaço da intimidade e o espaço do mundo - tornam-se conso-

antes. Quando a grande solidão do homem se aprofunda, as duas imensidões 

se tocam, se confundem (BACHELARD, 2003, p. 206-207).

A janela, no calendário de Luciene, surge como simbologia da re-
ceptividade entre o interior e o exterior (CHEVALIER; GHEERBRANT, 
2015, p. 512). Essa receptividade, ao considerarmos a escritura, trata-se 
de um mundo exterior (passado) que dialoga com um mundo interior 
(presente). Mais que isto, trata-se de um mundo exterior que, tanto na 
narrativa, quanto no poema, clama pelo interno. As autoras, ao serem 
encharcadas pela cultura, pela história genuína do povo, materializam 
a própria identidade, recheando-a da hibridez do espaço vivido e es-
perançado, portanto, torna esta cultura imortal, ao criar um espaço na 
ficção, Candau (2016, p.16) assegura que
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a memória ao mesmo tempo em que nos modela, é também por nós modela-

da. Isso resume perfeitamente a dialética da memória e da identidade que se 

conjugam, se nutrem mutuamente, se apoiam uma na outra para produzir uma 

história de vida, uma história, um mito, uma narrativa. Ao final, resta apenas 

o esquecimento.

A memória, tal qual a janela, é a ultrapassagem para o mundo vi-
vido e/ou relembrado pelas autoras por intermédio das histórias que 
lhes foram contadas e/ou vividas, oferece pela visão um substrato ao 
mundo inventado e/ou ao contrário, oferta, também, a possibilidade de 
navegar para outro mundo, o da ficção. Recheiam as lacunas da memó-
ria, com fios fictícios. Ainda na construção gráfica do calendário, no 
rodapé das janelas, encontra-se a referência das imagens dos quintais 
do “Porto”, atribuindo a afetividade do eu poemático aos moradores da 
cidade. É interessante pensar na linha tênue que as autoras estabelecem 
entre a realidade e a ficção, pois mesmo nos poemas Luciene não deixa 
de registrar dados biográficos do povo, da mesma forma acontece na 
narrativa de Dunga Rodrigues.

“Quitutes e quintais” aborda, também, um eu poemático que fala 
pela memória, pelo que lhe foi contado e/ou vivido, assim enfatiza: 
“[...] talvez as árvores fossem outras, /mas o solo era este aqui. / E os 
meus pés de mulher / Percorrem as pegadas / Do chão que minha mãe 
pisou”. (CARVALHO, 2017, s/p.). Ambas tratam de memórias (pas-
sado) que dialogam com o presente e, de certa forma, apontam para 
o futuro, o quintal “é um navio / que navega o rio da história / Desta 
minha Cuiabá” (CARVALHO, 2017, s/p.). Ao mesmo tempo em que o 
eu poemático versa sobre a liberdade que exprime o quintal, finca-se 
raiz em sua gênese, de modo a apontar que vivemos “condenados pelo 
sistema econômico à extrema mobilidade, perdemos a crônica da família 
e da cidade, mesmo em nosso percurso errante. O desenraizamento é 
condição desagregadora da memória” (BOSI, 2003, p. 28). Assim, o texto 
literário surge como uma aliança entre tempos que dialogam.

Se de um lado a fotografia prende o momento, por outro nos faz 
navegar no tempo. No layout do calendário presentifica-se uma terceira 
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margem que aponta para os poemas a alçar voos entre palavras, imagens 
e memórias, as quais integram-se na produção poética de Luciene. Há a 
modificação da cidade oriunda do processo de modernização: “Rouba-
ram nossos quintais. / Uns viraram cimento. / Outros, estacionamento 
/ Outros, ninguém lembra mais. / Junto com eles Roubaram nossa 
cultura”. Mas, enfatiza “Cuiabá, para um momento.../ Lembra?! O nosso 
sentimento / Também mora em nosso chão”. (CARVALHO, 2017, s/p.). 
Assim, não é só do concreto e de coisas objetivas que vive um povo, mas 
também das suas histórias e subjetividades que, por sua vez, abarca o 
múltiplo e as sensibilidades que movimentam no espaço. A relação entre 
o poema, imagem e memória possibilita a ressignificação dos quintais, 
especialmente ao remover os cimentos que enrijecem os sentimentos 
e as histórias do cotidiano. Também, neste sentido, as estruturas das 
casas antigas cuiabanas que teimam em não sucumbir, mantendo-se 
resistentes em pontos estratégicos da cidade de Cuiabá, tornam-se um 
convite a adentrar suas portas, a percorrer seus corredores, até a che-
gada aos quintais onde inscrevem-se ainda, muitas narrativas e poesia.

A mescla de fotografias e imagens que surge em cada verso e página, 
é um grito estético que alude à sinestesia existente em um passado que é 
transportado, pela memória, para o presente. Percepção endossada pela 
ótica ontológica de Barthes quando aborda que: “na fotografia, jamais 
posso negar que a coisa esteve ali. Há uma dupla posição conjunta: 
realidade e passado” (BARTHES apud DUBOIS, 2012, p. 48). Em cada 
verso da poeta cantando os seus quintais e nas descrições minuciosas 
da crônica de Dunga Rodrigues, encontramos o ontem não tão distante 
que se enlaça às teias do tempo de hoje, desta forma, faz-se presença 
por meio das erudições do imaginário.

As autoras levam-nos às reflexões sobre a importância das analogias 
intrínsecas entre o ser humano e o mundo, na perspectiva de que é na 
interdependência de elementos e de coisas presentes no universo que 
se constrói o cosmo e, consequentemente, é a partir deles que podemos 
protagonizar ou deixarmos ser condutores de um protagonismo advindo 
de caminhos híbridos e, também, literários, no caso em análise, a crônica 
de Dunga e os poemas de Luciene.
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A narrativa de Dunga Rodrigues e os versos de Luciene Carvalho 
são escritos em tempos diferentes, porém convergem-se pela memória 
e dialogam com suas formas diferentes de materialização e poeticida-
de. Neste sentido, “as múltiplas formas textuais nas quais uma obra foi 
publicada constituem seus diferentes estados históricos, que devem ser 
respeitados, editados e compreendidos em sua irredutível diversidade” 
(CHARTIER, 2007, p. 14). A possível fusão entre a obra e o autor ine-
bria o leitor, de modo que o conduza a encontrar-se com ar de espanto, 
diante da escritura das respectivas autoras, porque pode-se encontrar 
consigo, também, na linha tênue entre a vida e a ficção. São composições 
que apresentam traços da escrita autobiográfica que encanta pela forma 
original e simples de descrição, em primeira pessoa, movimentando-se 
na, e por entre, a vida cotidiana.

A alegria do eu poemático em “Quitutes e quintais” ou da narradora 
em “Os quintais do Porto” reverbera sobre as memórias, quer seja na 
crônica, quer sejam nos poemas. As lembranças da casa, dos familia-
res, dos vizinhos e conhecidos que a frequentavam, de certa maneira, 
ofertam-nos pistas de que Dunga e Luciene desfrutaram de um mesmo 
espaço, aliadas de um mundo encantado que as tornam sensíveis e po-
tenciais observadoras do mundo que as cercaram, ponto fundamental 
em suas produções.

Afirmamos que não se trata de saudosismo, mas de ingredientes que 
impregnaram e compuseram a história de Mato Grosso e que, portanto, 
precisam ser considerados para manter viva a cultura e uma literatura 
que ainda permanece na invisibilidade: “[...] Mas estou aqui / E sei que 
há / No quintal e em mim, / Na volta da viagem / -como um legado- / 
Uma nova paisagem” (CARVALHO, 2017, s/p). Neste sentido, “a me-
mória é [...] um trabalho sobre o tempo, [...] conotado pela cultura e 
pelo indivíduo” (BOSI, 2003, p. 53) e que, portanto, envolve também 
os “tempos marginais e perdidos na vertigem mercantil” (BOSI, 2003, 
p. 53). Nesta conjectura permitida pelo eu poemático, que foi seduzido 
pela arte do contar de seus antepassados e teimam em construir trilhas 
de ultrapassagem de um tempo que não é cronológico, mas que teima 
em fazer-se, continuamente, nas rupturas e interdições.
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As produções em apreciação convidam-nos a conhecer e a reviver 
um pouco mais a Cuiabá de outrora, cidade colorida e cheia de vida, 
constituída no espaço dos quintais, como destaca Luciene Carvalho 
(2017) “No quintal, minha estória / é meu tesouro / meu modo de ir pra 
frente, / meu frete de ir pro mundo / meu útero mais profundo / Não 
dá pra dizer mais nada / O quintal, bem lá no fundo / É minha alma 
revelada”. Assim, a autora vem ao encontro do que poetizou Manoel 
de Barros41 “O meu quintal é maior que o mundo”. Ou ainda, quando 
Barros destaca o substrato que há no quintal e sua relação unívoca com 
as coisas da infância: “Sou hoje um caçador de achadouros da infância. 
Vou meio dementado e enxada às costas cavar no meu quintal vestí-
gios dos meninos que fomos” (BARROS, 2003, s/p). Ainda sobre estas 
questões, “as crianças preferem o cheiro das frutas ao das flores, é o 
quintal, um espaço que pode ser experimentado pela mobilidade que 
lhes é permitida” (TUAN, 2013, p. 20-21).

A memória pela escritura ou pelo ofício do contar é responsável pela 
presença permanente dos quintais cuiabanos, “a filhinha do meu primo 
/cresce no mesmo quintal que eu /-e protegidas- /Crescemos p’ra ir pr’a 
vida /Como minha mãe cresceu (CARVALHO, 2017, s/p). Como afirma 
Bosi (2003, p.73) “a memória oral é fecunda quando exerce a função 
de intermediário cultural entre as gerações”. O quintal representa um 
espaço, em que as crianças poderiam experienciar suas invenções por 
ser um espaço aberto, conforme Yu Fu Tuan (2013). Muito mais que 
o jardim, os quintais eram espaços consentidos para as brincadeiras e 
invencionices infantis. E, neste sentido, estes espaços respiram histó-
rias diferenciadas porque estão envoltos às vivências, à potencialidade 
da criança, ao ser humano que ali fez morada. Fez morada no sentido 
de dizer que, independentemente das relações que estabeleceu com o 
espaço, elas continuaram a fazer eco em sua biografia, em sua trajetó-
ria pessoal, onde quer que esteja e quais sejam os conhecimentos que 
adquiriu ao longo da vida.

41 Poeta, cronologicamente vinculado à Geração de 45, mas formalmente ao Modernismo 
brasileiro, nascido em 19. 12. 1916, em Cuiabá no Estado de Mato Grosso. IN: BARROS, 
Manoel. Memórias inventadas. São Paulo: Planeta, 2003..
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O quintal é um espaço que não tem caminhos traçados, não apresenta 
sinalização e, portanto, está fora dos padrões estabelecidos. Ele é como 
uma folha em branco, na qual se pode imprimir qualquer significado, 
pintar suas cores, viver todas as delícias e as aventuras de ser criança 
(TUAN, 2013). Os quintais cuiabanos, de acordo com as leituras reali-
zadas sobre a produção das autoras, estimulavam a imaginação infantil, 
eram os recintos onde as crianças partilhavam dos encontros com a famí-
lia e com a vizinhança, sejam para degustar as guloseimas nos famosos 
tchás-co-bolo42 embaixo das sombras das frondosas árvores, sejam nas 
festividades religiosas que aconteciam nesses ambientes e juntavam a 
vizinhança com a criançada. Quando se é contaminada pela invencionice 
ou pela arte de ser criança em sua potencialidade, é possível transportar 
este mundo maravilhado pela memória, pelos mais inusitados espaços, 
como confirma a narradora da crônica “Os quintais do Porto”:

Era um mundo encantado interminável que procurei transportar ao apartamento 

em que hoje vivo. Pintei as cortinas de flores e folhas. E elas me trazem aquele 

ambiente bucólico em que me criei. Elas me satisfazem. E para dizer a verdade, 

acho o meu desenho muito melhor que o de Miró. Pelo menos as flores lembram 

flores e as folhas são parecidas às próprias folhas. Talvez haja pretensão nisso, 

mas quem discordar pode atirar-me a primeira pedra (RODRIGUES, 1984).

Dunga Rodrigues e Luciene Carvalho, duas escritoras que escreve-
ram/escrevem em Cuiabá, estado de Mato Grosso. Neste caso específico, 
narram/poetizam os quintais cuiabanos, tratam-se de quintais reais? Se 
são, onde estão os quintais, que se fazem presentes em suas escrituras? 
Não. Como diria René Magritte43, estes não são os quintais cuiabanos, 
são representações de uns quintais vivos que exalaram cores, sabores e 
odores e impregnaram no corpo daquelas que se deixaram encharcar 

42 Momentos tradicionais em que a família e/ou a vizinhança se juntavam para degustar 
as guloseimas feitas pelas mulheres, muitas vezes, com as frutas retiradas dos próprios 
quintais.

43 Um dos maiores representantes belga do movimento surrealista, artista plástico que nas-
ceu na cidade de Lessines, na Bélgica, no dia 21 de novembro de 1898. In: https://www.
infoescola.com/biografias/rene-magritte/ Acesso: 07.01.2018 às 16h39.

https://www.infoescola.com/biografias/rene-magritte/
https://www.infoescola.com/biografias/rene-magritte/
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pelos seus fascínios, seja vivendo ou sonhando por meio de histórias 
que lhes foram contadas e, posteriormente, adubadas pela gênese. São 
espaços que devolvem os quintais por meio de conversas sérias, não 
efêmeras como se pensou ser, por um tempo, a própria composição da 
crônica e, também, por meio de poemas que reverberam ingredientes 
memorialísticos.

Os quintais do Porto, tanto na crônica, quanto na poesia denotam a 
aventura e a segurança das autoras para viver os extremos da invencio-
nice, ou como diria Fanny Abramovich (1997) para viver as gostosuras 
e bobices do ser criança, com seu olhar de novidade diante do mundo. 
Aventura provocada pelo espaço livre, onde as autoras puderam sugar a 
seiva de seus escritos, tendo como referências as memórias construídas 
por bases genealógicas diferentes, mas que, pela palavra, se amalgamam; 
segurança porque contribui no projeto de manter viva a cultura de 
Cuiabá, atemporalmente, pela poética que emana dos quintais e que 
plasma em seus escritos. Nesta perspectiva Tuan (2013) salienta que:

Os sentimentos e as experiências íntimas são rudimentares e ingovernáveis 

para a maioria das pessoas, mas os escritores e artistas têm encontrado meios 

de dar-lhes forma. A literatura, por exemplo, está repleta de descrições precisas 

de como vivem as pessoas (TUAN, 2013, p. 243).

Para além da lógica cartesiana, a afetividade pode provocar co-
nhecimentos incomensuráveis, capazes de movimentar campos de 
conhecimento que estendem a parede da própria casa. Como os cantos 
das ninfas da Odisséia, as autoras deixaram-se seduzir pela beleza e 
exuberância sinestésica dos espaços dos quintais. Só assim, os quintais 
cuiabanos mantiveram-se vivos e, hoje, nos são novamente ofertados 
pela mágica voz da narradora de Os quintais do Porto, e do eu poemático 
de “Quitutes e quintais”, por meio de sensibilidades poéticas. Bachelard 
(2003) enfatiza a necessidade de induzir o leitor à leitura suspensa, 
para que este possa evocar os valores da intimidade, pois ler e escrever 
é viver espaços e “quando é um poeta que fala, a alma do leitor reper-
cute” (BACHELARD, 2003, p. 33). Ainda a este respeito destacamos as 
palavras de Tuan (2013):
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A qualidade visual de um meio ambiente é rapidamente registrada se você é 

um artista. Mas “sentir” um lugar leva mais tempo: isso se faz de experiências, 

em sua maior parte fugazes e pouco dramáticas, repetidas dia após dia, e ao 

longo dos anos. É uma mistura singular de vistas, sons e cheiros, uma harmonia 

ímpar de ritmos naturais e artificiais, como a hora do Sol nascer e se pôr, de 

trabalhar e brincar. Sentir um lugar é registrado pelos nossos músculos e ossos 

(TUAN, 2013, p. 224).

Com o exposto, compreendemos que o mundo e o ser humano são 
partes interdependentes do universo, complementares, não se fazem na 
justaposição de partes, mas na aglutinação de rizomas que se ligam uns 
aos outros, na transmissão de uma simbiose que emana humanidade.

Enquanto os poemas e as imagens em Luciene Carvalho constroem 
um calendário, a crônica de Dunga Rodrigues leva-nos a um álbum de 
fotografia conduzido pelos flashes da memória. Em tempo, ressaltamos 
que a crônica se origina “do grego krónos, que significa “tempo”, a crônica 
é o registro de acontecimentos num tempo e num espaço determinados” 
(D’ONOFRIO, 2007, p. 103). Os poemas e a crônica apresentam-se como 
fotografias que, por sua vez, são materialidades discursivas confluentes, 
que respondem às necessidades da contemporaneidade. 

De fato, os finais do século XIX e o século XX configuram-se como um tempo 

que se converteu na sequência de instantes fragmentados. Diante de uma re-

alidade moderna e fragmentada, a linguagem literária também se fragmentou 

para poder apropriar-se e ser capaz de abarcar a realidade. Nesse contexto, a 

linguagem fotográfica tem a oferecer à linguagem literária o seu caráter de 

captura, de tomada da realidade instantânea, do instante (MANTOVANI; 

BARBOSA, 2016, s/p).

Ao analisarmos os textos em questão, percebemos a preocupa-
ção das escritoras, resguardadas pelas/nas escolhas das fotografias 
que acompanham cada verso, bem como, na construção imagética 
que a crônica sugere. Sobre a fotografia coadunamos com o excerto 
que (MANTOVANI; BARBOSA, 2016, s/p) ao recorrer à definição 
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(BARTHES apud DUBOIS, 2012, p. 48) de que, “na fotografia, jamais 
posso negar que a coisa esteve ali. Há uma dupla posição conjunta: 
realidade e passado”.

Em “Quitutes e Quintais”, a relação da fotografia com o texto literário 
são pontes entre a realidade de outrora e a memória mágica da técnica 
fotográfica em registrar o passado ou deter o instante preso, até certo 
ponto, numa imagem. Há na organização do calendário “Quitutes e 
Quintais” um encadeamento de saudades, de encantamentos e de dores, 
advindo dos flashes da realidade e em cada verso.

Pela natureza técnica da produção fotográfica, o resultado do processo fo-

tográfico traz em si sempre esse indício, esse traço do real, um vestígio da 

realidade e do passado. Essencialmente a fotografia é um vestígio do que foi, 

uma eternização do instante que, necessariamente, foi, mas não é mais. Assim, 

a fotografia nunca cessa de designar, de atestar – o real do passado (MANTO-

VANI; BARBOSA, 2016, s/p).

O eu-poemático está/é comprometido com a eternização da cultura 
de sua gente, bem como da necessidade de interação entre as artes. A 
ligação entre a literatura e a arte fotográfica no calendário é tão intensa 
que torna-se indissociável, pois a construção da página se dá em três 
momentos: foto em primeiro plano, foto em segundo plano e poemas. 
A fotografia é um elemento passível de análise mais profunda na com-
posição literária, das produções das respectivas autoras. Porém, não 
foi possível, neste momento, deter no processo de desenvolvimento da 
fotografia ao estágio atual e, para além disso, interessa-nos, no momento, 
apontar como a literatura evoca o leitor a partir da gênese, da memória 
do cotidiano.

A inserção fotográfica em textos literários pode ser observada sob a 
perspectiva da representação simbólica e, em diálogo com o texto lite-
rário, interação que acontece, por exemplo, na própria estrutura gráfica 
do calendário que apresentamos. Destacamos que o entrelaçamento das 
artes, no caso, literária e fotográfica, não coloca em xeque, o potencial 
inexorável da imagem poética, formulada a partir da leitura de cada 
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verso dos poemas e da narrativa em análise, pelo contrário, acreditamos 
que abrem caminhos a outras pesquisas e estudos, por entre campos 
de conhecimentos distintos que potencializa as peculiaridades de cada 
área, sem perder a originalidade.

A fim de aguçar, ainda mais, o convite à leitura dos escritos das 
autoras, um aperitivo biográfico instiga o fascínio e a curiosidade do 
possível leitor: de um lado encontramos uma escritora branca, de olhos 
azuis, filha da elite cuiabana da época, representante e pioneira da cultura 
produzida em Mato Grosso e, moradora do bairro do Porto em Cuiabá, 
no estado de Mato Grosso. Senhora de uma trajetória pessoal e legado 
intelectual invejável; de outro lado encontramos uma negra, de olhos 
cor de jabuticaba, ousada, que se levantou da camada desfavorável da 
sociedade, foi internada em um hospital psiquiátrico e luta com/pela 
poesia para conquistar o seu espaço, também moradora do bairro do 
Porto, em Cuiabá. Ambas representantes da mulher na Academia Mato-
-grossense de Letras. Dunga Rodrigues e Luciene Carvalho, crônica e 
poesia, imagens poéticas dos quintais do Porto em Cuiabá, criadas na/
pela sensibilidade de duas mulheres que nos instigam à revisitação das 
memórias e dos espaços silenciosos e ruidosos do ser.

De acordo com Bosi (2003) o desenraizamento é a mais ameaçadora 
doença que atinge a cultura e, portanto, é urgente recuperar a dimensão 
humana do espaço para compreender melhor os interstícios do texto 
e da cultura, como terra de encontro. Para tanto, há que se conhecer o 
lócus enunciativo. As autoras não apenas o conhece, mas o imortaliza 
por uma escrita recheada de subjetividades. Há nos textos apresentados, 
a personificação dos quintais cuiabanos que, de certa forma, sustentam 
dados importantes da cultura local. Assim, o objetivo foi estabelecer 
um breve diálogo entre as produções de Dunga Rodrigues e Luciene 
Carvalho, pela completude artística/literária e pelo poder imagético de 
suas obras que nos transportam por caminhos que, em muitos aspectos, 
também dialogam com os nossos, de modo a enfatizar o poder da arte 
e da literatura.
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iNFLuÊNCiA E SobrEvivÊNCiA DA TrADiÇÃo CLáSSiCA 
NA LÍriCA Do árCADE iLuSTrADo TomáS ANTôNio 
GoNZAGA

Marta Cortezão44

Introdução

Entiendo aquí por tradición grecolatina, o tradición clásica, como suele también 

llamársela por antonomasia, el proceso mediante el cual una serie de contenidos 

culturales procedentes de Grecia y Roma han llegado hasta nosotros, y siguen 

vivos en nuestra cultura. La tradición clásica, según opino, sólo por metonimia 

puede equipararse a un conjunto de cosas transmitidas de generación a genera-

ción desde Roma a nuestros días. La palabra tradición, en efecto, proviene de 

traditionem, que es un nombre de acción que describe un proceso, el proceso 

mediante el cual algo pasa de mano, de persona a persona, o de generación en 

generación. Por eso, en el estudio de la tradición clásica no sólo es importante 

estudiar qué es lo que nos ha llegado, sino también cómo nos ha llegado45. 

(Antonio María Martín Rodríguez)

A modo de preâmbulo faço referência, como forma de reflexão, às 
interessantes discussões que Rodríguez (2010) pontua em seu artigo “De 
la lírica a la canción: vino viejo en odres nuevos” acerca das duas moda-
lidades de transmissão do legado greco-romano até nossa cultura, que, 

44 Aluna do mestrado “El Mundo Cásico y su Proyección en la Cultura Occidental”, UNED/
ES.

45 Entendo aqui por tradição greco-latina, ou tradição clássica, como costumam chamá-la 
por antonomásia, o processo pelo qual uma série de conteúdos culturais, procedentes de 
Grécia e Roma, chegou até nós e continuam vivos em nossa cultura. A tradição clássica, 
para mim, somente por metonímia pode se equiparar a um conjunto de coisas transmitidas 
de geração a geração desde Roma à atualidade. A palavra tradição, de fato, deriva do latim 
traditionem, que é um nome de ação que descreve um processo, o processo mediante o 
qual algo passa de mão em mão, de pessoa a pessoa, ou de geração a geração. Por isso, 
no estudo da tradição clássica não apenas é importante estudar o quê nos chegou, mas 
também como nos chegou. (tradução realizada por Marta Cortezão) 
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segundo o autor, são a apreensão consciente e a apreensão inconsciente. 
A primeira se dá quando um autor mais recente se inspira em um autor 
clássico para compor sua própria obra, podendo abordá-la de diversas 
maneiras. A segunda é quando a tradição clássica transmite de geração a 
geração uma série de elementos oriundos do mundo clássico, dos quais 
perdemos a consciência de sua origem, apesar de que se encontram 
incorporados em nosso inconsciente coletivo, fundidos com materiais 
de outra procedência no magma da cultura popular, deixando evidente 
que os gêneros e os temas da literatura de Grécia e de Roma sobrevivem 
em nossa cultura por estas duas vias. Seria um grande equívoco pensar 
que a tradição clássica é algo que afete apenas o mundo acadêmico, 
muito pelo contrário, o legado dos clássicos greco-latinos soube chegar 
à cultura popular e de massas, muitas vezes desprezado por muitos, 
mas mesmo assim é parte integrante e ativa em nossa cultura. Apesar 
de que este artigo tome o caminho da apreensão consciente, aqui fica o 
importante registro, haja vista que no âmbito da apreensão inconsciente 
há um extenso caminho quase todo ainda por fazer.

Bases da Tendência Árcade Brasileira do Século XVIII

No século XVIII, a tendência árcade brasileira se volta, com efeito, 
para os moldes clássicos, influenciada pelas escolas árcades europeias, 
em especial, pelas escolas na Itália e em Portugal. Correia Garção, um 
dos principais doutrinadores do Arcadismo lusitano, destacava em sua 
dissertação sobre a estética arcádica, que os gregos e os latinos eram 
a única fonte de onde jorravam boas odes, boas tragédias e excelentes 
epopeias, portanto, deveriam permanecer nas mãos dos escritores dia 
e noite (MOISÉS, 1997, p.183). Para embasar a doutrina da estética 
árcade, Garção recorre 

à Arte Poética de Horácio, cujo verso 135 (ou melhor, verso 133 e primeira 

palavra do 134) lhe serve de epígrafe e tema: “nem procurarás, como servil 

intérprete, traduzir palavra por palavra”. Observe-se a clareza da linguagem e do 
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pensamento de Correia Garção no discernir um dos aspectos mais intrincados 

da estética clássica. Repare-se também, que ele, parecendo fugir de glosar a 

doutrina aristotélica a respeito (“A Arte é imitação da Natureza.”), afirma que 

não vai tratar da “imitação da Natureza, mas da imitação dos bons autores”. 

Todavia no penúltimo parágrafo, quando compara o poeta a um navegante, 

vê-se que a imitação dos bons autores servia, quanto a ele, de meio para atingir 

o fim último, que é a imitação da Natureza: portanto, o teórico arcádico segue 

Horácio, que segue Aristóteles (MOISÉS, 1997, p.185).

A arte da imitação para os neoclássicos consistia em fazer sua obra 
imitada através das imagens, dos pensamentos, do estilo e do seu en-
genho artístico, não apenas traduzi-la sem mais, deixando de lado os 
artifícios poéticos evidenciados por Garção “na tentativa de retomada 
dos princípios estéticos e ideológicos do Classicismo, especialmente o 
cânone da verossimilhança, violentados durante a época do barroco” 
(D’ONOFRIO, 2000, p. 299). Eis aqui o princípio da teoria clássica que 
orientava a nova tendência árcade, que fazia parte do espírito profundo 
da Arcádia. Os poetas latinos (Horácio, Virgílio, Ovídio), os gregos 
(Teócrito, Píndaro, Anacreonte) e o mestre renascentista português 
Camões, foram autores clássicos tidos como modelos a ser imitados 
no Arcadismo brasileiro, pela plêiade dos poetas mineiros sob a égide 
do pensamento Iluminista. Com os pés fincados na história da poesia 
bucólica, abriu-se a possibilidade para o poeta evadir-se da corte para 
o aprazível artifício de uma vida rústica e idílica, realizada através do 
fingimento poético, uma evasão que se realiza apenas dentro de um 
sistema cultural, “com uma grande dose de convencionalismo, de eu-
femismo, de mascarada” (SARAIVA & LOPES, 2001, p.603). E ainda se 
acrescenta que “os seres e casos da mitologia e do pastoralismo clássico 
eram chamados a neutralizar e intemporalizar a vida do magistrado, do 
funcionário, do ambiente da classe média, como primeiro passo incerto 
de uma dignificação da burguesia” (SARAIVA & LOPES, 2001, p.603). 
É importante ressaltar que estas “figuras estereotipadas da mitologia e 
da literatura greco-romana (eram) apresentadas como arquétipos de 
vícios e de virtudes humanas” (D’ONOFRIO, 2000, p.300). Nesta estética 
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árcade é importante destacar um ponto de extrema importância para 
a compreensão deste artifício da vida idílica, dentro do cânone árcade 
brasileiro:

O mito do homem natural cuja forma extrema é a figura do bom selvagem. A 

luta do burguês culto contra a aristocracia do sangue fez-se em termos de Razão 

e de Natureza. O Iluminismo que enformou essa luta exibe duas faces: ora a 

secura geométrica de Voltaire, vitoriosa nos salões libertinos, ora a efetividade 

pré-romântica de Rousseau, porta-voz de tendências passionais, mais populares. 

Voltaire é ponta-de-lança dos meios urbanos contra os preconceitos da nobreza 

e do clero; mas é Rosseau quem abre as estradas largas do pensamento demo-

crático, da pedagogia intuitiva, da religiosidade natural (MOISÉS, 1997, p.65).

É necessário dizer sobre o reconhecimento na escrita literária de uma 
certa especificidade técnica, que seja capaz de autonomizar, tanto no 
plano funcional como no plano institucional, tem que ver diretamente 
com uma espécie de dilema ou oposição muitas vezes enunciada. Nes-
te estudo, trata-se da oposição entre uma concepção artesanal e uma 
concepção expressiva da escrita literária que se entende por Arcadismo. 
Em assim sendo, estas ideias partem do desejo de apresentar a aguda 
consciência oficial que leva a elaborar a escrita da época desse Arcadismo 
literário que ocorreu no Brasil. 

O Arcadismo, também conhecido como Neoclassicismo, foi um 
estilo que resultou do encontro natural da Ilustração do século XVIII, da 
ideologia lusitana representada pela política Pombalina e do nativismo 
insurgente do grupo dos intelectuais de Vila Rica, em Minas Gerais. Esta 
Arcádia, de estilo harmonioso, ajustado aos temas bucólicos, retoma o 
exemplo quatrocentista de Sanazzaro e se opõe totalmente aos excessos 
(inutilia truncat) do estilo Barroco ibérico (Gôngora y Argote), onde, 
segundo Bosi (1997), suas tendências estéticas se prefiguram em uma 
busca pelo natural e pelo simples, adotando esquemas rítmicos mais 
graciosos, entendidos como uma forma específica e simples de beleza. 
Sabe-se que Portugal trouxe referência, mesmo que tardiamente, aos 
movimentos que foram instalados no Brasil, porém a obra árcade de 
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Gonzaga mantém excelência em relação à qualidade técnica e ao rigor 
poético se comparada às obras dos poetas árcades tanto da escola por-
tuguesa quanto da italiana. 

Correia Garção manifestou o mesmo interesse, escrevendo “duas comédias” 

em um ato, que foram mal recebidas pelo público. Uma delas, Teatro Novo, 

teve mero interesse teorético, pois o seu conteúdo se reduz essencialmente [...] 

sustentados por outras tantas personagens que o protagonista, Aprígio Fafes 

convoca, em casa para, à custa do dinheiro de um “mineiro” (ou brasileiro) rico, 

apaixonado por uma das suas filhas, tratarem de reformar o teatro em Portugal 

[...] (SARAIVA & LOPES, 2001, p.616). 

O momento poético arcádico surge de um encontro com a natureza 
e os sentimentos comuns humanos que se refletem através da tradição 
clássica e de formas bem definidas e passa a integrar todo um estilo 
de pensamento orientado para a racionalidade, a claridade, a regula-
ridade, a verossimilhança. Para os primeiros teóricos do Arcadismo, a 
busca pelo verossímil, denominador comum das tendências arcádicas, 
propunha mediações entre o natural e o ideal em suas fórmulas áureas 
de “bom gosto”.

Vincenzo Gravina, em seu tratado “Della Ragion Poetica” (1708), 
afirma que a fantasia deve analisar a fundo os dados da experiência para 
apreender a natureza última das coisas (ideia platônica), assim que para 
os árcades, os mitos serão belas aparências do real (BOSI, 1997). Outra 
exigência, a da razão, está vinculada ao enciclopedismo francês e se 
impõe à medida que a Ilustração exerce sua influência sobre a cultura 
luso-brasileira. Platão (427?-347? a.C.) foi o primeiro a teorizar sobre 
a arte como imitação, mas foi seu discípulo Aristóteles (384-322 a.C.) 
que precisou o conceito do vocábulo mímese, “enaltecendo o valor da 
arte justamente pela autonomia do processo mimético face à verdade 
preestabelecida” (DA COSTA, 2003, p.06), pois

a essência das coisas (as ideias) estando na esfera da realidade física, e não no 

mundo transcendental, é captada pelo artista mediante a operação mental da 



142

abstração, que possibilita a apreensão do geral presente nas coisas particulares. 

Imitar, portanto, não é copiar a realidade, mas idealizá-la, porque a função 

do poeta é descobrir a beleza intemporal que está oculta nos seres efêmeros 

(D’ONOFRIO, 2000, p.228).

A Art Poétique de Boileau, definida por Voltaire como a exposição 
mais razoável das normas clássicas no âmbito poético, em plena época 
das luzes, em meio a um animado debate de ideias, fixou os cânones que 
determinaram os modelos seguidos pela Arcádia Lusitana (1756-1774) 
e no Brasil da segunda metade do século XVIII, onde a ressurreição do 
idílio pastoril tem algo de crítica à vida urbana, à urbanização crescente 
da existência social, que se deu a partir da chegada do capitalismo mo-
derno. A “paisagem natural” e o “bucolismo” foram os tópicos que se 
destacaram dentro da poética árcade da literatura brasileira do século 
XVIII. Nas palavras de Bosi,

A poesia pastoral, como tema, talvez esteja vinculada ao desenvolvimento da 

cultura urbana, que, opondo as linhas artificiais da cidade à paisagem natural, 

transforma o campo num bem perdido, que encarna facilmente os sentimentos 

de frustração. Os desajustamentos da convivência social se explicam pela perda 

da vida anterior, e o campo surge como cenário de uma perdida euforia. A sua 

evocação equilibra idealmente a angústia de viver, associada à vida presente, 

dando acesso aos mitos retrospectivos da idade de ouro. Em pleno prestígio 

da existência citadina os homens sonham com ele à maneira de uma felicidade 

passada, forjando a convenção da naturalidade como forma ideal de relação 

humana (BOSI, 1997, p.64).

Desde Teócrito em Siracusa e Virgílio em Roma de Augusto, Po-
liziano em Florência, Sanazzaro em Nápoles, até Guarani e Tasso em 
La Ferrara, da última época renascentista, o bucolismo surgiu em am-
bientes de refinada cultura urbana. Aqui se enfatiza que a abordagem 
do bucolismo se faz dentro de um determinado sistema cultural, onde 
o idealismo bucólico passa a ocupar o lugar dos ideais dos ilustres 
personagens heróicos ou trágicos das novelas de cavalaria do medievo.
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No dizer de Bosi (1997), isso explica as diferenças entre o idílio de 
um Lorenzo de Medici, vibrante de imagens primaveris e pintado de 
realismo popular, ainda que presente na Florença do século XV; o tema 
pastoril pré-barroco de Guarani, que apenas dissimula a licença da 
corte renascentista em decadência e já afetado pela censura da Contra-
-Reforma; e finalmente a poética de Gonzaga (1744-1810), rococó pelo 
jogo das imagens galantes, alheia a qualquer toque de angústia e bem 
próprias do magistrado de extração burguesa em tempos de moderação 
e antibarroco.

Em suma, o arcadismo brasileiro, sem sombra de dúvidas, bebeu 
nas teses ilustradas que, clandestinamente, entraram a formar parte do 
corpus ideológico dos poetas árcades brasileiros. Cláudio Manuel da 
Costa era considerado o decano dos poetas mineiros e o mais atingido 
pela repressão da Inconfidência Mineira, pois se suicidou na prisão, 
é um precursor pouco feliz do poema heróico brasileiro (Vila Rica), 
onde se nota a influência de Henriade de Voltaire, mas, paralela e in-
dependentemente da Arcádia Lusitana, disciplina em terra brasileira 
e a poesia gongórica num sentido da naturalidade e do enraizamento 
local que fez escola (SARAIVA & LOPES, 2005, p. 629). Temos ainda 
Basílio da Gama, Santa Rita Durão e os árcades ilustrados Gonzaga, 
Silva Alvarenga e Alvarenga Peixoto e que lhes conferiram mais de uma 
característica constante, como

o gosto da clareza e da simplicidade graças ao qual puderam superar a pesada 

maquinaria cultista; os mitos do homem natural, do bom selvagem, do herói 

pacífico; enfim, certo mordente satírico em relação aos abusos dos tiranetes, dos 

juízes venais, do clero fanático, mordente que se limitou, de resto, a consciência 

libertária dos intelectuais da Conjuração Mineira (BOSI, 1997, p. 67).

Ecos Clássicos na Lírica Poética de Gonzaga

Neste contexto, Gonzaga, em sua obra poética Marília de Dirceu, 
se apresenta como o pastor Dirceu, de uma inefável Arcádia ideal 
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que abdica de sua voz própria e de sua biografia, com o objetivo 
de abrir caminho no poema para a imitação dos poetas bucólicos 
clássicos, Teócrito e Virgílio. A Arcádia de Gonzaga se espelha nos 
moldes daquela descoberta pelo poeta de Mântua, onde a música, que 
soa da flauta de Pan, desperta da boca de todo pastor e os graciosos 
espíritos do campo propagam sorrisos até ao desafortunado amante, 
tal descrição se encontra presente nos poemas VII e X das Bucólicas, 
publicadas no ano 39 a.C.

Teócrito foi um dos grandes poetas da época helenística, con-
siderado seu máximo difusor e pode ser considerado fundador da 
poesia bucólica. Um atento observador dos costumes de sua época e 
renovador de antigas lendas. Sua temática é diversa: trata de amor, da 
beleza do campo, dos pastores que dialogam entre si ou competem no 
canto, da poesia sobre a poesia, encantamentos amorosos, entre outros 
elementos típicos da vertente pastoril, mas foi a temática bucólica que 
serviu para caracterizar alguns autores, poetas bucólicos, e para desig-
nar toda sua obra, ainda quando apenas parte dela seja pastoril. Seus 
Idílios, em dialeto dórico, escritos em hexâmetros épicos que expressam 
o caráter solene dos mesmos, onde a ironia tragicômica, de modo 
geral, se faz presente nas coisas mundanas que o poeta vislumbra na 
obra com ironia e desencanto, assim como em seus Idílios, a natureza 
surge como o espelho da alma e como refúgio contra as tensões e as 
hipocrisias sociais, constituindo as agradáveis visões naturalistas da 
literatura grega e o amor é vivido como uma paixão desgastada, uma 
experiência dolorosa e melancólica.

Ainda que a bucólica se deva possivelmente a Teócrito, é com 
Virgílio que ela se transforma em gênero literário. Virgínio debuta 
na literatura romana com uma obra-prima, plenamente equilibrada 
entre seu extraordinário aspecto formal e sua riqueza de ideias e de 
surpreendente dimensão simbólica. O poeta de Mântua acrescenta 
aos elementos típicos da poesia pastoril a representação da idade de 
ouro. O elemento bucólico, na Roma do início do período augusto, 
é uma espécie de tendência do momento, uma moda observável na 
arte figurativa. Virgílio une estes elementos bucólicos aos “geórgicos”, 
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à memória das origens romanas, à renovação do mundo rural itálico e 
à antiga religiosidade romana. Em geral, as Bucólicas V, VI e VII estão 
escritas numa linguagem aparentemente simples e cotidiana, cujo ca-
ráter artístico é somente percebida num segundo olhar. As Bucólicas 
V e VII apresentam a estrutura formal dos cantos amebeus. Na VII, o 
diálogo se dá entre Coridão e Tirsis e na V entre Menalcas e Mopso. 
Nesta bucólica, a morte de Dáfnis provoca um profundo lamento na 
natureza, mas é também a natureza que celebra sua apoteose. Dáfnis 
é um pastor ideal que realiza plenamente a vida bucólica inauguran-
do uma idade de ouro (numa comunidade rural onde seu culto se 
estabelecerá e será eterno) tanto na vida, como também na sua morte 
e apoteose. Na sétima bucólica, reside o ideal arcádico virgiliano, a 
terra idealizada da vida campestre, na qual a juventude é eterna, o 
amor, ainda que cruel, é o sentimento mais doce de todas as coisas, 
os pastores são exímios cantores, embora amantes desafortunados. A 
Bucólica VI é uma imitação de Teócrito; a musa campestre Tália surge 
como inspiradora dos versos siracusanos do poeta. Nela, um desfile 
de divindades mitológicas enche de paz e felicidade o locus amoenus.

Não obstante, os poemas e relatos pastoris não são totalmente arti-
ficiais, há sob eles um transparente disfarce e alusões à própria vida do 
autor e/ou de seus amores. Foi Teócrito o iniciador deste artifício poé-
tico, em seu Idílio VII, ele mesmo aparece com o nome de Simíquidas. 
O próprio Virgílio segue os passos de Teócrito e se faz Títiro, além de 
citar seus amigos Galo e Vário e seus inimigos Bavio e Mevio em suas 
Bucólicas, assim como também o faz Gonzaga, quando surge em seus 
versos como o apaixonado pastor Dirceu e sua jovem e amada pastora 
Marília, pseudônimo de Maria Dorotéia de Seixas Brandão, quando 
também faz referência ao amigo poeta Cláudio Manuel da Costa sob 
o pseudônimo de Glauceste Satúrnio. Em suas liras, inspiradas pela 
ternura pré-nupcial de Dirceu, ou Gonzaga, magistrado de meia-idade, 
dirige-se a uma adolescente prendada Marília, distingue-se por certo 
dom de concretização de aspirações comenzinhas a um lar burguês 
confortável. As liras utilizam-se por certo gosto da expressão direta. 
Em algumas destas composições projeta-se os espetáculos, familiar 
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ao autor, do trabalho dos negros na mineração e culturas (SARAIVA 
& LOPES, 2001, p.628).

Gonzaga, em sua obra satírica Cartas Chilenas, composta de 12 car-
tas, cuja temática predominante é a política, mistura os dois gêneros, a 
epistolografia e a sátira e ataca com ácidas críticas ao governo de Luís 
da Cunha Menezes e faz uso das máscaras (personagens e pseudônimos: 
Critilo assina as cartas e as envia a seu amigo Doroteu) e dos topoi, que 
se impõem ao autor para manipular os códigos do gênero. Exige, por sua 
vez, do letrado, um intenso intercâmbio com o legado cultural greco-
-romano e com os conhecimentos dos clássicos modernos dos séculos 
XVI e XVII. Implica nesse trabalho mais bem uma atividade intelectual 
enciclopédica, que uma reflexão crítica e individualizada no contexto 
do Brasil-Colônia da época.

No fragmento abaixo, Critilo, em tom jocoso, alerta seu amigo Do-
roteu que esteja preparado para ouvir “coisas raras”, descrevendo um 
Chile surrealista (Minas Gerais) sob o governo do fanfarrão Minésio: 

Amigo Doroteu, prezado amigo,

abre os olhos, boceja, estende os braços

e limpa, das pestanas carregadas,

o pegajoso humor, que o sono ajunta.

Critilo, o teu Critilo, é quem te chama;

ergue a cabeça da engomada fronha

acorda, se ouvir queres coisas raras.

(...)

então verás leões com pés de pato,

verás voarem tigres e camelos,

verás parirem homens, e nadarem

os roliços penedos sobre ondas. 

(BOSI, 1997, p.83)

Gonzaga, através do engenhoso Critilo, cria analogias explorando 
elementos cômicos que constituem a figura clássica do fiel escudeiro 
de Dom Quixote de La Mancha, o Sancho Pança, para representar ao 
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personagem satirizado, nas Cartas Chilenas, o governador Minésio, 
exigindo de seus leitores e de Doroteu, o interlocutor de Critilo, um 
esforço racional de assimilação entre tais figuras:

Pois se querer ouvir notícias velhas

dispersas por imensos alfarrábios,

Escuta a história de um moderno chefe,

que acaba de reger a nossa Chile,

ilustre imitador a Sancho Pança.

E quem disse, amigo, que podia

gerar segundo Sancho a nossa Espanha! 

(OLIVEIRA & SILVA, 2018, p.36)

Como afirma Oliveira & Silva (2014), a sátira do século XVIII luso-
-brasileiro, se ajusta perfeitamente ao serviço de convivência social da 
realidade representada na obra – neste caso de Gonzaga – que ainda 
exige que a arte sirva de alguma forma, de instrumento operador de 
atividades em função de algum propósito específico. Em Cartas Chilenas, 
encontramos uma violenta sátira contra a administração colonial do 
Brasil, a que já nos referimos, se deve a Tomás Gonzaga, o que, além de 
mostrar mais uma faceta do seu talento, no-lo apresenta perfeitamente 
identificado com o ambiente mineiro.

É possível compreender o motivo da escolha do gênero satírico e 
como este se afina bem ao princípio horaciano por excelência do utili 
dulci, uma vez que, ao destapar o vício, faz que se cumpra a função de 
instruir a virtude, ou seja, a sátira se coloca a serviço das questões sociais 
que emulam um efeito de moralização contra um perfil traçado. Para 
Hansen (2013, p. 442),

Sua inconveniência conveniente é, enfim, condição de catarse: cômica, a sátira 

não causa riso, necessariamente, pois o prazer que propõe é o da adequada 

aprendizagem de um dever ético-político como adesão do destinatário a valores 

de opinião (OLIVEIRA & SILVA, 2018, p.33).
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Em Horácio (65 a.C. – 8 a.C.), já nos seus primeiros livros de sátiras 
(Sermones), provavelmente do ano 35 e o segundo dos Iambi (Epo-
dos), ano 30 a.C., se podia apreciar o talento do jovem poeta, flanando 
com maestria, com sua personalidade e sua agressividade, tanto num 
gênero quanto no outro; nos Sermones, Horácio rivaliza com Lucilio, 
embora admirasse o espírito varonil e agudeza satírica tanto quanto 
o chocava seu estilo descuidado, a falta de pureza na linguagem e a 
pesada construção do verso. A severa crítica com que trata Lucilio, na 
sátira 1, 4 e 10, possibilita a compreensão histórica e humana na 2, 1. 
Horácio pretende renovar a Lucílio, da mesma forma que Virgílio (70 
a.C.-19 a.C.) pretendia fazer com Ennio (BIELER, 2000:216). Apesar 
de que Horácio tenha sido frequentemente citado desde o Humanismo 
e ainda convertido em pai da crítica literária graças a sua Ars poetica, 
sua influência não se pode comparar com a de Virgílio.

A obra Marília de Dirceu é a recopilação de poemas mais conheci-
dos da língua portuguesa, produzida com base nos cânones estéticos 
do neoclassicismo brasileiro. Seu estilo linguístico é claro e acessível, 
contido e discreto no uso dos artifícios retóricos, uma poesia amena 
que serve de veículo para uma filosofia de vida baseada no bem-estar 
e no equilíbrio racional, na qual o pastor e o magistrado unem suas 
vozes em defesa de um modo de pensar característico e as coisas que 
parecem distanciadas voltam a reunir-se em unidade; ou seja, o poeta 
sendo pastor, mas o pastor também, desde o início, se realiza como 
poeta (SUTTANA, 2001). Entretanto, não seria adequado sugerir, que 
exista uma declaração autobiográfica aberta em Marília de Dirceu, ainda 
que tenhamos em Marília o “pseudônimo” da jovem Maria Dorotéia de 
Seixas Brandão, de 16 a 18 anos com quem Gonzaga estabeleceu relações 
e com quem chegou a pedir permissão para casar-se. Sobre esse tema 
Sutanna (2001) afirma:

Noutras palavras, seria de supor que Gonzaga, criando o “pastor”, imprimindo 

nele sua marca, incorporou a si próprio, ou à sua imagem, como protagonista 

das liras, sustentando-se com o alimento de sua própria biografia. Seria este, 

acreditamos, o primeiro (e duplo) personagem do livro, seguindo-se a ele a 
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pastora Marília, que ali comparece como contraparte, cúmplice ou motivadora 

de uma cena que exige e pressupõe (SUTANNA, 2018, p.25).

Na poesia de Gonzaga se pode observar uma consentida artifi-
cialidade, posto que sua poesia é, ante tudo, uma “pintura” e o ato da 
escritura se vê representado na obra como uma imagem pictórica. 
Dessa forma o poeta é um pintor de situações que justifica, de alguma 
forma, a artificialidade do processo, em que as metáforas desenham 
na tela branca das imagens que irão dar forma à ilusão pictórica ou 
ao cenário poético:

Estimem pois os mais a liberdade;

Eu prezo o cativeiro, sim nem chamo

À mão de Amor ímpia;

Honro a virtude, e teus dotes amo:

Também o grande Aquiles veste saia,

Também Alcides fia.

(GONZAGA, 2013, p.28)

A posição de certos escritores tem o fino propósito de poder sig-
nificar e estimular o leitor e, em Gonzaga, isso não implica que a obra 
seja necessariamente decisiva e entendida como exemplo ortodoxo. 
O que fica dito pode se aplicar ao mutatis mutandis, às reflexões 
doutrinárias dos escritores, sobre os gêneros que cultivaram se pode 
esquecer que devemos, no papel de leitores, ficar sempre no campo 
da ficção narrativa, para o desenvolvimento do movimento literário, 
mas de certa forma encerrando-o dentro do limite do período lógico 
a que está inserido, mas que poderá alargar-se em outras modernas 
reflexões para que não se encaixe como postulação normativa. O 
texto deve ter sempre, na visão do leitor, possibilidade de pensarmos 
a existência de práticas discursivas suscetíveis de serem associadas 
por alguma relação de semelhança, que, com certeza serve de base e 
sustentação para subsequentes configurações literárias, ou quiçá, de 
práticas linguísticas por algum outro estudioso.
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Segundo Alberto Faria (FERNANDES, 2018, p.10), a Lira I de Gon-
zaga está baseada na Égloga II de Virgílio, aqui, o pastor Coridão busca 
seduzir ao belo Aléxis, fazendo referência à sua própria aparência e 
oferecendo-lhe bens e regalos (“Oh, cruel Alexis, não se importa com 
meus cantos? (...) tu me desprezas, Alexis, e sequer pergunta quem eu 
seja, quão rico sou em gado, quanto abunda o branco leite em meu reba-
nho. Mil ovelhas vagam pelos montes da Sicília; (...) não sou, tampouco, 
feio; há pouco me vi na praia, estando o mar bastante sossegado, e se 
não mentem as águas, não temo competir com Dáfnis (...) Tenho uma 
flauta de sete juncos de tamanhos diferentes (...)”. Na Lira I (GONZAGA, 
2013, p.11), Gonzaga aborda a mesma temática: “Eu, Marília, não sou 
algum vaqueiro, / Que viva de guardar alheio gado; / De tosco trato, de 
expressões grosseiro (...) Eu vi o meu semblante numa fonte, / Dos anos 
inda não está cortado: (...) Com tal destreza toco a sanfoninha, / Que 
inveja até me tem o próprio Alceste: (...) É bom, minha Marília, é bom 
ser dono / De um rebanho, que cubra monte, e prado; (...)”. O processo 
do discurso poético de Dirceu e Coridão, de forma geral, é o mesmo: 
ambos enumeram seus bens e riquezas assim como a beleza física. Em 
relação aos dotes musicais, Coridão possui uma flauta de sete folhes e 
Dirceu um pequeno acordeão.

O que fica dito apoia-se antes de mais nada, nos termos em que 
Wittgenstein se referiu à linguagem como jogo, isto é, prática eminente-
mente social e interativa: subsequentemente, o que cauciona a postulação 
da linguagem como jogo é a existência (como entre os diversos jogos 
ocorre) de parecenças globais e de pormenor, que é possível verificar: 
as presenças de família, que permitem aos utilizadores (ou, se se quiser, 
aos jogadores (REIS, 2008, p.235-9) reconhecerem a existência de uma 
linguagem comum pelo menos em parte, pois a linguagem utilizada nos 
versos de Gonzaga importa acrescentar que quase atende a dois modos 
discursivos: narrativo e lírico.

O processo da sedução através dos bens acumulados, abordado na 
Égloga II de Virgílio, foi tratado por Gonzaga em duas outras liras: na 
Lira V (GONZAGA, 2013, p.160) (“Eu não sou, minha Nise, pegureiro, 
/ Que viva de guardar alheio gado; / Nem sou pastor grosseiro, / Dos 
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frios gelos e do sol queimado, / Que veste as pardas lãs do seu cordei-
ro.”) que é anterior à obra Marília de Dirceu e na Lira XV (GONZAGA, 
2013, p.105), escrita posteriormente, quando Gonzaga já estava em 
prisão destituído do cargo de magistrado e de seus bens. Na Lira XV, 
Gonzaga alude a seu status perdido; o pastor despojado de sua fortuna 
se apresenta muito distante da soberba que tinha tanto na Lira I quanto 
na Lira V, o que pode aludir, em meio de tantas subtrações, ao topos 
horaciano da aurea mediocritas:

Eu, Marília, não fui nenhum Vaqueiro,

Fui honrado Pastor da tua aldeia;

Vestia finas lãs, e tinha sempre

A minha choça do preciso cheia.

Tiraram-me o casal e o manso gado,

Nem tenho a que me encoste um só cajado.

Para ter que te dar, é que eu queria

De mor rebanho ainda ser o dono;

Prezava o teu semblante, os teus cabelos

Ainda muito mais que um grande Trono.

Agora que te oferte já não vejo,

Além de um puro amor, de um são desejo

(GONZAGA, 2013, p.105).

Para Fernandes (2018, p.7-9), o topos horaciano, o célebre carpe 
diem, não foi utilizado com frequência no estilo literário do Arcadismo 
Brasileiro como um todo. Aparece nas éclogas de Cláudio Manuel da 
Costa, raro e elíptico, e na escassa obra de Alvarenga Peixoto e, prati-
camente, inexistente nos rondós e madrigais de Silva Alvarenga, autor 
considerado pré-romântico, já distanciado do estilo árcade; não obstante, 
ocorre de forma isolada e especial em Gonzaga. A ode I, II de Horácio:

Indagar, não indagues, Leoconói

Qual seja o meu destino, qual o teu;
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Nem consultes os astros, como sói

O astrólogo caldeu:

não cabe ao homem desvendar arcanos!

Como é melhor sofrer quanto aconteça!

Ou te conceda Jove muitos anos,

ou, agora, os teus últimos enganos,

-prudente, o vinho côa e, mui depressa

a essa longa esperança circunscreve

a tua vida breve.

Só o presente é verdade, o mais promessa...

O tempo, enquanto discutimos, foge:

Colhe o teu dia, - não o percas! – hoje. (I, II)

(HORÁCIO, 2003, p.39).

Por outro lado, os fragmentos das seguintes liras de Gonzaga: XIV 
(GONZAGA, 2013, p.14), (“Ah! não, minha Marília, / Aproveite-se o 
tempo, antes que faça / O estrago de roubar ao corpo as forças / E ao 
semblante a graça!”); XVIII (GONZAGA, 2013, p.48), (“Assim também 
serei, minha Marília, / Daqui a poucos anos, / Que o ímpio tempo para 
todos corre: / Os dentes cairão e os meus cabelos.”); IV (GONZAGA, 
2013, p.87), (“Já, já me vai, Marília, branquejando / Louro cabelo, que 
circula a testa; / Este mesmo, que alveja, vai caindo / E pouco já me resta.” 
e XXVII (GONZAGA, 2013, p.125) (“Vê quanto pode / Teu belo rosto; 
/ E de gozá-lo / O vivo gosto! / Que submergido / Em um tormento 
/ Quase infernal, Porqu’inda espero, / Resisto ao mal.”) evidenciam a 
presença do carpe diem horaciano.

Sobre a “paisaje ideal”, na literatura espanhola, Santamaría (1999:77) 
afirma que o papel preferente “trae como consecuencia la afluencia de 
temas pastoriles en todos los géneros (…) siguiendo la tradición clá-
sica, especialmente, de Teócrito e Virgílio.” Bosi (1997), ao falar deste 
ideal idílico na obra de Gonzaga, afirma que, na Lira III (GONZAGA, 
2013, p.157), a paisagem é às vezes nativa, com detalhes pintados na 
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cor local de Minas Gerais e outras vezes um lugar ameno de memória 
virgiliana: 

Tu não verás, Marília, cem cativos

Tirarem o cascalho e a rica terra,

Ou dos cercos dos rios caudalosos,

Ou da minada Serra.

Não verás separar ao hábil negro

Do pesado esmeril a grossa areia,

E já brilharem os granetes de oiro

No fundo da bateia.

Não verás “derrubar” os virgens matos

“Queimar” as capoeiras inda novas,

Servir de adubo à terra a “fértil cinza”,

Lançar os grãos nas covas.

(GONZAGA, 2013, p.157).

Dessa forma pode-se constatar, com reservas às peculiaridades 
existentes em cada literatura, que o gênero poético de Gonzaga bebe 
na fonte dos clássicos da literatura Greco-romana. Não obstante, a 
configuração do locus amoenus na Lira LIII é contrária à configuração 
clássica desse topos, de acordo com a concepção original que dele se fez, 
já que a natureza é objeto da exploração mercantil e agrária: a extração 
do ouro (primeira estrofe) e preparação da terra para o plantio da cana 
de açúcar (segunda estrofe), mas não deve ser objeto de atenção da musa 
do poeta, o qual insiste em enfatizar com sentença imperativa (“Tu não 
verás, Marília”, “Não verás”). O pastor, ausente da paisagem natural é 
substituído pelos “cem cativos” ou pelo “hábil negro”, eliminando a ideia 
da paisagem natural pacífica, tendo em vista que o locus amoenus foi 
trasladado e corrompido.

Por outro lado, se pode verificar também a permanência desse topos 
em sua característica original na poesia do próprio Gonzaga, como 
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exemplo, o fragmento da quarta estrofe da Lira V: “Aqui um regato/ 
Corria, sereno,/ Por margens cobertas/ De flores e feno; / À esquerda 
se erguia/ Um bosque fechado,/ E o tempo apressado,/ Que nada res-
peita,/ Já tudo mudou.” (GONZAGA, 2013, p.20-21). Rodrigues Lapa 
(SANTOS, 2018, p.127), ao analisar a Lira V, afirma que a paisagem 
descrita tem uma novidade romântica, uma vez que o cenário natural 
exaltado, com seus elementos essenciais bucólicos, seus efeitos senso-
riais expressos por meio dos adjetivos (seu “regato sereno, margens 
cobertas”, suas “flores” e “feno”, seu “bosque fechado”), já não existe, 
pertence ao passado e desata a aflição do eu lírico (“e o tempo apressado, 
/ que nada respeita, / já tudo mudou.”). Para Santos (2018, p.130), esta 
ruptura emocional, que se dá entre o eu lírico do passado feliz junto à 
paisagem ideal e o eu lírico melancólico do presente sem sua paisagem 
idílica, reafirma o registro de um locus amoenus ortodoxo que perma-
nece apenas na memória do poeta que se encerra com uma espécie 
de refrão que se estende por todas as estrofes da Lira XV, inclusive na 
quarta: “São estes os sítios? / São estes; mas eu / O mesmo não sou” 
(GONZAGA, 2013, p.21).

Os topoi da poesia amorosa latina também estão presentes, de parte 
a parte, na obra de Gonzaga. Este amor prazenteiro, mas também con-
flitivo e doloroso, amor agridoce que se (re)modela na voz do pastor 
Dirceu, atravessa as janelas de nosso tempo. O amor como servidão, o 
servitium amoris, metáfora em que o enamorado pastor se compara a 
um escravo e a pastora amada à sua senhora, como se observa na Lira I: 
“Depois que teu afeto me segura,/ Que queres do que tenho ser Senhora./ 
[...] Porém, gentil Pastora, o teu agrado/ Vale mais que um rebanho e 
mais que um trono.” (GONZAGA, 2013, p.11); na Lira IV: “Dispus-me 
a servir-te;/ Levava o teu gado/ À fonte mais clara, / À vargem e prado/ 
de relva melhor. / Marília, escuta / Um triste Pastor.” (GONZAGA, 2013, 
p.16); ou ainda na Lira I: “Em tom de graça, / Ao terno amante/ Manda 
Marília/ Que toque o cante.” (GONZAGA, 2013, p.56). Ovídio, em sua 
obra Hervidas, utiliza-se deste tópico quando a personagem Acôncio, o 
namorado desdenhado por Cidipe, em uma suposta carta à sua amada, 
pedi-lhe que esta venha e o trate como sua dona e não economize com 
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ele em castigos, que faça tudo o que deseje (RODRÍGUEZ, 2010, p.155).
No topos militia amoris, metáfora da poesia latina que vê o amor 

como um serviço militar, o namorado é como um soldado que deve 
cumprir as ordens e realizar os serviços que encomende seu general. Em 
Gonzaga, há uma referência sutil a este topos na Lira I, quando Cupido 
convida o pastor Dirceu a visitar seu templo e o aconselha acerca do 
Amor, comparando este sentimento com a arte da guerra: “A quem ama, 
quanto avista,/ Diz Cupido, “não aterra:/ Quem quer cingir o loureiro/ 
Também vai sofrer primeiro/ Todo o trabalho da guerra.” (GONZAGA, 
2013, p.150). As semelhanças nos levam a Ovídio quando este confessa 
ser um soldado do amor que nunca abandonou o campo de batalhas, a 
pena é que seu general, Cupido, lhe tenha tão pouco apreço:

¡Oh Cupido, nunca satisfecho en tu ira contra mí, oh niño aposentado perezo-

samente en mi corazón! ¿Por qué me molestas a mí que, soldado tuyo, nunca 

he abandonado tu bandera, y por qué me hieres en mi propio campamento? 

(RODRÍGUEZ, 2010, p.159).

Este topos se faz presente em Horácio. No fragmento abaixo, ele 
afirma já está cansado de sofrer as pelejas amorosas, portanto decide 
abandonar as armas de enamorado no templo de Vênus, renunciando 
esta milícia trabalhosa: “Viví hasta ayer dedicado/ a servir a las mucha-
chas/ y milité con cierta gloria./ Mas ahora mis armas y mi lira,/ libre 
de guerra, penderán en el muro/ que protege el lado izquierdo de Venus 
marina […]” (RODRÍGUEZ, 2010, p.159-160).

Na poesia antiga, o topos signa amoris fazia referência ao amor como 
uma espécie de enfermidade, cujos sintomas, que frequentemente aco-
metiam os amantes, eram sufoco, angústia, tristeza, gemidos, gagueira, 
zumbidos nos ouvidos. Em Gonzaga, as Liras IX, XXIX e XXXV eviden-
ciam este tópico, respectivamente: “Assim vivia;/ Hoje em suspiros/ O 
canto mudo:/ Assim, Marília,/ Se acaba tudo” (GONZAGA, 2013, p.98); 
“Firo as cordas, mas que importa?/ A dor não sossega entanto: / Ergo a 
voz; então reparo/ Que, quando mais corre o pranto,/ É mais doce e mais 
sonoro/ Meu mais terno e saudoso canto.” (GONZAGA, 2013, p.129) 
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e ainda “Se lá te chegarem/ Aos ternos ouvidos/ Uns tristes gemidos,/ 
Repara, Marília,/ Verás que são meus.” (GONZAGA, 2013, p.139). O 
poeta Catulo, imitando a poetisa grega Safo, também se utilizou deste 
artifício poético, quando descrevia à sua amada Lésbia o que sentia em 
sua presença, dizendo-lhe perder a voz, gaguejar, perder a capacidade 
de ouvir, pelo mal de amor que lhe dominava o corpo: “no hay nada que 
quede ya, Lesbia,/ de voz en mi boca/ sino que mi lengua se vuelve de 
trapo/ y una dulce llama fluye por mis miembros,/ los oídos me zumban, 
y una doble noche/ cubre mis ojos [...]” (RODRÍGUES, 2010, p.163). 
Mas do Amor também se aprende, ele é exímio professor, portanto o 
topos magister amoris é a metáfora daqueles amantes que têm a Cupido 
por mestre e seguem seus conselhos, ou não. Gonzaga, na Lira XXIII, 
faz referência a este tópico, quando a voz do próprio Cupido afirma ser 
ele o mestre: “Nem cria que outro/ Estilo tome,/ Sendo eu o mestre,/ 
A ação teu nome” (GONZAGA, 2013, p.51). E na Lira I, após Cupido 
mostrar a Dirceu seu templo e aconselhá-lo, o pastor Dirceu chega à 
seguinte conclusão: “Ah! ensina, sim, ensina/ Ao vil mortal atrevido/ 
E ao peito que adora, terno,/ que tem para um o Inferno,/ Para outro 
um Céu, Cupido.” (GONZAGA, 2013, p.150). Um dos exemplos mais 
conhecido e evidente, nos presenteia o poeta Ovídio, sua obra-manual e 
irreverente, “A Arte de amar”, que pode ser definida como um autêntico 
manual de sedução, estando dividida em três partes, as duas primeiras 
estão dedicadas aos homens, revelando-lhes conselhos para seduzir a 
mulher desejada e como conservar, uma vez conquistada, essa conquista 
amorosa; e o terceiro está dedicado às mulheres, para que estas triunfem 
na arte de conquistar os homens.

Conclusão

Através deste breve estudo sobre a lírica de Gonzaga conclui-se que, 
a marca artística deste autor, recebe importante influência da tradição 
clássica greco-romana e foi possível entendê-la e observá-la mais de 
perto, neste mergulho ao lirismo da Arcádia brasileira de Gonzaga; foi 
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também possível sentir a leveza e o frescor do estilo literário advindos, 
em especial, do engenho poético do poeta mantuano, cuja contribui-
ção só fortaleceu a sólida estrutura da nascente literatura brasileira do 
século XVIII que, magistralmente, brotava da pluma lírica de Gonzaga. 

Sem dúvida alguma, o poeta a quem mais lhe sorriu a fortuna foi a 
Virgílio, desde a publicação de sua primeira obra, Bucólicas, passando 
pelas Geórgicas, por Eneida, até chegar à contemporaneidade, é Virgílio 
que se destaca como modelo de imitação da tradição clássica. A obra 
de Gonzaga, em especial Marília de Dirceu, pôde conquistar de forma 
calorosa e precoce, a um grande público de leitores daquela época e da 
atualidade (brasileiros e/ou estrangeiros), o que demonstra quanto êxito 
Gonzaga logrou alcançar com sua iniciativa poética. 

É importante observar que a lírica clássica, a que chamamos, gene-
ricamente, de poesia, pode sobreviver no mundo da alta cultura, não 
apenas graças à literatura, mas também à cultura popular, ainda que 
sob novas formas e/ou ainda que seus criadores não sejam conscientes 
de que estão transformando o velho, o clássico em novas formas de (re)
criar/fazer o velho.
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A PoéTiCA moDErNiSTA DE mANuEL bANDEirA Em 
TErrAS AFriCANAS Como rESiSTÊNCiA A PorTuGAL

Pablo Paolletti Rezende Waldemir da Silva46

1. Introdução

A relação secular entre Brasil e África possuem ligações que jamais 
serão esquecidas. O patrimônio cultural histórico construído entre 
ambas as sociedades resulta, em um primeiro momento, na criação de 
um país, de um povo e, de uma identidade, profundamente marcada 
pelos traços socioculturais africanos. Não seríamos o que somos, se não 
houvesse a presença da África na constituição e na construção de nossa 
identidade, enquanto povo, enquanto nação cultural.

Em um segundo momento, o Brasil, propriamente o Movimento 
Modernista Brasileiro, serviu como um dos caminhos que proporcio-
naram uma resistência latente e edificante aos países africanos – como 
Cabo Verde e Moçambique, Angola – contra a colonização, sobretudo 
cultural, de Portugal. 

Nas décadas de quarenta/cinquenta do último século, em processo 
de independência, países como Cabo Verde, Angola e Moçambique 
travaram extensos conflitos e rupturas com o país colonizador, não 
somente na política e no social, mas também na esfera cultural, no pro-
cesso discursivo, propriamente na literatura, isto é, na poesia e na prosa.

Neste processo de ruptura, os países africanos traçaram inúmeras 
estratégias para se afastarem das interferências de Portugal; na cultura 
literária, procuraram se distanciar do modelo estético português, como 
também de seu dialogismo. É neste cenário que os ares do Movimento 
Modernista Brasileiro serviram como Vanguarda, na criação de uma 
nova forma literária em Cabo Verde, Moçambique e Angola, como bem 

46 Mestrando em Estudo Literários (PPGEL/UNEMAT), sob a orientação da Profa. Dra. 
Tieko Yamaguchi Miyasaki.
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evidencia Osório de Oliveira em “Palavras sobre Cabo Verde para serem 
lidas no Brasil”, publicado na revista Claridade, em 1936:

(...) Os cabo-verdianos precisavam dum exemplo que a literatura de Portugal 

não lhes podia dar, mas que o Brasil lhes forneceu. As afinidades existentes entre 

Cabo Verde e os estados do Nordeste do Brasil predispunham os cabo-verdianos 

para compreender, sentir e amar a nova literatura brasileira. Encontrando 

exemplos a seguir na poesia e nos romances modernos do Brasil, sentindo-se 

apoiados, na análise de caso, pelos novos ensaios brasileiros, os cabo-verdianos 

descobriram o seu caminho (...). (CLARIDADE, 1936, p. 04).

É neste cenário de transformações e rupturas que uma aliança 
dialógica com o Brasil se faz, não só Cabo Verde, mas também Mo-
çambique e Angola, que passam pelo mesmo momento histórico de 
libertação e independência, cria-se uma relação íntima entre “irmãos” 
que buscam uma recriação, uma volta às origens, à cultura, à identi-
dade nacional.

De acordo com Silva, ainda sobre Cabo Verde, mas que se estende 
ao macro cenário da produção poética dos países africanos de língua 
portuguesa,

Esse despertar para a literatura do modernismo brasileiro foi um dos fatores 

que marca fortemente o surgimento da literatura nacional em Cabo Verde. Os 

precursores do novo projeto literário cabo-verdiano objetivavam a recuperação 

e valorização da identidade do povo e da cultura das ilhas, e encontraram nos 

brasileiros exemplos de como fazer (SILVA, 2018, p.32).

A partir desta retomada inicia-se a resistência a Portugal e a ade-
são ao processo de libertação e independência dos países africanos de 
Língua Portuguesa. Com uma aliança entre “irmãos”, uma revolução se 
desencadeia em território transatlântico contra a pátria colonizadora, 
e assim, movimentos como “Vamos descobrir Angola”, “Claridade” e 
“FRELIMO” nascem à luz da resistência.
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2. Os movimentos de resistência

2.1 Angola
Em 1948, jovens angolanos de diversas cores e histórias, filhos de 

uma mesma Mãe, filhos de uma mesma terra, fundam em Luanda o 
movimento cultural “Vamos Descobrir Angola!”, com a intenção de 
estudar a terra-mãe, a ancestralidade, sua história e as raízes de seus 
antepassados. A pátria que amavam tanto e que não conheciam com 
tanta profundidade.

Foi neste espírito de redescoberta que foi criado a revista Mensagem, 
principal ferramenta para difundir este espírito dialógico revolucionário, 
que teve a colaboração de nomes como Agostinho Neto (1922-1979), 
Viriato da Cruz (1928-1973), António Jacinto (1924-1991) e Mário 
António (1934-1989), entre outros poetas. O maior objetivo deste movi-
mento era a de redescoberta de Angola, “Angolanizar Angola”. Tal grupo, 
deste o início da criação, entendia a imensa necessidade de destruírem 
a literatura e o dialogismo colonial que reinava sobre Angola e, que 
falseava a verdade sobre a realidade, a cultura, a tradição e as emoções 
do povo angolano.

Com um espírito desobediente e guerrilheiro, “(...) surgindo no 
aperto do contexto colonial, a Literatura Angolana marcou-se pelo selo 
da resistência e, sobretudo a partir dos anos 1940, (...) participando de 
movimentos empenhados na construção de uma identidade cultural” 
(CHAVES, 2005, p. 20).

Com o mantra entoado aos quatro cantos, “Vamos Descobrir An-
gola!” foi o mais forte e pulsante desejo e a mais urgente necessidade 
de Angola e do homem angolano de se reencontrarem consigo mesmo.

No entanto, ao se afastar de todo o discurso colonial, era necessário 
encontrar um diálogo estético que se encaixasse na proposta do movi-
mento de independência, proposto pelos “novos intelectuais de Angola”:

Semelhante ao que aconteceu em Cabo Verde, os intelectuais que desejavam 

revolucionar a literatura de Angola não tinham experiência suficiente para 

colocarem suas intenções em prática, e, dessa forma, esses autores, na luta por 
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uma literatura com marcas da angolanidade, se permitiram a leitura de textos 

de outras realidades culturais, por exemplo, a brasileira, e a partir delas, en-

contraram os passos necessários para a afirmação identitária da cultura local 

(SILVA, 2018, p.45).

Portadores de uma voz em guerra, os angolanos encontraram no 
movimento modernista brasileiro as armas necessárias, o espírito esté-
tico desafiador e urgente dos poetas brasileiros, para construírem seu 
dialogismo de combate que ultrapassou os frontes de batalha. Os con-
flitos ultrapassaram os conflitos físicos e desembocaram nos cadernos 
literários produzidos pelo movimento. Dessa forma, a verdadeira Angola 
foi aos poucos sendo reconstruída.

2.2 Cabo Verde 
Em Cabo Verde, a revista Claridade surgiu em 1936, dentro do 

movimento de emancipação sócio-político-cultural que se instalava 
no país. O movimento teve como precursor Eugénio Tavares, e marca 
o início do modernismo literário e de uma produção poética própria 
no arquipélago.

Os jovens criadores da revista entendiam que ela seria a porta voz 
da realidade dos ilhéus, segundo Lopes:

(...) Seria <<fincar os pés na terra>>, para empregar a expressão então consa-

grada: um debruçar ansioso e atento sobre os problemas vitais de Cabo Verde e 

as condições de vida do seu povo; estudo, embora na limitada medida de nossa 

capacidade, da estrutura, dos valores, das constantes culturais do arquipélago 

(...). (LOPES, 1986, p. IV).

A Claridade, seria então o principal vetor de transmissão da cultura 
e da tradição cabo-verdiana, como também, da exposição de toda as 
problemáticas existentes naquele momento, questões que há muito 
tempo não eram debatidas em sociedade, pois foram silenciadas, e a 
população amordaçada pelos colonizadores portugueses.

Imbuídos de um espírito revolucionário e resistente, o movimento 
se iniciou, como um grito nascido no âmago de seus pulmões, uma 
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luz se fez em Cabo Verde, iniciou-se uma das maiores transformações 
culturais, sociais e políticas e, sobretudo dialógicas, em terras cabo-
-verdianas no século XX.

No entanto, ainda faltava algo importante para o movimento se 
iniciar, o caminho estético, o início do trilhar. De acordo com Silva, 
ao rejeitar a estética colonizadora, os escritores cabo-verdianos, por 
afinidades geográficas e sociais, abraçaram a estética em efervescência 
do irmão independente do outro lado do atlântico:

O desejo de transformação e o espírito revolucionário tomou conta dos jovens 

fundadores da revista, porém lhes faltava algo, a experiência, os ideias estavam 

postos, mas o grupo operante não sabia ao certo como os desenvolver, nesse 

momento surgiu a necessidade de buscar apoio em outros sistemas culturais, 

e assim o fizeram, procuraram amparo em outras literaturas de vários países, 

inclusive em autores da literatura brasileira e, sobretudo nas propostas do 

movimento do modernismo brasileiro para a construção da literatura nacional 

cabo-verdiana. (SILVA, 2018, p.31).

Foi na estética modernista brasileira que os poetas cabo-verdianos 
encontraram caminhos férteis para a produção de uma Vanguarda ne-
cessária que dá início a uma poética de valorização e de redescoberta 
de Cabo Verde. Foi então, em uma ligação transatlântica, que uma voz 
ecoou entre continentes solidários.

2.3 Moçambique

Ao contrário de Angola e Cabo Verde, Moçambique foi uma colônia 
distante, de difícil colonização e cheia de ambiguidades, que nenhuma 
das duas colônias citadas possuíam, como bem explica Silva:

São vários os fatores que contribuíram para a existência dessas ambiguidades, 

Chabal (1994) afirma que durante a colonização, Portugal teve dificuldades 

para atuar em Moçambique, devido a sua localização, Moçambique está loca-

lizada a uma distância bastante significativa das demais colônias portuguesas 
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em África. De acordo com o autor, por estar localizado próximo à África do 

Sul, Moçambique se desenvolveu na correlação entre a cultura portuguesa e a 

sul-africana, isso resultou numa população com cultura e linguagem mista, as 

línguas locais, o português do colonizador e o inglês sul-africano, passaram a 

coexistir no mesmo espaço (SILVA, 2018, p. 58).

A relação próxima que os moçambicanos mantinham com a Índia, 
ao longo do tempo, também foram um dos fatores que apontam para 
essas ambiguidades e na dificuldade de explicar a constituição cultural 
e literária de Moçambique.

Assim como as outras colônias, o povo moçambicano também estava 
passando por um período de guerra, se impondo contra a censura do 
Estado Novo. Foi então, neste cenário conflituoso, que movimentos 
foram criados pela independência do país africano.

É neste cenário que a literatura moçambicana encontrou a sua forma 
de construir arte e política, em uma literatura engajada e combatente. Em 
1938, foi criado “O brado africano’’, jornal responsável pela publicação 
dos escritores moçambicanos, veículo de transmissão da nova arte e 
verdadeira divulgação da poesia moçambicana – publicado em Mapu-
to, sendo mais tarde reconhecido como o grande marco da literatura 
moçambicana. A partir dele autores europeus e africanos iniciaram o 
processo de luta para a independência, por meio de uma poesia engajada, 
o poeta é aquele que pega em armas e também em livros para travar a 
verdadeira revolução.

Para colocar em prática todo este movimento, era necessário fazer 
como os irmãos angolanos e cabo-verdianos: foi necessário abandonar 
a terra colonizadora para construir uma literatura independente, nova, 
e que fosse definitivamente moçambicana. Olhando para além do atlân-
tico, os africanos encontram no irmão latino, as ferramentas estéticas 
necessárias para inaugurar uma nova etapa, uma nova Moçambique, 
como bem evidencia Silva:

O abandono à imposição da metrópole colonizadora, o virar as costas para os 

modelos tradicionais europeus, à volta às raízes, a dialética cotidiana, a lingua-

gem simples do dia a dia impulsionou a nova produção literária em Moçambique. 
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Santilli (1985) pontua que a contribuição brasileira na literatura moçambicana 

dos anos 50 foi de suma importância. A nova maneira de se fazer literatura, 

proposta pelos modernistas brasileiros mais uma vez chamou atenção, servindo 

de mote para os intelectuais que buscavam definir a identidade literária do país 

(SILVA, 2018, p. 63).

Munidos dessa intenção libertária e resistente, os escritores enten-
dem a necessidade de se reconstruir uma identidade há muito tempo 
perdida. Com estas ideias, inicia-se a produção de uma literatura enga-
jada, potente, com traços linguísticos e semântico-sintáticos da cultura 
africana e do colonizador, para forjar uma nova forma de se fazer arte 
e política e, assim, encaminhar um grande ataque às ações repressivas 
do Estado Novo:

Criou-se, portanto, outro espaço, no qual os escritores da época fizeram uso da 

língua imposta pelo colonizador, combinada com a oralidade moçambicana, 

enquanto forma de contra-ataque na luta pela libertação nacional, assim, entre 

as principais características da literatura da moçambicanidade estão as marcas 

da oralidade incorporada na linguagem escrita, impressas nas páginas de obras 

de muitos dos escritores da ex-colônia (SILVA, 2018, p. 61).

O jornal possibilitou a publicação e divulgação de autores como 
Noémia de Sousa, José Craveirinha, Marcelino dos Santos, Rui Nogar 
e Virgílio de Lemos. O empenho dos escritores consistiu na denúncia 
do cotidiano, como também na exaltação da cultura moçambicana. 
Chabal diz:

(...) ao ler-se a literatura escrita durante o tempo colonial torna-se claros e sig-

nificantes aspectos da vida dos africanos, como trabalho forçado, a emigração 

para a África do Sul, a descriminação racial nas cidades, a opressão e a violência 

(CHABAL 1994, p. 51).

Neste ímpeto frenético e incontrolável, Moçambique foi aos poucos 
se desenvolvendo enquanto povo, enquanto cultura, foi no embate e na 
união da língua do colonizador com a oralidade das línguas locais que o 
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produto literário descortinou toda a crueldade, toda a injustiça histórica 
feita no país africano, em meio a inúmeras batalhas, que o brado retum-
bante moçambicano ressoou contra a metrópole repressora.

3. Diálogos

3.1 Jorge Barbosa e Manuel Bandeira
De acordo com Santilli (1985), a poesia modernista cabo-verdiana 

se inicia em 1935, com o livro Arquipélago, de autoria de Jorge Barbosa. 
Diferente do que era produzido naquele momento em Cabo Verde, a 
poética de Barbosa inaugura uma nova fase. Seus escritos se voltam 
para o cotidiano, arraigados a uma linguagem comum, uma poética 
feroz que rompe com a tradição literária, digna de uma informalidade 
revolucionária dos poetas modernistas brasileiros. 

Jorge Barbosa é grande leitor dos poetas modernistas brasileiros, 
sobretudo de Manuel Bandeira, de quem é devoto, a quem vê como 
“irmão”, como um espelho na arte literária, com quem dialoga cons-
tantemente na sua busca de uma nova poética. Em “Carta a Manuel 
Bandeira”, é clara a presença do poeta brasileiro na concepção do fazer 
literário, os versos do poeta cabo-verdiano trava diálogos constantes 
com a poética bandeiriana, seja pela estética ou pelo dialogismo, como 
bem podemos observar em:

Nem te conheço

mas já vi o teu retrato numa revista ilustrada.

E a impressão do teu olhar vagamente triste

fez-me pensar nessa tristeza

do tempo em que eras moço num sanatório da Suiça. Aqui onde estou, no outro 

lado do mesmo mar, tu me preocupas, Manuel Bandeira,

meu irmão atlântico.

Eu faria por ti qualquer cousa impossível. 

Era capaz de procurar a Estrela da Manhã por todos os cabarés

por todos os prostíbulos. 

(CLARIDADE, 1947)
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O eu lírico como bom irmão – mesmo distante – se compadece com 
o destino do “irmão atlântico”, por ele faria qualquer coisa, inclusive o 
ajudaria na procura incansável pela “Estrela da Manhã”, esta, uma tópica 
presente na poesia do poeta brasileiro. O diálogo fraterno com o poeta 
ultrapassa uma conversa informal entre ambos, há uma confissão, um 
tom devoto. Ademais, o poema é notadamente modernista, com uma 
estrutura informal, versos livres, sem cadeia rítmica e com estrofes 
irregulares. A poética modernista é refletida em toda sua composição, 
na forma, no conteúdo e na linguagem.

O tom devoto do eu lírico da poesia de Jorge Barbosa se desdobra 
continuamente em vários poemas, como é o caso de “Evangelho segundo 
o rei de Pasárgada”

Vem, ó Rei, dizer aos homens que no teu reino

os meninos riem e brincam, 

e lá tem estrelas, o mar é azul, o céu é azul,

lá os homens podem amar as estrelas que Deus Nosso Senhor criou…

Em Pasárgada tem Cristo Nosso Senhor. 

 

Deixa a tua coroa, ó Rei! 

Veste no teu ombro 

a melancolia diáfana dos poetas, 

vem dizer novamente aos homens 

que Pasárgada tem imigração aberta para todos os homens…

Porque lá tem tudo, lá é outra civilização. 

Vem chamar os homens para Pasárgada 

Faze propaganda 

Em Pasárgada tem tudo 

lá é outra civilização 

(CLARIDADE, 1947)

O poema traça diretamente um diálogo com o poema “Vou-me 
embora pra Pasárgada” de Manuel Bandeira, com a tópica de evasão do 
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eu lírico banderiano para o local perfeito, como podemos ver no texto 
de Jorge Barbosa, Pasárgada seria essa “outra civilização”, o local ideal: 
“Em Pasárgada tem tudo”, e todos os desejos do eu poético se realizarão, 
pois ele é amigo do rei. Podemos perceber pelo tom que há uma recusa 
da realidade, do “aqui”, o eu se volta para Pasárgada como o local ideal, 
a geografia perfeita para uma sociedade igual, justa e repleta de glórias.

O título do poema “Evangelho segundo o rei de Pasárgada” é uma 
grande anunciação: a criação de um “evangelho” feito pelo Rei de Pa-
sárgada. Tal poema evoca uma nova forma, um novo conjunto de 
ensinamentos, que serão a base para novas “leis”. O discurso do poema 
se constrói em grande parte sob esta ideia, tendo em Pasárgada o local 
ideal para a concretização deste novo “Evangelho”.

Ao emergir nas camadas semânticas do poema, podemos encontrar 
um discurso bíblico, como as expressões “Evangelho”, “Rei”, “Deus Nosso 
Senhor”, que nos permite apontar o céu como a terra divina, a “Pasár-
gada”, a geografia perfeita, em que será construída o ideário do poema 
e do eu poemático. Do grego, “euangelio” significa boa notícia, o termo 
também possui uma leitura para o discurso histórico, propriamente so-
bre Cabo Verde, o “Evangelho” seria a constituição dessa nova literatura, 
a boa notícia, a representação dos indivíduos responsáveis pela criação 
desta nova ideia, sendo assim, essa nova poesia, o próprio evangelho, o 
condutor dessas novas leis que remeterão ao local de perfeição.

De acordo com Silva, “Há um chamamento para a construção de uma 
poesia que expresse a realidade e os anseios de um povo que vivia em 
uma nação carente de transformação.” (SILVA, 2018, p. 120). Uma nova 
forma de se fazer poesia se inaugura sob a forte influência da poética 
modernista brasileira e, precisamente, em Jorge Barbosa, a presença do 
lirismo de Bandeira.

3.2 Agostinho Neto e Manuel Bandeira
A poética do Modernismo brasileiro se caracterizou fortemente pela 

denúncia da realidade e de suas relações diárias, poetas como Manuel 
Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto 
são alguns que se destacaram pela denúncia. Vindo de uma sociedade 
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marcada pela desigualdade e pelas heranças da colonização, os poetas 
angolanos se espelharam nos poetas brasileiros e, com a criação de uma 
nova literatura, a poética denunciativa, combatente e guerrilheira travou 
suas primeiras batalhas.

 Dentro deste cenário, há diálogos de denúncia importantes, como 
a exploração do homem pelo homem. Para se compreender a realidade 
angolana, o poeta Agostinho Neto, em alguns de seus poemas, traça 
um exercício dialógico e intertextual com poemas de Manuel Bandeira, 
vejamos o diálogo entre “Meninos carvoeiros” e “Velho Negro”.

(...)

Só mesmo estas crianças raquíticas

Vão bem com estes burrinhos descadeirados.

A madrugada ingênua parece feita para eles...

Pequenina, ingênua miséria!

Adoráveis carvoeirinhos que trabalhais como se brincásseis.

— Eh, carvoeiro!

Quando voltam, vêm mordendo num pão encarvoado,

Encarapitados nas alimárias,

Apostando corrida,

Dançando, bamboleando nas cangalhas como espantalhos desamparados! 

(BANDEIRA, 1986, p.115-116)

O poema de Bandeira evoca um cenário de pobreza, de extrema 
exploração e se desenvolve em uma imagem árida, com “crianças ra-
quíticas” condenadas ao trabalho forçado, que retira toda a sua força 
vital, miseráveis “espantalhos”. A denúncia do cotidiano é contundente, 
o poema abre uma ferida latente que jorra em si, injustiças e desigual-
dades de uma sociedade que explora mão de obra infantil. O olhar do 
eu lírico, por vezes irônico, solidário e extremamente potente, volta-se 
para a denúncia do descaso, em que homens e animais são explorados, 
relegados à miséria e o que lhes sobram são apenas migalhas.
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Essa mesma temática é desenvolvida no poema de Agostinho Neto:

Vendido

e transportado nas galeras

vergastado pelos homens

linchado nas grandes cidades

esbulhado até ao último tostão 

humilhado até ao pó

sempre sempre vencido
 

É forçado a obedecer

a Deus e aos homens

perdeu-se

Perdeu a pátria e a noção de ser

Reduzido a farrapo

macaquearam seus gestos e a sua alma diferente 

(NETO, 1976)

Assim como o poema de Bandeira, o texto de Agostinho Neto possui 
uma estrutura irregular, versos formalmente instáveis, notadamente 
modernistas, por não possuir compromisso com a forma. Ademais, suas 
similitudes ultrapassam o formalismo, a temática também dialoga com 
a exploração do homem pelo homem. No poema do poeta africano, o 
eu denuncia o escravismo por meio da figura do ‘’velho negro’’: o ho-
mem que é removido violentamente de seu território, de sua cultura, 
de sua tradição, assumindo uma condição de escravo pelas mãos do 
colonizador português.

Ao longo deste processo, o velho perde toda a sua natureza humana, 
a sua condição enquanto ser, reduzindo sua forma de ser e estar no 
mundo a de um animal. Há uma perda agressiva de identidade, de suas 
raízes, o velho “perdeu a pátria e a noção do ser”, sua alma e seus gestos 
foram “macaqueados”. A figura central do poema se reduz a um mero 
farrapo, dada a sua condição abjeta. 

Nos dois poemas a denúncia do cotidiano é clara e direta, em ambos 
os textos há uma linguagem de fácil acesso, sem deixar a dureza e a força 
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de seus alardes. Os poemas dialogam entre si e denotam a clara influência 
do Modernismo brasileiro na composição da nova poesia de Angola.

3.3 José Craveirinha e Manuel Bandeira
José Craveirinha é notadamente considerado a maior voz poética de 

Moçambique e, para muitos, a maior voz da poesia africana em língua 
portuguesa, e isso muito se deve, ao mesmo comportamento que assu-
mem os poetas africanos já citados, o discurso combativo, a literatura 
engajada, no intuito de mudar a realidade que os cerca e o caracterís-
tico diálogo com poetas modernistas brasileiros. Craveirinha é mais 
um escritor que trava diálogos com os poetas latino-americanos. No 
poema “Fábula’’, o moçambicano dialoga com o poema “Balõezinhos”, 
de Manuel Bandeira.

Os meninos pobres não vêem as ervilhas tenras,

Os tomatinhos vermelhos,

Nem as frutas, 

Nem nada. 

Sente-se bem que para eles ali na feira os balõezinhos de cor são a única mer-

cadoria

útil e verdadeiramente indispensável.

O vendedor infatigável apregoa:

- “O melhor divertimento para as crianças!”

E em torno do homem loquaz os menininhos pobres fazem um círculo ina-

movível de 

desejo e espanto.

(BANDEIRA, 1986, p. 196-197)

Formalmente, o poema possui as mesmas características dos poemas 
já apresentados, linguagem em tom que remete ao cotidiano, irônica, 
simples e direta, versos livres, estrofes instáveis, sem cadeia rítmica, 
como também a exposição de uma cena cotidiana, “na feira do arrebal-
dezinho”, provavelmente em algum ponto periférico da cidade.
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O poema traz uma grande crítica social, uma denúncia às diferenças 
nas/das relações sociais que são narradas na feira, o foco poemático gira 
em torno das crianças pobres, adjetivadas, e os “balõezinhos’’, objetos 
de seus desejos, nada mais, nada menos que, “o melhor divertimento 
para as crianças!”. Suas vistas não tinham espaço para mais nada, nem 
“as ervilhas tenras”, “os tomatinhos vermelhos”, “nem as frutas”, “nem 
nada”, o único alimento essencial para elas eram os “balõezinhos’’, evi-
denciando a vontade, a emoção; toda a subjetividade sendo refletida 
em seus olhos arredondados, janelas da alma, que só tinham olhos para 
aqueles objetos. A ideia de pobreza, a denúncia da miséria é construída 
ao longo de todo o poema. Com um tom ácido, irônico, o poeta traça 
uma imagem grotesca, em que os valores estão invertidos, os desejos 
são efêmeros, o corpo poemático se desintegra sob a concepção do que 
pode ser considerado útil ou inútil.

No poema de José Craveirinha, “Fábula”, o título funciona como 
ironia. Neste texto não será contada uma estória, mas sim uma história 
na qual o tom denunciativo ocupa novamente o protagonismo:

Menino gordo comprou um balão

E assoprou

assoprou com força o balão amarelo.

Menino gordo assoprou

Assoprou

assoprou

o balão inchou

inchou

e rebentou!

Meninos magros apanharam os restos

e fizeram balõezinhos. 

(CRAVEIRINHA, 2002, p.107)

Em um tom prosaico, sob as figuras do “menino gordo” em contrapo-
sição aos “meninos magros”, cada qual ocupa uma classe, uma realidade, 
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uma história, um tamanho, uma significação perante a sociedade. O 
primeiro é gordo, grande e opulento, enquanto os outros são magros, 
pequenos, raquíticos. As adjetivações, as proporções, ultrapassam a 
biologia, dizem mais respeito ao espelho social que se reflete sobre cada 
indivíduo. A imensidade e a pequenez de cada, em várias circunstân-
cias. No poema em si, os verbos “assoprar” e “apanhar” evidenciam este 
conflito, o lixo de um se torna o luxo e o desejo do outro; retratos de 
realidades que se opõem historicamente, o primeiro pode ser entendi-
do como a metáfora do colonizador, assim como o segundo, do povo 
moçambicano.

Dialogicamente, os poemas “Balõezinhos” e “Fábula”, trazem uma 
linguagem prosaica, com a presença da realidade, do cotidiano e do 
universo infantil, como “inspiração” poética construída sob a estética 
da poesia modernista brasileira. Denúncias que construíram poesia e 
resistência em suas terras amargadas pela pobreza, miséria e desigual-
dade social.

Conclusão

É nítida a presença revolucionária do Modernismo brasileiro na 
formação de uma literatura nomeadamente africana no século XX, em 
países africanos de língua portuguesa, ocupando-se, enquanto vanguar-
da, sobretudo da poética de Manuel Bandeira. É clara a concepção da 
importância dos poetas neste processo de redescoberta e reconstrução. 
Os poetas brasileiros se tornaram pontes para um novo modelo, uma 
nova formação cultural em países saqueados e desfigurados pelo colonia-
lismo português. Foi no encontro com o “irmão atlântico”, que Angola, 
Cabo Verde e Moçambique se encontraram enquanto povo, enquanto 
sujeitos, enquanto irmãos.

Com guerras travadas em várias frontes, os africanos resistiram polí-
tico e culturalmente, seja com armas ou livros nas mãos. O Modernismo 
brasileiro funcionou como um dos pilares de uma nova estética que 
revolucionou uma parte de um continente esquecido pelo mundo, mas 
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nunca por seus filhos, que a resgataram e a reconstruíram à sua imagem 
e semelhança, em um processo histórico de recusa e descolonização.
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A PoéTiCA DE NoémiA DE SouSA: um GriTo quE ECoA 
CombATE E PErTENCimENTo

Paula Simone Fernandes Esteves47

As literaturas africanas de Língua Portuguesa eclodem como um 
caminho para a denúncia da violência colonial, para a manifestação de 
revolta contra esse sistema opressor que projetou no negro a imagem 
de um ser incivilizado, selvagem, inferior, ponto fundamental para 
justificar o papel de “necessidade” civilizatória promovida pelo colo-
nizador, a realizar-se de modo pacífico e benéfico àqueles povos de 
África. Amparando-se na Ciência, a partir da incorporação social de 
um entendimento da teorização de Darwin, de uma falsa supremacia 
racial, justificando a classificação das raças entre superiores e infe-
riores – respectivamente, a branca e a negra. Assim, nesse prospecto 
extremamente violento e racista, o europeu seguiu com a estruturação 
do sistema colonial.

As produções literárias dentro do processo de tomada de consci-
ência vão surgindo ainda no século XIX, através de publicações em 
jornais que criticavam as estruturas de poder do colonialismo. Tais 
textos já expunham os dois espaços em que os africanos viviam, o que 
Fanon (1968) denominou como um mundo bipartido, o do colono e 
o do colonizado.

A partir do emergir dessa consciência, muitos intelectuais faziam seu 
movimento de luta e combate ao apagamento do negro e de conscientiza-
ção de seu lugar de sujeito, pelo viés da literatura. Importa ressaltarmos 
também que, além dessas literaturas direcionarem-se a um movimento 
de contestação do colonialismo europeu, apresentavam ainda traços de 
peculiaridades entre os países africanos.

47 Doutoranda em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade do 
Estado de Mato Grosso – PPGEL/UNEMAT. paulafetga@hotmail.com. 
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A veiculação desses textos nos países africanos é graças a uma impren-
sa ativa que oportunizou divulgação e maior visibilidade às produções 
literárias. Em Moçambique não foi diferente, segundo Manuel Ferreira 
(1977, p. 26) “a literatura, através de poemas publicados de quando em 
quando, ensaia os primeiros passos de sua existência”. A poesia, sobre-
tudo, foi o veículo mais viável nesse espaço de resistência. O texto lírico 
apresentou-se, pois, como a arma empunhada contra o colonialismo e 
também uma ferramenta de registro identitário do povo africano.

O jornal O Brado Africano foi um dos mais importantes espaços de 
manifestação da escrita criativa de poetas de Moçambique, especialmen-
te Noémia de Sousa, que tinha vários poemas publicados nesse suporte. 
A escritora publica num espaço temporal em que vai se delineando um 
projeto literário de afirmação da identidade moçambicana, embora seu 
contexto de produção não estivesse livre das amarras de certa censura. 
Diga-se de passagem, nesse período Moçambique estava sob o jugo 
colonial, sendo sua escrita caracterizada como subversiva, tanto que a 
poeta teve que se exilar em 1951.

Destacamos, desde logo, que trataremos da literatura moçambicana, 
de maneira especial da poesia escrita por Noémia de Sousa, lírica intensa 
que produziu ecos na literatura pós-independência, apresentando-se 
como uma poética que principia a revelar o despertar de uma consciên-
cia nacionalista, de um amadurecimento para a compreensão da situação 
colonial, fase essencial para as produções posteriores, demarcando o 
lugar da literatura e cultura de Moçambique e da África.

Compreender Moçambique a partir da escrita de Noémia de Sousa 
possibilita-nos a leitura de um país desestruturado e açoitado pelo re-
gime colonial, de um povo e de sua cultura, sufocados pelos interesses 
e valores eurocêntricos. Por outro lado, também nos coloca diante de 
um contexto de resistência que foi fulcral para o desabrochar da es-
perança na (re)construção e num longo processo de libertação. Paira, 
como já mencionamos, na atmosfera de tensão e conflitos da divisão 
do universo colonial.

A respeito da poeta, nascida Carolina Noémia Abranches de Sou-
sa, em Catembe, litoral sul de Moçambique no ano de 1926, vindo 
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a falecer em 2002, em Portugal, Noémia de Sousa produziu por um 
curto período, conforme os registros, de 1948 a 1951. A imprensa foi 
o meio de circulação de seus textos, que, somente perto de sua morte, 
foram reunidos em uma única obra intitulada Sangue Negro (2018), 
tendo a primeira publicação em 2001. Esse curto período de produção 
não enfraquece a potência de sua palavra, a qual iluminou o caminho 
para visualização do assomar de uma denúncia, de uma reivindicação, 
do estilhaçar do silêncio dos oprimidos. Sua poesia inflou fôlego nos 
poetas que se seguiram, não à toa recebeu a alcunha de “Mãe dos 
poetas moçambicanos”.

No corpo poético de Noémia de Sousa, o que nos chama a atenção 
é a grande referência à voz, como um grito, um brado de combate, a 
palavra enquanto ação, luta. Uma voz projetada nos versos que, como 
bem pontuou Carmen Lúcia Tindó Secco (2018, p. 14) no prefácio de 
Sangue Negro, “não se cansa de gritar contra as injustiças sociais, de-
nunciando a escravidão, os preconceitos em relação aos negros, a fome 
e a pobreza dos menos favorecidos”.

Lemos essa voz poética nos versos de Noémia de Sousa como um 
grito. Grito, posto que revela uma exclamação sonora e forte, que parece 
produzir ecos que despertam e convocam a coletividade. Essa metáfora 
do grito provoca a captação de um som ressonante, que rompe o silên-
cio e se propaga, expande-se. Em “Poema”, dedicado ao seu amigo de 
engajamento político, João Mendes, é possível perceber que a potente 
voz se funde no corpo do poema, sendo ele a metáfora desse grito que 
se quer fazer ouvir.

(...) que é o som feroz da tua voz imensa
gritando nosso grito erguido em archote contra a noite conformista,
da cidade egoísta, 
ficou aguardando o som inesquecível da tua voz irmã
seta envenenada disparada contra o alvo branco da tirania,
da violência, da opressão e da cobardia!
(...) 

(2018, p. 95)
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No fragmento acima, podemos perceber que o poema é a voz 
destemida da coletividade “nosso grito”, uma voz abrasante que não 
passa despercebida, voz que é “seta envenenada”, a arma disparada 
contra o opressor. Esses ecos estão evidentes na sonoridade com-
posta tanto pelas aliterações em /g/ gritando, grito, erguido, (grifo 
nosso), no segundo verso, quanto pelas assonâncias nos fonemas /o/ 
e, nos três últimos versos, com o fonema /a/. Tal disposição sonora, 
especialmente no fonema /o/, delineia as ondulações do som da 
voz a produzir círculos, trazendo a ideia de união do povo negro, 
do sentimento de elo, de irmandade, que corrobora na formação 
do sentido no poema, bem como pode fazer uma alusão ao próprio 
negro, a erguer-se, a fortalecer-se, numa distensão do som da vogal 
o no substantivo negro.

O grito é o canto de guerra do povo, “grito estandarte”, que se lança 
aos seus e ao outro (opressor) e, como bem definiu Francisco Noa 
(2018, p. 174), o grito “que deixa o seu eco repercutindo-se no tempo 
e no espaço”, notadamente marcado no paralelismo presente em outro 
trecho do poema supracitado.

(...) E estarás também em cada rebento novo e ténue

de cada canhoeiro de cada mata,

em cada choro aflito de cada criança

lançada ao mundo em cada esteira de cada palhota

de cada aldeia

em cada ventre inchado de miséria

de cada mufana de olhos esgazeados

em cada injustiça sofrida de olhos baixos

em cada chicotada, em cada esperança,

em cada assomo de revolta,

em cada elo de cada cadeia,

em cada ano de seca

em cada ano de fome, (...)

(p. 96) 
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A expressão “cada” perpassa os versos na repetição estrutural, 
formando um ruído que não descansa e que, ao ser reiterado nos 
versos, algumas vezes repetido por mais de uma vez, converge à ideia 
de parte, de fragmentação do eu, como se o individual passasse a ser 
vários, imagem que amolda a coletividade. O sentimento de irmandade 
jorra nos versos através das muitas vozes que trazem a denúncia da 
violência ao tempo que inflam, verso a verso, os irmãos negros a se 
erguerem para a luta.

A estrutura sintática formada pela preposição (em) e o pronome 
(cada) que vai cadenciando o som da marcha constituída para a resistên-
cia, consubstancia a luta pela conquista da liberdade, como nos versos 
mais adiantes do poema: “E nossas vozes triunfais quebrarão as grades 
/ pedra por pedra demolirão as paredes em que te isolaram, / nossas 
vozes tambor ressoarão noite e dia,”. Liberdade que se revela como um 
desejo, uma vez que os verbos se apresentam no tempo futuro.

De tal forma podemos ler nos versos de Noémia uma voz plural, 
que se desdobra na coletividade, um sujeito poético que proclama 
a união para o combate, a consciência coletiva simbolizada no grito 
poético. Insistimos no uso da expressão grito, na condição em que se 
apresenta a voz poética, muito mais que um sussurro, que um discreto 
cantar lírico. Ao contrário, a voz lírica apresenta-se de forma intensa e 
forte, constituindo-se num brado que pretende ser ouvido ao longe até 
penetrar nos ouvidos para além das fronteiras africanas.

Os ritmos compõem o som da voz coletiva que ecoa no corpo do 
poema, constituindo o próprio poema como o caminho no qual essas 
vozes se movimentam, ao modo que aparecem em “Nossa voz”. Podemos 
apreender na reiteração anafórica da expressão “nossa voz” a pluraliza-
ção do grito que se espraia ao longo do poema:

(...) Nossa voz molhada das cacimbadas do sertão
nossa voz ardente como o sol das malangas
nossa voz atabaque chamando
nossa voz lança de Maguiguana
nossa voz, irmão
nossa voz trespassou a atmosfera conformista da cidade (...)
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(...) Nossa voz gemendo, sacudindo sacas imundas,

nossa voz gorda de miséria,

nossa voz arrastando grilhetas

nossa voz nostálgica de ímpis

nossa voz África

nossa voz cansada da masturbação dos batuques de guerra

nossa voz negra gritando, gritando, gritando!

Nossa voz que descobriu até ao fundo,

lá onde coaxam as rãs,

a amargura imensa, inexprimível, enorme como o mundo,

da simples palavra ESCRAVIDÃO

(2018, p. 26-27)

A vibração da voz produz a imagem de um agrupamento, sinalizado 
também pelo pronome plural, tão recorrente nos versos de Noémia, 
em que o eu poético extravasa em outros, sempre anunciando outras 
vozes, um conjunto, a “nossa voz África”, de nação. A voz que pretende 
revelar, através do barulho da “nossa voz arrastando grilhetas”, a miséria 
e violência que recai sobre seu povo, que agora toma consciência de sua 
situação desumana e levanta-se contra o opressor. No verso exclamado 
“nossa voz negra gritando, gritando, gritando!”, a repetição do mesmo 
verbo na forma nominal do gerúndio insufla o bradar contínuo, dura-
douro da dor anunciada que se cumpre na palavra destacada em caixa 
alta, “ESCRAVIDÃO”, apontada como o motivo da imensa revolta e do 
intenso grito negro de protesto.

Mais que um manifesto contra a escravidão, as várias expressões 
nesse excerto do poema atestam um sentimento de africanidade, atra-
vés de termos nativos (malangas, atabaque, Maguiguana, ímpis), da 
demarcação da nação (África), da afirmação da cor (voz negra). Nesse 
sentido, temos uma expansão da voz poética, seja no espaço, nos ob-
jetos, seja nos líderes do povo, no corpo negro, que por si é a extensão 
da nação, como sinalizou Ana Mafalda Leite (1998) ao afirmar que o 
corpo reproduz a coletividade, é a metáfora de África, dada a profunda 
ligação entre a voz, o corpo e a palavra.
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A voz, enquanto uma extensão do corpo, recebe adjetivações que 
declaram sua intensidade, sua sonoridade de grito, (ardente, atabaque, 
gorda), além de se mostrar carregada de lamento (nostálgica, cansada). 
Os verbos que indiciam as ações dessa voz constroem a imagem de um 
corpo combatente, de voz que “trespassou a atmosfera conformista da 
cidade”, apesar de ser marcada pela violência, simbolizada pelos verbos 
(gemendo, arrastando). As palavras, sejam verbos, adjetivos, substantivos, 
conduzem o grito do eu poético, um clamor coletivo, aliás, como uma 
tentativa de mudança, de reivindicação, de empoderamento do seu povo. 

Um grito de resistência e africanidade

A poesia vigorosa e africana de Noémia de Sousa, como já anun-
ciamos anteriormente, produz, nas palavras fortes, nos versos repletos 
de sentidos, nas expressões nativas, um sentimento de pertença, uma 
avidez em estabelecer sua africanidade. Por se tratar de uma poética 
engajada, notamos um movimento de legitimação da cultura africana, 
sobretudo de Moçambique.

O grito poético adquire, por vezes, um brado de orgulho racial, um 
lirismo que inaugura um estado de comprometimento social, um pacto 
com seu povo e sua cultura enquanto referências artísticas, a chamada 
“arte engajada” de que nos falou Abdala Júnior (1988). O eu poético em 
Noémia de Sousa traz um constructo de experiências que estão além 
do bojo ficcional. A verossimilhança, ao modo aristotélico, está na voz 
que reproduz os gritos de seus compatriotas. Essa vivência configurada 
na poesia mostra-se, ora por alusão a espaços moçambicanos através de 
nomes de bairros, comunidades, ora por peculiaridades referenciadas 
nas danças, nas frentes de trabalho, por vezes denunciados enfaticamente 
no texto literário como instrumento de escravização e animalização 
do negro. O discurso reivindicatório, nesse sentido, está construído na 
busca da identidade cultural, enquanto exigência da voz poética, como 
os filhos fazendo chamamento à mãe África para que se edifique, que 
se mostre despudoradamente ao mundo.
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O texto literário, dentro dessa perspectiva engajada, foi um meca-
nismo em favor das manifestações da dor e da fratura, consequente da 
situação colonial, por isso, a poesia de Noémia foi tão fundamental, 
não só para o período em que foi escrita, mas também para os vin-
douros escritores. A poeta fez de sua poesia a voz de seus semelhantes, 
a voz que conduz a bandeira da nacionalidade, o som rompante dos 
silenciados, o grito de combate ao apagamento de uma africanidade 
sangue, indispensável à legitimação do ser negro, o qual fala pela voz 
do eu poético.

A valorização e o orgulho negro são desdobramentos de um mo-
vimento denominado Negritude, em que se ligam diretamente a esse 
projeto os nomes de W. E. B. Du Bois e Langston Hughes, conhecido 
como o Pai da Negritude. Essa corrente ideológica tinha a intenção 
de varrer o complexo de inferioridade atribuído ao negro, buscando, 
assim, sua emancipação, reivindicando seu lugar. Aimé Césaire foi 
também um grande defensor dos direitos dos negros, que definiu a 
Negritude em três termos, a citar: a identidade – a afirmação do valor 
da cultura negra, o orgulho de ser negro; a fidelidade – o reconheci-
mento de sua herança, a forte e inquebrantável relação com a terra; 
a solidariedade – sentimento de ligação com seu povo, união pela 
identidade em comum.

A linguagem utilizada como mecanismo de expressão dos ideais da 
Negritude, impulsiona os artistas a projetar esta ideologia em seus tex-
tos, assim, as produções literárias, cada vez mais, trazem a consciência 
do lugar de sujeito do negro, bem como, o desejo de reconquista da 
identidade e a resistência contra os valores eurocêntricos, a negação das 
máscaras brancas, não à toa Kabengele Munanga (1988, p. 49) assevera 
que “a criação poética torna-se um ato político, uma revolta contra a 
ordem colonial, o imperialismo e o racismo”.

Sob o signo de um ideal anticolonialista e de valorização da cultu-
ra africana, vários escritores construíram sua literatura, neste grupo 
importa-nos Noémia de Sousa, pois que compreendemos em sua lírica, 
uma voz poética marcada pelo tom de partilha, destacado no uso, na 
maioria dos casos, de pronomes plurais, de substantivos que sugerem 
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um composto de vozes, de uma imagética não de sujeito único, mas 
de povo. No poema “Canção fraterna”, pelo título vamos perceber esse 
diálogo afetuoso de irmãos, anunciado pela voz poética.

Irmão negro de voz quente

o olhar magoado,

diz-me:

Que séculos de escravidão

geraram tua voz dolente?

Quem pôs o mistério e a dor

em cada palavra tua?

E a humilde resignação

na tua triste canção?

E o poço da melancolia

no fundo do teu olhar?

Foi a vida? o desespero? o medo?

Diz-me aqui, em segredo, 

irmão negro. 

(2018, p. 63)

O poema estabelece uma conversa do eu poético com seu semelhante 
“irmão negro”, invocando este interlocutor, “diz-me”, através dos vários 
questionamentos, à reflexão de sua condição. As indagações fundam 
o estado emocional de inquietude do eu, como se quisesse incitar este 
ouvinte à consciência, que, aliás, projeta-se no negro coletivo através 
da ancestralidade, “séculos de escravidão”, para que desperte de seu 
estado de alienação. Em outras palavras, esse sujeito com o qual o eu 
poético promove uma dialética de provocações é retomado por todos 
e todas que vivenciaram e vivenciam os males da escravidão, embora 
este dialogismo estabelecido nos versos sugira também a necessidade 
da confissão, do desabafo, que só se realiza nessa relação de fidelidade 
fraternal: “Diz-me aqui, em segredo, irmão negro”.
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(...)

A tua voz dolente chorou

de dor e saudade,

gritou de escravidão e veio murmurar à minha alma em ferida

que tua triste canção dorida

não é só tua, irmão de voz de veludo

e olhos de luar...

Veio, de manso murmurar

Que a tua canção é minha. 

(p. 64)

O eu poético revela-nos a necessidade de ser o grito do povo, que 
confidencia em murmúrios, em “voz de veludo”, sua dor. A cadência nos 
jogos sonoros (gritou, ferida, canção, dorida), estão ligadas ao sentido 
construído através do contraste entre um murmúrio e o grito, consti-
tuindo o movimento imagético da lamentação à resistência, da tomada 
de consciência à postura combatente. Nesse diálogo com as vozes negras 
vemos ascender a luta pela liberdade inscrita no grito coletivo, que só 
parece ser possível pela palavra poética.

Esse projeto de (re)afirmação do ser negro, de ser África, vertido 
no texto noemiano pelo grito que, ao tempo que interioriza, também 
exterioriza a exortação à luta, à (re)construção do povo e à negação da 
assimilação imposta pelo europeu, configura uma estética da voz, do 
corpo, da cor que talham a moçambicanidade, mais ainda, a africanidade 
como elementos temáticos na poesia de Noémia.

Eu quero conhecer-te melhor,

minha África profunda e imortal...

Quero descobrir-te para além

do mero e estafado azul

do teu céu transparente e tropical, para além dos lugares

comuns

com que te disfarçam aqueles que não te amam

e em ti veem apenas um degrau a mais para escalar!
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(...)

E quero mais! 

Quero que os meus terríveis gritos de dor

sejam os gritos repetidos de meus irmãos...

Que eu quero dar-te e dar-lhes todo o meu amor,

toda a minha vida, o meu sangue, a minha alma, 

os versos que escrevo a sofrer e a cantar...

Só contigo e com meus irmãos quero lutar

por uma vida digna, livre, alevantada!

Sim, quero lutar em ti integrada

confundindo as almas, lado a lado, rimando nossos esforços e 

suores, 

sentindo o eco de cada brado

das nossas bocas, reboar por esse sertão

fora, longamente, dolorosamente...

(...) 

(2018, p.134-135)

Nos dois trechos citados do poema “Quero conhecer-te África”, a voz 
poética demarca uma relação íntima com a nação, um espreitar e sentir 
a terra, só possível pelo olhar do nativo. O verbo conhecer, a partir da 
perspectiva poética, está muito além de uma mera visualização, é tomado 
por um sentimento de pertencimento, que faz com que essa consciência 
da terra só seja possível através do expurgo do colonizador, o qual projeta 
um olhar de explorador que constrói uma visão única, contaminada por 
ambições políticas e econômicas. O anseio da voz poética reside na ima-
gem de uma África, a partir do olhar do próprio africano, e não construída 
numa visão ocidentalizada. Nesse sentido, o cantar da nação por seus 
nativos salva dos riscos e dos estereótipos de uma história única, como 
destacou Chimamanda Adichie (2009), pois essa imagética africana só é 
completa e legítima, considerando o ponto de vista do nativo.

Nesse diálogo entre o eu poético e a nação “África” é revelado o 
desejo de tomar a palavra para falar de seu lugar, melhor dizendo, de 
o africano se apoderar de seu lugar de fala, que traz toda a realidade 
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experimentada, não só as riquezas e as belezas da terra, mas também 
a violência e a subjugação com que foi constituída esta pátria. Esse 
lugar de pertença, proclamado nos versos, demonstra a força do grito, 
potencializado pela dupla adjetivação inscrita na segunda estrofe do 
poema citado acima: “terríveis gritos de dor”. Gritos que partem do plano 
individual, “meus”, e no verso sequencial se desdobra na coletividade, 
“Sejam os gritos repetidos dos meus irmãos...”, que são inúmeros pelo 
sentido delineado no uso das reticências, que também sugere o silêncio 
daqueles que partiram, embora não esquecidos.

O desejo de falar para, pela e com a África, está insistentemente 
presente na estrutura da segunda estrofe, a ressoar na reiteração do 
verbo querer ao longo dos versos e completando-se nos advérbios de 
modo “longamente, dolorosamente”. Esse movimento dialógico entre 
o eu poético, a mãe África e seus filhos no corpo do poema, alinhava 
a profunda e compartilhada ligação entre essa tríade, principalmente 
nos termos “vida”, “sangue”, “alma”, sendo uma corrente a mover-se 
para a luta, “lado a lado”, pois esse grito do eu poético, que se faz dos 
seus irmãos, constitui a metáfora do grito da terra, pois como brada 
o último verso do poema: “É a África que canta, e grita, e chora!” 
(p. 135).

A voz poética enquanto a canção combate

Desde a Antiguidade, música e poesia estão relacionadas, até porque 
as poesias eram escritas para serem cantadas. Para citar apenas um 
exemplo, no Trovadorismo há uma explícita associação da música ao 
ato de compor poemas. Basta pensarmos na raiz etimológica da palavra 
lírica, composição poética feita para ser cantada ao som do instrumento 
de cordas, a lira. Mesmo com o moderno entendimento de poesia como 
algo destinado à leitura silenciosa, nem por isso podemos dissociá-la da 
música. O ritmo no contraste de sons entre vogais, entre consoantes, as 
assonâncias, aliterações, enfim os elementos fonológicos e fonéticos es-
tão ligados ao aspecto semântico, fortalecendo-o e complementando-o.
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A musicalidade está fortemente associada à cultura afro, é um ele-
mento identitário do povo. A música, a dança, os tambores e outros 
instrumentos fazem parte das celebrações religiosas e festejos dos afri-
canos. Através da música, muitas histórias, experiências e saberes eram 
passados a cada geração, diferentemente da forma como a imagem do 
africano foi assimilada na cultura ocidental, de um ser sem civilidade, 
sem cultura, sem história, inclusive outra cicatriz do negro, a violência 
cultural. A cultura e ancestralidade que formam a identidade negra 
foram transfiguradas a uma imagética da violência e criminalidade, 
basta relembrarmos a estereotipia em torno da capoeira, vista de forma 
preconceituosa desde os tempos do império.

Um elemento forte na relação cultural entre África e Brasil, a 
capoeira foi constituída a partir dos negros da diáspora em territó-
rio brasileiro e, inicialmente, foi usada como luta, gesto de defesa e, 
mesmo sendo reconhecida há pouco tempo, enquanto patrimônio 
cultural afro-brasileiro, a capoeira, que faz da música determinante 
para seus movimentos, é símbolo de resistência à opressão histórica. 
História que foi abafada pelos referentes de um pensamento ocidental 
que conformou uma ideia e história dos povos africanos como algo 
universal, portanto, “legítimo”.

Essa África, a qual Leila Hernandez (2008) nomeia “África inventada”, 
faz parte de um imaginário instaurado por “um olhar imperial” sobre 
o mundo e que solidificou princípios e noções sobre os povos, aqui em 
especial, a África.

Assim, o conjunto de escrituras sobre África, em particular entre as últimas 

décadas do século XIX e os meados do século XX, contém equívocos, pré-noções 

e preconceitos decorrentes, em grande parte, das lacunas do conhecimento, 

quando não do próprio desconhecimento sobre o continente africano. Os es-

tudos sobre esse mundo não ocidental foram, antes de tudo, instrumentos de 

política nacional, contribuindo, de modo mais ou menos direto, para uma rede 

de interesses político-econômicos que ligavam as grandes empresas comerciais, 

as missões, as áreas de relações exteriores e o mundo acadêmico (HERNAN-

DEZ, 2008, p.18).
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No bojo de interesses políticos, econômicos e ideológicos operam as 
justificativas da opressão colonialista, da diáspora, da escravidão e de 
tantas outras violências a que os povos africanos estiveram por séculos 
subjugados.

Nesse caminho, apenas apresentamos sinteticamente um es-
boço de como a história e cultura africanas são desconhecidas e/
ou distorcidas, e tão necessários e importantes foram os primeiros 
movimentos de resistência. Resistência que se promoveu de várias 
formas, e em nossa análise interessa a que foi operada pela via da 
linguagem, a literatura.

Na poesia de Noémia de Sousa, como já destacamos, existe a resis-
tência simbólica, operada pelo grito poético com tensões ora voltadas ao 
combate à desumanização e silenciamento do negro, ora amalgamando 
nos versos o brado de orgulho afro.

Voltando à dimensão simbólica da música na identidade africana, 
refinamos o olhar às nuances semânticas produzidas pela voz poética 
que, por vezes, coloca seu clamor como a música que desperta e con-
voca seu povo à luta, bem como reaviva sua africanidade. A música é 
esperança, é som que ecoa nos ouvidos, neste sentido, lemos inscritos 
nos versos noemianos o bradar da voz lírica, que (re)produz a canção 
de fortalecimento e conscientização do povo negro. Grito lírico que 
promove uma orquestração entre a autoafirmação do negro e a sua 
resistência aos estereótipos de inferiorização.

Esse desdobramento poético da música, enquanto um aspecto pre-
sente na construção dos sentidos, revela justamente um apelo à condição 
opressora e deteriorante que o africano vivencia. No poema “Súplica”, 
a voz noemiana promove um pedido em tom imperioso, já nos dois 
versos iniciais “Tirem-nos tudo, / mas deixem-nos a música!”, os verbos 
no imperativo e os pronomes no plural traduzem a posição altiva de 
enfrentamento do povo negro, que, ao jogar com a ideia de subtração 
reforçada no pronome “tudo”, institui a música como elemento indis-
pensável à vitalidade de seu povo, enquanto fundante de sua liberdade. 
Essa extração da história, da liberdade, da humanidade, da cultura 
realizada inescrupulosamente pelo colonizador, é incitada no poema 
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através da retomada anafórica do verbo tirar, como se vê neste excerto 
do mesmo poema:

Tirem-nos a luz do sol que nos aquece,

a lua lírica do xingombela

nas noites mulatas

da selva moçambicana

(essa lua que nos semeou no coração

a poesia que encontramos na vida)

tirem-nos a palhota, humilde cubata

onde vivemos e amamos,

tirem-nos a machamba que nos dá o pão,

tirem-nos o calor de lume

(que nos é quase tudo)

– mas não nos tirem a música! 

(2018, p.30)

O poema incorpora a própria música protesto através dos jogos 
sonoros, bem como suplanta a revolta contra a violência desmedida do 
sistema colonial, alinhavada no poema por meio da alternância entre o 
que lhe é tomado e a importância que tem, numa descrição carregada de 
lirismo. O eu poético usa um tom desafiador ao interlocutor “tirem-nos 
a palhota”, ao tempo que denuncia a extinção de todos os direitos usur-
pados pelo colonizador “onde vivemos e amamos”. Esse revezamento da 
destituição e a relação afetiva do que lhe é tomado, cria a simbologia de 
uma tirania despudorada do colonizador, a qual provoca eminentemente 
no negro, a precação desesperada, mas também intencional, pois ao 
restar-lhes a música (parte) é possível reaver o que se perdeu (todo). É 
como fosse o cerne de seu ser, o sangue a correr no corpo negro. Essa 
ideia fica mais clara em outro fragmento do poema.

Que onde estiver nossa canção

mesmo escravos, senhores seremos;

e mesmo mortos, viveremos.
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e no nosso lamento escravo

estará a terra onde nascemos,

a luz do nosso sol,

a lua dos xingombelas,

o calor do lume,

a palhota onde vivemos,

a machamba que nos dá o pão!

E tudo será novamente nosso,

ainda que cadeias nos pés

e azorrague no dorso...

E o nosso queixume

será uma libertação

derramada em nosso canto!

(...) 

(2018, p.31)

A música, nesse sentido, é um mecanismo de sobrevivência do povo, 
de sua africanidade, é um meio de pertencimento e permanência. A pe-
renização do ser africano aparece com vigor nas aliterações da sibilante 
/s/ “mesmo escravos, senhores seremos/ e mesmo mortos, viveremos”, 
como a erigir o som estridente da música protesto, da música que pro-
clama a liberdade, pois o som da canção restitui tudo à África, é a pulsão 
de vida do povo africano. A música é, no poema, a figura metonímica 
de África, a própria nação a gritar.

Esse brado frenético de Noémia se resolve num ritmado movimento 
questionador de sua condição e de comprometimento com seu povo, 
composto numa “poética nervosa, tecida por afetos e emoções”, como 
bem descreveu Carmen Lucia Tindó, no prefácio de Sangue Negro 
(2018). A afetividade obsequiada aos negros submetidos a injustiças 
sociais, dentro e fora de África, enfim, o espírito de irmandade cantado 
na poesia de Noémia, muitas vezes, invoca os irmãos negros por todo o 
mundo, em outros casos, são essas vozes que chegam até o eu poético, 
“Mas vozes da América remexem-me a alma e os nervos”, como nesse 
verso do poema “Deixa passar o meu povo”, onde a escrita poética é 
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iluminada pelo sentimento de cumplicidade entre os negros, para além 
das fronteiras do território africano.

Nervosamente,

eu sento-me à mesa e escrevo...

Dentro de mim, 

deixa passar o meu povo,

“oh let my people go...”

E já não sou mais que instrumento

do meu sangue em turbilhão 

(...)

Escrevo...

Na minha mesa, vultos familiares se vêm debruçar.

Minha mãe de mãos rudes e rosto cansado

e revoltas, dores, humilhações,

tatuando de negro o virgem papel branco.

E Paulo, que não conheço,

mas é do mesmo sangue e da mesma seiva amada de Moçambique,

e misérias, janelas gradeadas, adeuses de magaíças, 

algodoais, o meu inesquecível companheiro branco

E Zé – meu irmão – e Saúl,

e tu, Amigo de doce olhar azul,

pegando na minha mão e me obrigando a escrever 

com o fel que me vem da revolta.

Todos se vêm debruçar sobre meu ombro,

enquanto escrevo, noite adiante,

com Marian e Robeson vigiando pelo olho luminoso do rádio 

– “let my people go

oh let my people go!” 

(2018, p.49-50)

O dialogismo estabelecido no poema com negros de outros luga-
res, do Harlem (bairro negro nos Estados Unidos), África do Sul e 
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os próprios moçambicanos, demonstra como a voz lírica desemboca 
em outras vozes, bramindo contra as injustiças e preconceitos vi-
venciados por todos. A incorporação desses clamores no eu poético, 
para fazê-lo “instrumento” de sua denúncia pelo viés da escrita, se 
constitui no poema através de um movimento vibrante provocado 
pela música “Let my people go”, composta pelo norte-americano 
Paul Robeson, o qual é mencionado no poema por meio de um jogo 
sinestésico “com Marian e Robeson vigiando pelo olho luminoso do 
rádio”. O atravessamento da visão na audição conflui na intencio-
nalidade poética de tornar o negro visível pelo ouvir de seu brado, 
o qual reboa de dentro para fora, “Dentro de mim/ deixa passar o 
meu povo”; “Escrevo...”, tomando a palavra como reivindicação da 
alma, instrumento de empoderamento.

O ato da escrita presentifica as vozes “e revoltas, dores, humilhações” 
num jogo imagético de uma escrita convulsionada pelos ecos de seus 
irmãos, que mesmo sem conhecer os rostos padecem do mesmo mal, 
extravasado em palavras. Escrever é um compromisso com seu povo, 
a escrita firma um pacto com a cor. Cor, que é metáfora da escrita, 
“tatuando de negro o virgem papel branco”; e o poema, o registro da 
história do negro, é sua resistência, é aliança do povo que se projeta 
no corpo da poesia num derramamento de vozes e palavras que fazem 
dela sua música.

Sangue, corpo, memória e voz se fundem anunciando o grito trans-
ladado na escrita. Segundo Bosi (1977) o som produz os sentidos, a voz 
abre caminho à presença do ser, assim a palavra se torna “um fantasma 
sonoro” (p. 57). Os sentidos vão se conformando no som, que pode 
projetar variadas experiências. Nesse sentido, o grito lírico de Noémia 
revela um eu poético que transporta para o universo das palavras dife-
rentes sentimentos, verbalizando no som, suas dores, sua revolta, sua 
força, sua luta. Tal caráter espectral, sugerido por Bosi, confere a essa 
voz latejante da poesia noemiana a ancestralidade, endossando um 
itinerário de brados coletivos rumo à liberdade.

A escrita de Noémia procura estabelecer o lugar de fala do negro, 
promovendo um jogo de enfrentamento do colonizado com o coloniza-
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dor onde o campo de combate é o poema, a arma do negro é a palavra 
transfigurada em grito. No poema que recebe esse título “Grito”, apre-
endemos este chamamento pela voz enquanto elemento que rompe a 
distância, que move a promessa, que confere poder.

(...)

E é estranho como o teu grito, aumentado

em vez de diminuído pela distância,

é mais forte que as vozes submissas,

como as esmaga e as afoga,

como parece mesmo de ferro

quebrando as correntes que alastram cada vez mais...

Ah, irmão

neste anoitecer decisivo e sinistro de Moçambique,

não me abandones!

Manda-me sempre a tua voz de abraço

animando-me a lutar contra os bayetes amolecidos dos landins,

dia a dia mais numerosos...

Como outrora, ai ajuda-me a lutar irmão!

Que a minha alma é maré cheia de lágrimas recalcadas

desde que te arremessaram para a incerteza

do bojo negro dum navio fantasma...

(2018, p.101-102)

O grito materializa seu poder através do elemento ferro e também 
por meio dos sentidos infundidos pelos verbos (esmagar, afogar, que-
brar), os quais conformam um enfrentamento violento, uma vez que, 
segundo Fanon (1968), não há outro caminho que não o da violência 
empreendida contra os que a exerceram continuamente.

No caso desse poema, o grito está metaforizado no território da 
linguagem, que rompe a distância e fortalece o engajamento na luta 
dos negros além mar. É importante notarmos que o poema denuncia a 
violência física e simbólica, ocasionada pela diáspora africana, “desde 
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que te arremessaram para a incerteza”. O verbo arremessar condensa as 
consequências impetuosas que tanto o tráfico transatlântico de escra-
vos, quanto o exílio trouxeram para a dispersão do povo africano pelo 
mundo. Embora as palavras do poema expressem o deslocamento desse 
grito, sustendo as relações entre os africanos espalhados pelo território 
mundial a preservar seus laços, “Manda-me sempre a tua voz de abraço”. 
Neste mesclar dos sentidos, a audição abraça, tateia o corpo, constituindo 
a imagem de som que é sentido, do clamor negro que consegue alcançar 
o outro transpondo o espaço e, assim, alcança o semelhante, o envolve 
no embalo da voz negra.

Tanto Noémia quanto vários intelectuais, inclusive João Mendes, a 
quem este poema é dedicado, enfrentaram as consequências de seu tra-
balho de engajamento, que culminou, para vários deles, no exílio. Dessa 
forma, o exílio é mais que geográfico, é também existencial, revelando 
o sofrimento sem limites dos africanos, tão fortemente evidenciado 
no poema pela metáfora do verso: “Que a minha alma é maré cheia 
de lágrimas recalcadas”. A imagética da alma transbordando, traduz 
as palavras a derramar no poema, enquanto instrumentos do vínculo 
afetivo entre os que forçadamente migraram.

O grito simbolizado na escrita funciona como um mecanismo de 
propagar a regeneração do povo africano, é a “voz de abraço” que ex-
purga a solidão e fortalece a luta pela retomada de sua história.

Considerações finais

A única obra publicada de Noémia de Sousa, Sangue Negro (2018), 
nosso objeto de análise, apresenta poemas geralmente longos, com uma 
profusão de sentidos que desperta o leitor para a força de seu discurso, 
uma voz exaltada e enternecida pelo sofrimento dos negros de África. 
Compreendemos que é preciso aguçar não somente os olhos, mas, prin-
cipalmente os ouvidos, para escutar as várias vozes que se incorporam 
à voz poética de seu texto, revelando mais que uma missão para com 
seu povo, um compromisso com a palavra.
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Noémia de Sousa foi uma voz feminina emblemática que ajudou a 
firmar uma literatura identitária impulsionando o movimento antico-
lonial. A escritora colocou, numa sociedade dominada pelo imperia-
lismo colonial, a mulher como sujeito social da nação moçambicana, 
como agente transformador, com um papel fundamental na luta pela 
libertação.

Poesia, na criação literária de Noémia, é sinônimo de resistência; a 
palavra é sua arma de combate, é protesto contra o opressor, é batuque 
que faz o chamamento para a guerra simbólica. Seus poemas são as 
bandeiras de africanidade empunhadas na direção do inimigo – o co-
lonizador, o qual aparece em muitos poemas como o interlocutor dessa 
voz que questiona, que contesta, que quebra o silêncio com seu grito: 
“Basta!” (2018, p. 122).

A poesia noemiana evoca seu povo, sua cultura, reivindicando 
sua identidade nativa, exigindo seu espaço de fala, protestando a 
manutenção da história legítima de África, musicalizando seu perten-
cimento e reavivando seus laços de fraternidade. Todo esse barulho 
advindo de sua poesia ecoou e alargou o sentimento de resistência ao 
colonialismo, fez ser ouvido o brado de dor do negro para além das 
fronteiras africanas.

A partir da torrente de sons audíveis na poesia de Noémia de Sousa, 
nosso estudo voltado para a voz, ou melhor, a essa “poética da voz”, 
como referiu-se Leite (1998), leu-a enquanto um grito metaforizado no 
corpo do poema, sob ecos, ressonâncias, movimentos vibratórios que 
conformam um brado que se forma das temáticas de orgulho negro e 
africanidade, de resistência, de sentimento de fraternidade, de esperança, 
de luta. Esse tom exaltado lido nos versos da poeta estão projetados nos 
jogos sonoros, nas reiterações, na força das expressões, nas pontuações, 
enfim, percorre todo o corpo do poema como um ato de rejeição ao 
silenciamento, à submissão, à violência.

A voz plural de Noémia, consciência coletiva, corporifica seu povo, 
sua identidade, a mãe África. Essa voz que se faz pelo grito profere seu 
lugar de fala, desperta o sentimento de pertença, simboliza o desabafo, 
o apelo e incita à resistência. O eu poético tanto grita que seu brado 
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marca a construção e o despontar de uma Moçambique, entrevista no 
negro, que vislumbra a liberdade.
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CANToS ESSENCiAiS: GorJEioS AoS ouviDoS DE um 
mENiNo

Paulo Sérgio Borges David MUDEH48

Isaac Ramos49

Manoel de Barros (1916-2014) é considerado um dos principais po-
etas brasileiros contemporâneos e tido como o maior expoente da lírica 
mato-grossense, cuja obra dialoga com autores como Alberto Caeiro 
e Ondjaki. Autor de vinte e um livros, seus versos são permeados de 
onirismo, referências às paisagens pantaneiras, questões existenciais e 
poéticas, além terem sido objeto de milhares de estudos. Selecionamos 
e investigamos50 comparativamente três poemas, respectivamente nos 
livros Poemas Concebidos Sem Pecado, O livro das Ignorãças e Poemas 
Rupestres, com o intuito de estudar a representação do poético em 
relação ao fenômeno do animus e anima. Observamos também os pro-
cedimentos de poetização da linguagem comum, exploramos a riqueza 
inerente a cada poema e na quarta parte construímos uma comparação 
entre os poemas selecionados.

***

Gorjeios

 

Gorjeio é mais bonito do que canto porque nele se

inclui a sedução.
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E-mail: isaac.ramos@unemat.br.

50 A primeira versão deste texto foi apresentada como Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) em dezembro de 2014, na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), 
campus de Alto Araguaia, sob a orientação do prof. Dr. Isaac Newton Almeida Ramos.

mailto:isaac.ramos@unemat.br


199

É quando a pássara está enamorada que ela gorjeia.

Ela se enfeita e bota novos meneios na voz.

Seria como perfumar-se a moça para ver o namorado.

É por isso que as árvores ficam loucas se estão gorjeadas.

É por isso que as árvores deliram.

Sob o efeito da sedução da pássara as árvores deliram.

E se orgulham de terem sido escolhidas para o concerto.

As flores dessas árvores depois nascerão mais perfumadas.

O Eu lírico de “Gorjeios” possui um olhar capaz de desmascarar a 
superficial insignificância dos comuns gorjeios de um pássaro por entre 
as árvores e, enxergar tal fato, de maneira poética e apreciadora da har-
monia entre os recíprocos atores da cena. Sob sua visão a “pássara” e um 
número indeterminado de “árvores” são antropomorfizados, figurando 
uma pecaminosa sedução e posterior relação sexual entre membros dos 
reinos animalia e plantae, por meio de um concerto de gorjeios, visto 
que a tentativa de vias não poéticas seria ineficaz.

A “pássara”, feminização de “pássaro”, remete à ideia de ternura e 
magnificência, características reforçadas pela tripla ocorrência do fone-
ma médio [a] nessa palavra, o que causa grande conforto à pronúncia, 
pois quem o declama, não precisa distanciar tanto seu maxilar dos dentes 
superiores. O particípio do verbo namorar, “namorada”, também possui 
abundante ocorrência de [a] e, junto ao exemplo anterior, forma uma 
assonância nas sílabas pré-tônicas, tônicas e pós-tônicas nesse verso. A 
articulação medianamente aberta de [a] não está totalmente afastada de 
[u], e isso mantém certa aura de mistério sobre o ser “pássara”, do qual 
não sabemos a origem, o passado e, sequer, a motivação de ter escolhido 
aquele local para declamar seus gorjeios.

Por meio de tais informações, somos levados a contemplar imagens 
opostas às evocadas por palavras dominadas por fonemas vocálicos fe-
chados, normalmente ligadas a obscuridade e morte pelo caráter grave 
incrustado em sua articulação, como “túmulo”, “tumba”, “gruta”, confor-
me postula Bosi (1997, p.47). Bachelard (1996, p.57) afirma que seres 
imagéticos, como a “pássara”, são detentores de uma parte masculina e 
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outra feminina. No poema, a primeira dessas constituintes tem um olhar 
dado às concretudes, é manifesta pelos movimentos das asas da “pássara” 
para que a pequena ave chegue ao local de sua apresentação bem como 
pela vibração de suas cordas vocais; por sua vez, a outra metade deste 
ser atua como a seletora do público, responsável pela melodia e caráter 
solene da sequência de atos que irão ocorrer.

Se não é possível um ato sexual biológico entre as personagens, o 
concerto é o ato consolidado pela materialidade das ondas sonoras 
emitidas que, de um modo imperceptível ao tato humano, fazem vibrar 
os troncos das árvores, os quais, devido à sua natureza sólida e ereta, 
remetem genericamente ao órgão sexual masculino. O som é uma vagina 
sonora que seduz e causa prazer às árvores, as quais são provocadas pelo 
tato por meio das vibrações sonoras recebidas em seus troncos, que 
figuram como símbolos fálicos. A imagem é, em si, um fetiche e uma 
apropriação mental de algo51 e, deste modo, o órgão sonoro da “pássara” 
é acessível ao vegetal e a seu tronco enquanto há gorjeio. Essa intimida-
de materializa-se quando consentida mutuamente e é dependente do 
convite da concertista.

Já ao homem, é inacessível o momento de prazer das personagens. 
O canto, obra da intelectualidade humana, é diferente do gorjeio por-
que este é natural, invariavelmente afinado e um segredo guardado do 
homem. O voo da pássara é de ocorrências indefinidas e sua natureza 
imagética carrega a logopeia do poema de forma natural aos – no pla-
no concreto - passaridae. Faz-se menção ao privilégio dos abençoados 
pela renovação catártica vinda das notas perfeitas e planejadas, numa 
sedução eruditamente animal. O voo acrescenta ao poema a liberdade 
de ir e vir sem o cansaço das caminhadas nem a necessidade de meios 
de transporte com cinética de fonte humana.

O poeta canta o nascimento da paixão, o preparar-se da fêmea, o 
ritual de aproximação, a relação sexual entre os seres de seu relato e os 
efeitos disso. Apesar da solidez de suas partes ser superior àquela dos 
integrantes do Reino Animalia, nossa integrante do Reino Plantae é imó-
vel e inevitável receptora dos sons da floresta, quase totalmente passiva 

51 Bosi (1997, p.14).
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em relação a estes. É um gerador de sombra, o descanso do feminino 
poético em que é possível, sob seus galhos, fugir da agressividade do 
sol, ou do frio ou da chuva, em concordância ao filósofo francês (1996, 
p. 58,59) segundo o qual nós temos na árvore um equilíbrio de opostos 
que ocorre igualmente na pássara:

Para (...) C. G. Jung (...) O homem mais viril, (...) caracterizado por um forte 

animus, tem também uma (...) anima que pode apresentar manifestações pa-

radoxais. De igual modo, a mulher mais feminina apresenta (...) manifestações 

psíquicas que provam haver nela um animus.

Cortázar (1974, p. 91) declara que “Todo verso é encantamento, 
por mais livre e inocente que se ofereça, é criação de um tempo, de 
um estar fora do habitual, uma imposição de elementos”. Nos versos 
livres de “Gorjeios”, a antropomorfização pela capacidade de preme-
ditar é nítida na comparação entre o ato da “pássara” de se enfeitar e 
a decisão da moça do poema em perfumar-se para ver seu namorado 
(estes últimos são os hipotéticos representantes dos protagonistas do 
poema no mundo concreto). Isto é compatível com a definição a ideia 
de que o devaneio é condutível pela intelectualidade e mantém seu 
caráter duplo em um52.

O verbo de ligação “é”, confere um domínio da definição daquela 
realidade mágica através de sua explicação. O poema alude a um ritual 
de sedução musical previamente preparado, cuja ferramenta utilizada 
é a aparência. Trata-se de um flerte que tem mais de um alvo, como o 
charme de um perfume de longo alcance, borrifado ao ar. Essa evoca-
ção sinestésica ocorre tanto pelo estímulo olfativo causado pela moça, 
quanto por meio do estímulo à audição causado pela pássara. Seria mais 
do que um aroma ou algumas notas musicais: seriam essencialidades, 
gorjeios.

A posse de uma “voz” antropomorfiza a “pássara” e lhe confere a 
capacidade de se expressar. Com essa propriedade são adicionados “no-
vos meneios”, movimentos elaborados para ser parte do concerto. Sua 

52 Bachelard (1996, p.76)
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imagem é uma condensação de diversos predicados que passam a habitar 
apenas uma palavra que fora composta para tal representação poética. 
A colocação de características humanas em um animal, por sua vez, 
não pode ser feita, a não ser através da linguagem, por meio da mágica 
da fantasia, na qual o poeta se torna um mago. Nesse sentido, Cortázar 
(1974, p.94) conceitua sobre tais processos de cunho sobrenatural na 
língua: “O poeta significa o prosseguimento da magia em outro plano; 
e que embora não pareçam, suas aspirações são ainda mais ambiciosas 
e absolutas que as do mago”.

Cabe observar que somente a “pássara” e seus rituais de prepara-
ção são mencionados até o quinto verso do poema. No verso seguinte 
iniciam-se as menções às árvores, citadas em estado de loucura e delírio; 
todavia, sem referências a qualquer instantaneidade causadora destes 
efeitos. Quanto à melopeia e a logopeia – conceitos que emprestamos de 
Pound (2013, p.44) – a repetição intencional da consoante lateral [l] em 
posição tônica nos vocábulos “loucas” e “delira” demonstra sensualidade 
por seu modo de articulação, conforme Bosi (1997, p.23). Cada parte 
desse processo é recorrente e sistemático, apesar de incomum, pois o 
tempo verbal empregado no poema é quase unicamente o presente do 
indicativo.

O filósofo (1996, p. 69) postula que “O devaneio falado das subs-
tâncias chama a matéria ao nascimento, à vida, à espiritualidade”. Isso 
significa que o devaneio faz os seres da imagem deixarem de ser meras 
representações para concebê-los em outra realidade que não a deles 
mesmos, na qual terão sentimentos e personalidades. No poema, o 
efeito imediato do canto sobre as “árvores” é um devaneio interno a 
outro. Nenhum dos integrantes do poema possui linguagem verbal, 
por isso o canto da “pássara” causa o “delírio” sem o uso de palavra 
alguma. O “nascimento” da imagem e a sua poetização implicam 
também a ressemantização das palavras, que se tornam a distorção 
da própria realidade imagética e gera uma sub-realidade no devaneio 
ainda mais sublime.

A loucura e o delírio nesse poema ocorrem no corpo das árvores, 
devido os desejos contidos no suave canto liberado rumo à rija madei-
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ra das árvores, um paradoxal encontro entre o maleável e o sólido. A 
operação de sedução pela voz exige um ritmo distinto, conforme afirma 
Bosi (1997, p.69): “As exigências da situação em que age ou sofre o su-
jeito regem também o andamento da elocução”. Para a construção de tal 
cadência é necessário que haja alternância de força do pneuma, numa 
consequente variação de nuances de lento/rápido entre cada parte do 
tempo, e não somente uma alternância entre forte e fraco em tal canto. 
Para isso é necessário haver a expressão da sensibilidade da parte de 
caráter mais suave de nossas almas e a grande inteligência e esforço de 
nosso lado voltado às concretudes53.

Nos sétimo e oitavo versos, canta-se que “É por isso que as árvores 
deliram/ Sob o efeito da sedução da pássara as árvores deliram”. Em 
imobilidade, as árvores recebem sobre seus troncos um composto 
de notas musicais que penetra e lhes agita a seu lado mais feminino, 
qual uma poção mágica causadora de prazer sexual que lhes altera 
os sentidos, como teorizou nosso teórico argentino (1974, p.95): 
“[...] poesia é também magia nas suas origens [...]”. O poema é uma 
cena revestida de magia na qual uma de suas personagens desenrola 
o papel de mago e de dominador do outro, numa relação em que o 
dominado se orgulha de sê-lo, o que gratifica a sedutora e atesta a ela 
seus poderes de sedução.

Os efeitos destes atos sobre a constituição física das árvores pro-
piciarão que sejam concebidas o que o poema denomina flores mais 
perfumadas sobre sua copa, por conta da ação do animus da pássara de 
agitar, por meio de seu canto, a parte feminina constituinte da árvore e 
fazer com que ela floresça. Não o macho, e sim, um ser andrógino – como 
na lenda do antigo estado de união de feminino e masculino que fora 
recontada por Platão – é fecundado. O resultado é o florescimento da 
anima acima do falo da árvore, um sinestésico convite à permanência 
sob a sombra de tal elemento e ao desfrute de agradável aroma e bela 
paisagem.

53 Idem (1996, p.62). 
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***

XIX

O rio que fazia uma volta

atrás da nossa casa 

era a imagem de um vidro mole...

Passou um homem e disse:

Essa volta que o rio faz...

se chama enseada...

Não era mais a imagem de uma cobra de vidro

que fazia uma volta atrás da casa.

Era uma enseada.

Acho que o nome empobreceu a imagem.

No poema XIX do Livro das Ignorãças, aquele que nos fala conta um 
episódio ocorrido em sua infância, nas proximidades de sua casa, perto 
de onde o curso de um rio fazia uma curva. O olhar infantil dirigido a 
esta formação geográfica transforma-a em uma ruptura com o código 
social da língua e com a tradição poética. O que se diz a respeito do 
empobrecimento não afeta as águas reais desse rio, contudo, furta o 
encantamento pela intimidade com a imagem. Desse modo, substituir 
a “cobra de vidro mole” pelo termo técnico “enseada” faz desaparecer a 
imagem e a despreocupação da palavra, numa mudança que faz a criança 
passar a ver e se expressar, a partir de definições engessadas, com sua 
língua transformada em instrumento.

 Em A Poética do Espaço54, consta a explicação de que o primeiro 
universo do homem é a casa, pois esta pode protegê-lo do frio, do sol, 
da chuva e dar-lhe a segurança de paredes que não permitem serem 
vistos de fora o que se passa dentro dali. Num determinado momento, 
o menino volta seu olhar ao mundo e enxerga que sua infância era alheia 
às convenções da linguagem, aos “modos corretos de dizer”, sem limita-
ções para os devaneios permeados pelo surreal e pelo insólito, marcas 

54 Bachelard (1996, p.24)
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da rebeldia poética de Manoel de Barros. O caráter íntimo daquele rio 
remete ao “rio que corre pela minha aldeia” de Alberto Caeiro, e am-
bos são feitos mais belos e mágicos pelo rêverie de seus poetas e suas 
saudades.

Na obra do teórico francês, somos apresentados à ideia de que o 
interior da casa é como uma concha inicial à qual somos apresentados 
e, habitando-a, encontramos proteção do mundo de seus fenômenos 
naturais, como o frio e a chuva, abrigo igualmente concedido aos nossos 
devaneios. A coexistência da casa e do mundo externo a ela na vida 
do Eu lírico formam um paradoxo que demonstra a existência de um 
trânsito frequente dele entre um universo e outro. Quanto ao pronome 
“nossa”, que acompanha o substantivo “casa”, o mesmo demonstra que 
havia ali um ambiente familiar, um bem de usufruto mútuo que, a partir 
do devaneio do poeta, passa a ser cercado de magia.

A transformação do signo representante do rio em curva não se 
dá somente através do nome: ocorre a partir da imagem capturada e 
devaneada pelo garoto. Isso quer dizer que o rio deixa de sê-lo e passa 
a ser uma “cobra de vidro mole”, a partir do momento que assim era 
chamado. Sobre a criação desse estar fora do habitual, podemos recor-
dar que “poesia é também uma magia nas suas origens. E a admiração 
desinteressada se incorpora uma ânsia de exploração da realidade por 
via analógica” (CORTÁZAR, 1974, p.96).

Testemunhamos no poema uma suavidade aguçada, pronta a rein-
ventar o mundo, cuja ligação e proximidade com a água vêm a refor-
çar tal característica, já que “a anima, princípio dos nossos devaneios 
profundos, é realmente, em nós, o ser da nossa água dormente”55. O 
nome dado àquela parte do rio, chama ao nascimento um novo ser, 
transformando o rio inteiro num réptil, sua água em vidro mole e frio. 
Tal processo é possível devido ao devaneio falado da substância, para a 
qual é conferida nova essência, através de um tipo de alquimia linguís-
tica56 que busca a partir do mundo gerar imagens poéticas.

55 Bachelard (1996, p.66)

56 Idem (1996, p.67)
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Tradicionalmente, as cobras são consideradas desprezíveis e perigo-
sas ao homem, como está escrito no livro de Gênesis no capítulo três e 
versos quatorze e quinze:

Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás 

mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo; sobre o teu ventre 

andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida./E porei inimizade entre ti e a 

mulher, e entre a tua semente e a sua semente; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe 

ferirás o calcanhar.

O Eu lírico, entretanto, não teme a “cobra de vidro mole” – ser 
proveniente da imaginação de um ser igualmente imaginário. A 
virtualidade de sua existência retira, neste caso, toda a carga de 
significação que a imagem de uma cobra do mundo concreto traria 
consigo. O fato de a “cobra” ser feita de um elemento conhecido de 
quem a sonhou, em uma manifestação maleável, transforma a “cobra” 
num ser digno de contemplação. O “vidro mole” seria um tecido vivo 
e, o sólido, morto.

No tempo em que sua evocação permanece, as curvas do rio tornam-
-se um sinuoso movimento paradoxal à solidez do caminho que a cobra 
percorre. A não citada transparência ou obscuridade do corpo da cobra 
leva-nos a pensar – nos ensinamentos de Bosi (1997, p.12) – sobre a 
conservação da imagem pelo tempo e espaço: “O nítido ou o esfumado, 
o fiel ou o distorcido da imagem devem-se menos aos anos passados 
que à força e à qualidade dos afetos que secundaram o momento da sua 
fixação”. Por permanecer como algo magnífico na mente de quem nos 
fala mesmo após a ação de um forte animus sobre seu devaneio poético, 
podemos afirmar que sua intensidade fora realmente marcante.

O tom mediano da primeira estrofe confere-a uma sensação de 
calma vespertina, ligada tanto ao ponto temporal em que se encontra 
o Eu lírico ao narrar, quanto à ordenação dos fonemas nos versos. Na 
estrofe em questão não há destaque a som vocálico ou oclusivo algum, 
o que mantém sua entonação calma e constante; ocorre a aliteração 
de sons fricativos: “O rio que fazia uma volta/ atrás da nossa casa/ era 
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a imagem de um vidro mole...”57. Nesse sentido, as entonações baixas 
seriam ligadas ao noturno e as altas ao matutino. O acadêmico brasileiro 
(1997, p.44), ao citar as ideias dos simbolistas orgânicos, postula que as 
imagens são construídas sob a influência dos fonemas escolhidos para 
cada verso. Para ele, a ligação entre o som e o referente é uma infração 
característica do texto literário e, no que tange ao poema em pauta, o 
significante liga-se aos objetos de seu universo:

Na verdade, se excetuamos a onomatopeia, que resulta de um esforço de transpor 

no som da voz o som das coisas, não se dá isomorfismo absoluto na linguagem 

humana. Saussure já o disse quando postulou a criação social do signo como 

pedra angular do sistema.58

No contato entre a terra do fundo do rio e a cobra há influência 
recíproca: assim como o vidro derretido do mundo concreto, o corpo 
da “cobra” é pastoso e o fundo do rio torna-se uma união parcial dos 
elementos. A cobra é signo poético, não utilitário, e o leito é fruto do 
trabalho de um animus vivo no devaneio. Se compararmos o fundo e a 
superfície do rio com o porão e o sótão59 notaremos que é ali, em direções 
verticais opostas, que se encontram as energias de gênero relatadas pelo 
filósofo, em uma relação que transparece o feminino que fluidamente 
desliza e desvia dos obstáculos naturais para desembocar em seu des-
tino. Como os rios de nossa realidade concreta, a água do “rio” ruma 
o misturar-se com o oceano para algum dia voltar – seja por chuva ou 
canais subterrâneos – ao seu velho leito e, quem sabe, ser novamente 
vista por olhos humanos e catalisar imagens poéticas a outro indivíduo 
de um imprevisível tempo vindouro.

Por não saber o nome da formação geográfica nos fundos de sua casa, 
o poeta devaneou uma imagem, num tipo de ansiedade por dominar 
o caos pela palavra, algo explicada por Cortázar (1974, p.89) como o 
nascedouro da imagem poética ou, sob um conceito de Pound (2013, 

57 Grifos nossos. 

58 Idem (1997, p.45)

59 Bachelard (1993, p.202)
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p.48), do carregamento da palavra por uma fanopeia que não é a de seu 
uso denotativo. O poeta faz surgir a existência da “cobra” e a estrutura 
mentalmente para que aos incautos ela aparente ser uma tola fantasia 
infantil contada pelo Eu lírico, como enuncia Bosi (1997, p.14): “As apa-
rências mais “superficiais” já são efeito de um alto grau de estruturação 
que supõe a existência de forças heterogêneas e em equilíbrio”. Sob este 
mesmo raciocínio, a imagem da curva é revelada como uma distorção 
temporal da percepção por meios imaginários. Na “curva” – verossímil 
– o ritmo das águas diminui, e isso caracteriza uma lentidão no tempo, 
um meneio no caminho das águas.

Por meio da linguagem poética, os elementos eram concebidos 
como imagens e recebiam vida em um processo guiado pelo intelecto. 
Por sua vez, o “rio” é o nome que se dá à formação geográfica formada 
por grande quantidade de águas que, necessariamente, correm por 
sobre a terra e, com seu atrito na superfície, acabam por formar um 
canal que vai rumo a outro rio ou às águas salgadas, caso contrário as 
águas converter-se-iam em pântano, lago ou outra formação. O local 
por onde ele passa é seu legado, o qual é continuamente modificado, 
e tudo nele, animado ou inanimado, está sob sua ação. Ao contrário, 
a imagem da cobra de vidro vive somente se evocada pela imaginação 
do Eu lírico.

No segundo terceto, por causa da presença do homem, ocorre o 
paradoxo do encontro de um adulto com animus predominante e uma 
criança com anima em semelhante situação. O “homem” é aquele que 
literalmente torna linguagem em mero instrumento, ao passo que o 
pequeno sonhador vive imerso na realidade da imagem. Além disso, 
aquele que se dirige a nós (que recorda sobre seu tempo da meninice) 
não é totalmente marcado pela desinência inerente à sua masculinida-
de: os dois polos do seu ser estão em harmonia. Por sua vez, o homem 
não se mostra capaz de devanear, pois seu lado responsável por isso 
encontra-se subjugado, desritmado pela vida cotidiana.

Para que o “homem” informasse o Eu lírico que o nome daquela 
curva era “enseada”, podemos inferir que o garoto contara a ele a imagem 
poética que lhe ocorria a partir daquela paisagem, esperando que seu 
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interlocutor se fascinasse. Contudo, com a evolução de seus conheci-
mentos, o homem perde a sua cosmovisão mágica e se torna raciona-
lizado (CORTÁZAR, 1974, p.88-89). Concomitantemente, “Amar as 
coisas em função de seu uso é próprio do masculino. [...] Mas amá-las 
intimamente, por elas mesmas [...] nos conduz ao labirinto da natureza 
íntima das coisas” (BACHELARD, 1996, p.30).

Ambos, “homem” e “menino”, são representações de si feitas pelo 
poeta para ilustrar os efeitos da mudança de um ciclo temporal de sua 
vida para outro sobre seu imaginário. Analogamente, as modifica-
ções nas relações com a linguagem entre a infância e a idade adulta, 
mostram-nos que “A evolução racionalizante do homem foi eliminando 
progressivamente a cosmovisão mágica” (CORTÁZAR, (1974, p.88-89). 
No poema, o “homem” impõe seu olhar genérico e sistematizador das 
características do mundo. A não relutância do mais jovem marca a 
posição de superioridade do outro, pois este era um adulto.

A narração é feita em um tempo que possibilita a observação sobre 
os efeitos que o vocabulário marcado pela arbitrariedade incide sobre a 
imagem que ele um dia sonhara, pois, segundo Bachelard (1996, p.30), 
semelhante uso da palavra não possui a percepção do quão profundo 
é nomear coisas. A existência do “homem” descreve o modo que o 
poeta estava fadado a ser quando adulto, tendo de se adequar aos usos 
práticos da língua. O encontro do ser consigo mesmo, em imagéticos 
corpos diferentes é a narração do amadurecimento do Eu lírico e sua 
reflexão sobre o ocorrido. Isto é análogo à charada proposta a Édipo 
pela Esfinge de Tebas: o menino encontrava-se em sua primeira forma, 
o homem na segunda, e a voz do poema, na terceira.

***

I 

Por viver muitos anos 

dentro do mato

moda ave

O menino pegou 



210

Um olhar de pássaro

Contraiu visão fontana

Por forma que ele enxergava

as coisas

Por igual

como os pássaros enxergam.

As coisas todas inominadas.

Água não era ainda a palavra água.

Pedra não era ainda a palavra pedra. E tal.

As palavras eram livres de gramáticas e

Podiam ficar em qualquer posição.

Por forma que o menino podia inaugurar.

Podia dar as pedras costumes de flor.

Podia dar ao canto formato de sol.

E, se quisesse caber em uma abelha, era só abrir a palavra abelha

e entrar dentro dela.

Como se fosse infância da língua.

O primeiro poema publicado no livro Poemas Rupestres consiste 
em uma una de 21 versos brancos. O Eu lírico – que se assemelha a 
um narrador em terceira pessoa onisciente e expositor, numa espécie 
de “poema-causo” – trata dos efeitos do isolamento do amplo convívio 
com sociedades humanas sobre o “menino”, sua relação com o mundo 
e a representação linguística deste. A privação do contato com seres 
dotados de uma língua arbitrária impediu que houvesse limitações das 
possibilidades do uso da subjetividade no convívio com o mundo através 
das palavras que ele próprio criava e manipulava livremente. 

De acordo com Cortázar (1974, p.94) a relação do poeta com o mun-
do é comparável à de um mago, já que a poesia causa movimentação 
incomum das imagens. A exemplo do que nos ensina o pensador francês 
(1996 p.72,73), as palavras do pequeno poeta são criadas possivelmente 
por seu lado dado às concretudes em busca de articulação próxima à 
forma física do objeto. Por uma ação de sua anima ele sonha e traduz a 
sequência fônica escolhida em imagem, manipulando as características 
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espaciais e a relação do objeto representado com o mundo. Seria isso 
a “visão fontana”.

O advérbio de tempo “ainda”, demonstra que o detentor do olhar 
de pássaro está localizado num tempo fora da cronologia real, num 
espaço-tempo onde a representação linguística ainda não atingira ele-
mentos comuns. A comparação entre sua visão e a das “aves” refere-se 
ao olhar devaneante, despreocupado de conferir as propriedades físicas 
do referencial concreto do símbolo. Isto impossibilita a interrupção 
da invenção de palavras não usuais devido à inexistência de qualquer 
exercício de denotação na realidade daquele de quem tratamos e, por 
conta disso, ele estava livre para agir sobre as palavras e ordená-las. Em 
relação a isto, Bosi (1997, p.13) afirma que a imagem transcende e cria 
outro corpo modificável.

Alguém não sintonizado com manifestações poéticas sofreria de 
grande estranhamento diante da linguagem de nosso garoto, o qual não 
possui a sensação de naturalidade na ligação entre uma palavra e seu 
referencial, do mesmo modo que há para nós. Ao contrário, a relação 
dele com o símbolo possui caráter de inauguração. Podemos comparar 
a língua sob a visão dele com as pedras das cavernas ainda virgens, 
sem que houvesse coibições por parte de um provável observador ou 
de quaisquer padrões estéticos.

A vivência dele no mato mede-se, mesmo que sem exatidão, pela ex-
pressão “muitos anos”. Em observância ao que escreveu o filósofo francês 
(1996 p.33), podemos inferir que nesse período, ele teve seu modo de ser 
re-formado pelo longo tempo vivido fora do convívio humano. Compará-
-lo a uma ave, leva-nos a compreender o afastamento dele de definições 
estanques do que seria artístico ou não artístico. O “mato”, por sua vez, 
passa a representar um “útero”, que novamente gerou o menino e o levou 
a uma transcendentalidade andrógina própria de um ser primordial.

O contato da personagem com o imenso caos causa-lhe a adoção de 
atitudes de signo feminino e a organização do desconhecido passou a ser 
privilegiada em detrimento da satisfação de necessidades concretas. Por 
meio de uma comparação metafórica, o menino é caracterizado como 
um sonhador, que está exposto às forças naturais e o seu refúgio para 
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devanear é integralmente a própria floresta, que o transforma em parte 
de si. Para que isso aconteça, a locução adjetiva “moda ave” se desdobra 
em seu hipônimo masculino “pássaro” e, por meio da catacrese causada 
pelo verbo “pegar”, o menino obtém um outro modo de ver e entender 
o mundo. A expressão “olhar de pássaro”, por sua vez, caracteriza a zoo-
morfização que intensifica a poetização devaneante no poema, devido 
à mistura das características dos seres.

O “menino” confere significados e nomeia tudo o que há ao seu re-
dor. Ser visto “por igual”, coloca-o em um estado de poetização máxima 
do mundo. Tudo passa a causar surpresa e estranhamento. Em sentido 
de ilustração, podemos tomar o possível fascínio de Adão, ao ver pela 
primeira vez o Éden. Diferente dele, a criança do poema teve de ser 
preparada por certo tempo para alcançar, não intencionalmente, a sua 
visão primitiva. Esta não é mencionada sob um estereótipo diminuidor 
do intelecto, daqueles que não vivem continuamente em nosso modelo 
de sociedade. Pelo contrário, sua capacidade de expressão artística, sua 
imaginação ilimitada e consciência dele, sobre a arbitrariedade da língua, 
foram louvadas pelo poeta.

A igualdade de valor enxergada nos objetos do mundo demarca uma 
total ausência de padrões estéticos e culturais. Com a significação do 
mundo por analogias sentimentais, no texto, são modificadas as diversas 
existências por meio da atribuição de características que provém de ele-
mentos outros, como num processo alquímico de criação por misturas. 
Cortázar (1974, p.97) afirma que para atingir a essência de algo é preciso 
cantá-lo; ou seja, realizar um processo especial e incomum com a lin-
guagem. Frente a isso, ocorre a coexistência do poético e do concreto, 
respectivamente caracterizando o que o menino via em seu estado de 
elevação poética e o que alguém dotado de visão comum veria na floresta.

O uso da palavra que o menino fazia era diferente da instrumenta-
lidade conferida à língua e, busca devaneá-la, com desprezo às infor-
mações adquiríveis por meios empíricos. Tal procedimento se dá pela 
linguagem interna60, pois esta dá corpo ao metafórico que será evocado 

60 Idem, 1974, p.94
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e só pode ser realizado por ela. Para isso, é necessário que o sonhador se 
dispa de seu intelecto, para dar lugar ao devaneio e encontrar as essências 
por meio dos opostos, como Bachelard (1996, p.45-46) exemplifica sobre 
a afirmação da tese de Jung: “Todas as palavras [...] saem a procurar uma 
o seu companheiro, outro a sua companheira: [...] la vouivre (a serpente 
fabulosa) e le dragon (o dragão) [...]”.

Para a existência de tal processo, não há obrigatoriedade da alocação 
de morfes de gêneros opostos no corpo do poema. O mais importante 
repousa sobre a identificação das características de cada elemento e 
os demais que relacionam a ele, como especifica Pound (2013, p.43) 
ao postular que o significado “surge com raízes, com associações”. Os 
elementos “água” e “pedra”, citados como livres da absorção do símbo-
lo, por estarem numa dimensão paralela em que não havia esta nossa 
verbalidade rígida. A água – representação da anima por excelência – é 
adaptável a qualquer recipiente e capaz de refletir aquele que a observa 
de perto, como que se o mimetizasse; a pedra, por sua vez, possui ca-
racterísticas diametralmente opostas às da água. Perante os dois gêneros 
internos a ele, a androginia se dá em razão da inexistência de ligações 
entre o que constitui o masculino e o feminino do menino, nos moldes 
em que estes dois são praticados por qualquer grupo social.

Nos versos doze e treze, a repetição das palavras postas entre “água” 
e “pedra”, estabelece o antes e o depois destas por meio da palavra “era” 
e, neste mesmo trecho, ocorre uma dupla antítese pela aproximação dos 
elementos e uma anáfora das palavras do meio dos versos. Essa cons-
trução reflete a igualdade de estado dos dois no mundo sob a visão do 
menino: ambos os seus lados permaneciam nivelados em importância. 
Por conseguinte, palavras sem obrigatoriedade de ordem na frase ou 
classificações morfológicas, simbolizam a possibilidade de inventar toda 
a estrutura sintática e semântica para a comunicação, algo distante de 
nosso convívio com a língua, que é determinado por regras prontas.

Nesse viés, o florescimento de um novo idioma enuncia que o menino 
é capaz de superar a condição de ser uma única pessoa, visto que ao 
fantasiar a língua ele pode construir seu próprio sistema comunicativo, 
e assim concede vida e comunica-se com suas muitas criações metafóri-
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cas. Ainda que em uma situação real o surgimento de uma língua sem 
os processos históricos e sociais fosse possível, um colossal trabalho 
intelectual seria necessário. Contudo, dos devaneios do menino fluem 
naturalmente toda a invenção necessária.

Como consta no poema, por não haver gramáticas ou dicionários, a 
transgressão pela metáfora inexiste, e a causa disso era a inexistência de 
prescrições estruturais ou semânticas. Para Bosi (1997, p. 24), a imagem 
é muito mais sedutora pela sua simples presença do que o discurso e 
sua estrutura. Desse modo, a língua do “menino” permaneceria com 
ele, devido à tendência de proximidade do sentimento que ele tinha 
sobre a imagem. Além de recair na sonoridade das palavras, na busca 
pela melopeia mais expressiva. Trata-se de mais uma ferramenta para 
agregar valor à sua fala e carregá-la de significação a ponto de torná-la 
poética (POUND, 2013, p.44).

 A liberdade nestes versos assemelha-se à ausência da obrigação 
de metrificar os versos, no sentido de o ritmo poder ser construído 
conforme o poeta, guiado pelo poético ou não, para a construção dos 
significados. Aumentam as possibilidades de utilização de palavras com 
diferentes quantidades de sílabas e participantes de variados campos 
semânticos, apesar de que, “não há, a rigor, nenhum abismo que separe 
o verso livre da linha metrificada” (BOSI, 1997, p.84). Acerca do mesmo 
assunto, podemos complementar nosso aparato por rememorar que 
“para Valéry, [...] esses ritmos profundos impõem-se ao poeta antes de 
se articularem com os significados nas frases. A teoria do poema diz 
respeito ao sentido da ritmicidade imanente na fala, no canto, no verso” 
(CORTÁZAR, 1974, p.95).

É cabível observar que o poema dialoga com o primeiro capítulo de 
Gênesis, no qual Deus mostra-se capaz de retirar do caos o que quer 
que desejasse, num processo simbólico e concreto, trazer o que ele 
determinasse à existência. O “inaugurar” do menino é, desse modo, 
semelhante ao de Adão ao nomear os seres e objetos da criação, o 
que ocasiona a criação de todo um novo universo linguístico. O texto 
manoelino aproxima-se do bíblico por conta do compartilhamento do 
elemento rupestre, isto é, inaugurador de algo conduzido pela imagi-
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nação e distante de quaisquer influências do conhecimento humano, 
ainda que o escrito mosaico compartilhe de uma precedência indireta 
de atos divinos.

Nesse ínterim, para a formação e fixação da imagem é necessária 
a captação das similitudes e analogias possíveis do objeto a algo que 
já fora visto. Bosi (1997, p. 16) cita o pensamento de Santo Agostinho 
sobre a imagem, sustentador da ideia de que a maior espiritualidade 
sensorial está nos olhos, que não têm contato direto com coisa alguma 
e ainda assim absorvem sensações e formas. Ramos (2018, p.50, 52), 
por sua vez, aponta que “[...] a imaginação transvê (como diz Manoel 
de Barros) a imagem [...]” e que “para o olhar da criança não importa 
o significado, o que importa é a imagem [...]”. A atribuição das caracte-
rísticas das flores às pedras é um ato exploratório, inconscientemente 
alquímico e, inocentemente mais próximo à natureza humana pura, 
que do homem comum. “Inaugurar” envolve solenidade, ambiente 
próprio do animus, e causa diversas mudanças, em acordo com o 
planejado pela anima. Um e outro não se embatem, devido à natureza 
andrógina do menino que está num certo equilíbrio, como postula 
Bachelard (1996, p.67-68), ao escrever que a linguagem do alquimista 
só pode ser compreendida como diálogo das forças de gêneros opostos 
na alma daquele que sonha.

A transferência de “costumes” entre seres dotados de feminilidade 
e masculinidade é sinal da facilidade em transferir características entre 
imagens opostas. À “pedra” poderiam ser dadas vida, fragilidade e efe-
meridade. Os “costumes” das “flores” são uma antropomorfização que 
as conferem um fenômeno humano por excelência. Apesar da antítese 
entre forças de diferentes naturezas, as “flores” e as “pedras” são ligadas 
ao elemento terra, com o qual têm contato direto. Se, de acordo com 
Bosi (1997, p.10), a imagem é significada pelas similitudes que possui, 
nesse caso há somente a arbitrariedade do símbolo.

No verso seguinte, há a transmissão das características de duas 
imagens portadoras de formas opostas. O professor brasileiro (1997, 
p. 42) faz menção a Wolfgang Köhler, que demonstrou haver relação 
entre uma sequência fônica e a forma atribuída ao objeto representado 
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por ele. Deste modo, [k] e [t] levam “canto” a remeter a ideia de linhas 
oblíquas, semelhantes ao canto de uma parede. A palavra “sol” – devido 
principalmente à presença de [ɔ] e a disposição dos lábios, necessária 
para se articular o fonema – é associável ao formato circular do sol. A 
aproximação dessas imagens no verso faz emergir um paradoxo cau-
sado pela associação do “canto” ao obscuro, e do “sol” ao majestoso e 
iluminado.

Modificar a imagem tradicional do “canto” para fazê-lo parecido a 
algo dono de adjetivos opostos aos seus, envolve a realocação das linhas 
necessárias em sua formação. Tal imagem carece do encontro de duas 
retas metafóricas, as quais constituem o menino como ser dual. Se jun-
tarmos o início das linhas componentes do “canto” a outras duas que 
partem de uma posição pareada às retas iniciais e dirigem-se para um 
encontro, formar-se-á um quadrado que representa a estrutura do ser 
completo (BACHELARD, 1996, p.71). As duas novas linhas que cons-
tituem o novo “canto” são a projeção que o elemento masculino faz de 
um oposto que lhe seja ideal, e vice-versa. A ação do menino possui o 
mesmo efeito sobre a imagem no nível que é proposto no verso. O objeto 
muda de forma e continua a ser o que era, mesmo após ter a aparência 
de um pequeno “sol” sem luz, pois não fora transferida luminosidade 
alguma à imagem receptora.

A estrela diurna, uma figura masculina por excelência, gera e 
domina o dia ao brilhar. Como o conhecimento eliminador das tre-
vas da ignorância, ela faz sua luz refletir ou refratar nas superfícies 
do mundo e revela-o. Seu formato é uma das formas primordiais da 
natureza, e o “menino” a enxerga e compreende como um par para o 
“canto” pelo fato de os dois terem signos predominantes de natureza 
oposta. A junção dos dois seres é como o casamento de dois seres 
quadriais, por conta da reciprocidade de traços de projeções de pares 
que lhes são ideais.

A capacidade de fantasiamento do menino revela-se em maior grau 
devido à afirmação de que o menino poderia adentrar a imagem de uma 
“abelha”. Assim, a manipulação da realidade permanece linguística, pois 
o que receberia seu metafórico corpo seria “palavra” e não o inseto. Não 
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seria possível o contrário, pois o “menino” é um ser narrado por um 
indivíduo poético e a realidade acessada mentalmente pelo primeiro é 
um terceiro nível metafórico. A ânsia de adentrar a imagem vem pelo 
desejo de sê-la, conforme Cortázar (1974, p.100) enuncia: “Nas formas 
absolutas do ato poético, o conhecimento como tal (...) é superado pela 
direta fusão de essências: o poeta é o que anseia ser”.

A abelha seria a possibilitadora de um voo sensível e fantástico, no 
qual um ser entraria em um corpo centena de vezes menor que o seu. 
Isso sinaliza que o “menino” podia transformar-se em imagem, explorar 
e gozar das maravilhas de seu mundo, onde a realização do imaginário 
primitivo era possível e a imagem é a forma lírica da ânsia de ser e de 
possuir sempre mais61. As ações do “menino”, nesse e nos três últimos 
versos, seriam a demonstração do uso de sua visão primitiva e do uso 
da remotíssima e indizível chance de deixar que a língua flua e livre-
mente nasça.

***
Publicado em Poemas Concebidos Sem Pecado, “Gorjeios” apresenta 

um erotismo poético zoomorfizado em seres animais e vegetais poeti-
camente despidos de sua simplicidade para serem dotados de dualidade 
de gêneros quando aglutinados pelo trabalho poético. Tal pureza pode 
ser tida como possível – a partir de uma oposição ao poema – ao pre-
ceito bíblico de pecado, que afeta somente ao homem. Somos levados 
a notar a existência de uma interação perfeita entre algo associável ao 
equilíbrio opositor de yin e yang, pelo fato de assim as imagens se en-
contrarem internamente. Dessa maneira, o improvável casal consegue 
superar a barreira natural imposta pela constituição de seus metafóricos 
corpos, devido à detecção de algo que atinja positiva e agradavelmente 
o outro. A “pássara” dedica a seu público algo que ela mesma produzira, 
demonstrando sua emoção e dedicação, em paradoxo à irracionalidade 
dos passaridae. O poema diz-nos que virá a recompensa pelo espetácu-
lo, ao passo que a primeira e imediata porção da paga é justamente os 
prazeres que a pequena gorjeadora provoca.

61 Idem, 1974, p.101.
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 Por meio das flores as árvores se feminizam e nelas enfatiza-se a 
presença e brilho da anima, anteriormente sobrepujada pelo masculino 
do caule. As árvores tornam-se como mulheres, no papel de pai e mãe de 
um filho, de um herói que partiu, sem as obrigatoriedades dos humanos. 
Trata-se de um acontecimento ocorrido em outra realidade, próximo 
a uma determinada configuração de ideias que, para nós, são imagens 
opacamente visualizáveis, sendo, a respeito do funcionamento delas, “(...) 
possível pensar em termos de uma constelação, se não de um sistema de 
imagens, como se pensa em um conjunto de astros” (BOSI, 1997, p.15).

O poema XIX do Livro das Ignorãças traz um sobrepujar da lin-
guagem utilitária sobre a do deleite poético. O tempo e o convívio 
humano fazem o narrador mudar seu modo de representar o mundo, 
se adaptar ao meio. O curto momento da transição de domínio, um tipo 
de adolescência que pode ter ocorrido em outra idade, que não em sua 
adolescência cronológica, é o momento em que ele se vê forçado a isso. 
Podemos apontar tal mudança quando o narrador afirma ter a impres-
são, de que o “nome” empobreceu a imagem, um sinal de que houvera 
um fascínio dele por aquela e, possivelmente, por muitas outras imagens, 
porém esta seria seu objeto memorável, cujo prazer estético não fora 
esquecido, mesmo após tamanha reviravolta. O lugar que tal memória 
ocupa em suas lembranças é o que na Poética do Espaço é chamado “país 
de sua infância imóvel”62, local que também pode ser entendido como 
os exteriores de sua verdadeira “casa poética”.

A valorização da imagem e o ignorar do nome tem notável relação 
com o título do livro, visto que é prática comum na obra de Manoel de 
Barros a valorização do que é normalmente desprezível e pequeno. No 
poema XIX, o controle de animus reduz a língua a uma ferramenta pu-
ramente referencial, como podemos notar pela substituição da “cobra de 
vidro mole” pela palavra “enseada”. Se o primeiro (menino) e o segundo 
(homem) estágios da vida são figuras na quais predominam anima e 
animus na ordem dada, e num terceiro momento tal pessoa reflete sobre 
os acontecimentos de sua vida, há um caminhar rumo a um equilíbrio, a 
uma maturidade do homem ao fim de um processo de envelhecimento.

62 Bachelard (1996, p.25-26)
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No terceiro poema, há a figura de um “menino” que personifica o ser 
andrógino aludido em A Poética do Espaço num estado puro. Dotado da 
criatividade sobre a linguagem em estado puro e nascente, de um modo 
tão distante do nosso, tal ser tem de ser explicado em uma língua natu-
ral. Isto não nos dá chance de penetrar a sua representação de mundo, 
restando-nos devanear sobre as possibilidades que há nesse fato e nos 
pondo em contato com o nosso lado das lentidões da alma.

A relação entre as dualidades do “menino” está apaziguada e, como 
no poema “Gorjeios”, seu caráter animal adquirido – o “olhar de pás-
saro” – foi o que lhe acalmou o ser com o retorno à inicialidade dos 
significados, os quais ele descobriria e formularia. Desse modo, ele pode 
conhecer o mundo mais profundamente com o esforço e determinação 
de animus e a percepção sensível de anima, pois, uma é a sonhadora do 
abstrato e o outro lhe é oposto (não inimigo), ligado ao que é concreto 
(BACHELARD, 1996, p.63).

Nos três objetos observados, o olhar despido de convenções e aco-
lhedor da imagem poética, em sua plenitude, é uma constante, seja no 
relato da “pássara” e suas transmutações poéticas, nas metamorfoses 
de ir e voltar ao tempo das “ignorãças”, ou da gestação do menino no 
útero-mato. Nesses excertos da poética manoelina, onde a língua sofre 
a violência poética do arrancar das convenções, a imagem torna-se in-
separável das palavras. Por fim, nos três poemas somos fascinados pela 
poetização da língua, sua irrupção e certa associação entre significado 
e significante, pois “O poeta tem razão. O poeta sempre tem razão” 
(CORTÁZAR, 1974, p.94)
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voZES iNTErTEXTuAiS No TrANSATLÂNTiCo: A PoESiA 
DE LÍNGuA PorTuGuESA DE JoSé SArAmAGo, CorA 
CorALiNA E ErNESTo LArA FiLHo

Rosidelma Pereira Fraga63

Introdução

Neste capítulo, elejo como premissa fulcral um estudo epistemoló-
gico no âmbito da literatura comparada, pelo viés da intertextualidade 
e do recorte temático: o sujeito lírico, a infância e a memória na poesia 
lírica de três nomes representativos na literatura de língua portuguesa. 
De Portugal, José Saramago; do Brasil, Cora Coralina; e de Angola, 
Ernesto Lara Filho.

Sob esse prisma, esta pesquisa examina as incidências do sujeito lírico 
demonstrando o processo de memória lírica, épica e intertextual na obra 
dos autores na medida em que suas obras releem a mitologia grega, em 
especial, no poema “Mitologia” e “Afrodite”, assim como revisitam obras 
de Fernando Pessoa e outras memórias recorrentes. 

A partir das investigações teóricas sobre o sujeito lírico, discutirei as 
construções da individualidade, ipseidade e alteridade, arregimentando 
aos poemas das obras que constituem o corpus de análise, a saber: Os poe-
mas possíveis (1981) e Provavelmente alegria (1985). Ampliando o recorte 
intertextual, proponho-me a analisar a temática da infância em poemas da 
escritora brasileira Cora Coralina (1965), e “Infância”, da obra Picada de 
Maribondo, do poeta angolano, Ernesto Lara Filho (1961). Nesses poemas 
a temática da infância conjuga-se pela memória lírica, pelos elementos da 
intertextualidade, polifonia e interlocução. O estudo se pauta na teoria da 
intertextualidade e na abordagem de literatura comparada.

63 Pós-Doutora em Cultura Contemporânea, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Doutora em Letras (UFG). Professora de Literatura no Programa de Pós-Graduação em 
Letras e no Departamento Leducarr, da Universidade Federal de Roraima.
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Para averiguar esta temática, utilizarei os seguintes pressupostos 
crítico-teóricos: Hegel (1997-2007), Dominique Combe (1999), Michael 
Collot (2004), Wladimir Krysinski (2007), Michael Hamburger (2007) 
e Octavio Paz (1990), Julia Kristeva (1971-1974), a fim de pensar nas 
incidências multifacetadas do eu-lírico no texto poético desses autores, 
dentre outras referências apontadas ao longo do trabalho.

Nesta perspectiva, propõe-se a prestar um tributo à eternidade do 
verbo que a obra do autor representa para a literatura portuguesa. A 
proposta consiste na tessitura sobre o gênero lírico, quase não tocado 
pela crítica literária em face da consagração do romancista com o pri-
meiro Nobel da literatura de língua portuguesa. Igualmente, dentro da 
proposta intertextual, realizo o diálogo poético entre Cora Coralina e 
Ernesto Lara Filho, no que tange ao tema da infância que banha a obra 
dos poetas. Neste sentido, delimito a produção analítica e teórica deste 
capítulo em duas seções: a saber: 1) José Saramago: uma leitura pelos 
caminhos dialógicos da literatura universal; 2) Convergências poéticas 
na temática da infância: Cora Coralina e Ernesto Lara Filho.

1. José Saramago: uma leitura pelos caminhos dialógicos da li-
teratura universal

Preliminarmente, descortino esta análise acerca da lírica de José 
Saramago, reiterando uma de suas frases marcantes: “Por que escrevo? 
Escrevo para não morrer”. Desta imortalidade que não se perde no 
tempo, venho casar com os versos finais de “Poema a boca fechada”, 
do livro Os poemas possíveis (1966), reeditado pela Editorial Caminho, 
em 1981: 

Só direi, 

Crispadamente recolhido e mudo, 

Que quem se cala quando me calei 

Não poderá morrer sem dizer tudo. 
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Percebo que José Saramago como um dos mestres do verbo portu-
guês se imortaliza ao se preocupar com o seu estar no mundo, numa 
visão heidggeriana, pois escrever para não morrer remete à ideia de 
permanência do sujeito autor que, como esquerdista, nunca deixou 
de pronunciar sua marca individual em todos os gêneros literários e 
entrevistas sobre suas obras. Nos versos acima, espelham-se a força 
veemente e contraditória do silêncio, do dizer e do viver como con-
tradição humana. A voz de um lirismo individual não se emudece e a 
morte do autor não permite que a sua obra se entregue ao silêncio, tendo 
em vista a missão da palavra e do verbo que sacraliza e imortaliza na 
instauração do eu-lírico.

Sobre esse lirismo individual, este trabalho tem como premissa ful-
cral investigar o sujeito lírico na poesia de José Saramago. A poesia lírica 
moderna e contemporânea tem suscitado discussões pertinentes acerca 
da crise do sujeito. Com isso, muitos poetas se voltam para o interior do 
próprio texto poético. A subjetividade poderá ser enunciada por um eu 
lírico que, muitas vezes, se confunde com o eu empírico, mesmo que a 
subjetividade seja um traço inato ao fingimento poético. Efetivamente, 
penso que entram para as discussões nos poemas de José Saramago as 
vozes do sujeito individual, do autor empírico e até mesmo de um eu 
ficcional que pode se alicerçar na própria linguagem, assumindo o lugar 
de sujeito no poema.

Feita esta abordagem preliminar, inicio uma reflexão sobre a temática 
acima, levantando alguns questionamentos: o que demarca o sujeito na 
poesia de José Saramago? Há um sujeito que se deixa falar pela linguagem 
ou há marcas do eu empírico na poesia saramaguiana? A fim de direcionar 
o leitor às respostas, faremos uma breve abordagem histórica da teoria 
do sujeito lírico, arregimentando a proposta aos poemas selecionados.

Começo pela visão clássica do eu-lírico, demarcada pela primeira 
pessoa. A poesia clássica procurava valorizar o sujeito, de forma que a 
emoção não interferisse na razão, ao passo que o eu romântico procurava 
centrar-se na subjetividade, por meio de sua visão pessoal no grau de 
transbordamento da individualidade e exaltação do espírito, na verdade, 
de um eu extremamente subjetivo.
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Sobre o sujeito individual, convoco os estudos do Curso de estética: o 
sistema das artes, de Hegel (1997). Para ele, o que configura o conteúdo 
da poesia lírica não é “o desenvolvimento de um ato objetivo no mundo 
[...], mas o sujeito individual” e, por conseguinte, as situações em que a 
alma adquire consciência de si própria no seio deste conteúdo, a partir 
de seus juízos subjetivos. Ora, na concepção hegeliana “o elemento sub-
jetivo da poesia lírica [poderia se sobressair] de maneira mais explícita 
quando um acontecimento real, uma situação real, se [oferecesse] ao 
poeta ou esse acontecimento fizesse vir à tona seus sentimentos ainda 
latentes” (HEGEL, 1997, p. 182). Em outras palavras, compreendo que 
Hegel defendeu a poesia lírica como oposição ao discurso épico e pri-
vilegiou a subjetividade, o mundo interior ao artista, cuja alma buscava 
a expansão do sujeito e a sua expressão mais concentrada.

Sobre o eu empírico, recorro ao ensaio intitulado A verdade da 
poesia, de Michael Hamburger (2007, p. 45), no qual o autor esclarece 
que a despersonalização do sujeito lírico “não procede mais da unidade 
da poesia com o eu empírico”, visto que essa unidade foi característica 
da poesia confessional do romantismo e, a rigor, pode ser entendida 
como uma nova maneira de ver e combinar as coisas de acordo com “a 
força do tema lírico”.

A despersonalização do sujeito lírico advém do simbolismo, em vir-
tude do descentramento do eu que Fernando Pinto do Amaral (1990) em 
“Mosaico Fluido” vê como uma herança mallarmeana, cuja “construção 
textual” se volta para atribuição à linguagem. Essa, segundo tal autor, 
“não é, porém inimiga da emocionalidade”, visto que tal emotividade se 
liga “através de uma fusão entre sensações e pensamentos, criando-se 
um fluir perceptivo [que] se subordina a uma consciência subjetiva” 
(AMARAL, 1990, p.41).

A respeito dessa consciência individual e coletiva, ressalto o poema 
de José Saramago, a saber:

Espaço curvo e finito 

Oculta consciência de não ser, 

Ou de ser num estar que me transcende, 
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Numa rede de presenças e ausências, 

Numa fuga para o ponto de partida: 

Um perto que é tão longe, um longe aqui. 

Uma ânsia de estar e de temer 

A semente que de ser se surpreende, 

As pedras que repetem as cadências 

Da onda sempre nova e repetida 

Que neste espaço curvo vem de ti. 

(SARAMAGO, 1981).64

Neste poema de José Saramago, o eu-lírico permite a enunciação 
emotiva pela voz da primeira pessoa e de uma segunda pessoa. Ocorre 
a demarcação de um ser individual que, na busca pela transcendência, 
se comunica com um tu. Conforme os dois primeiros versos, o ser e 
o estar no mundo comunicam com uma segunda voz ressaltada pelo 
eu-poético no último verso. Esta voz outra que perpassa o lirismo do 
poeta se constitui como um espaço curvo e finito, porém há o transbor-
damento de imagens e sentidos no poema e sua ambiguidade na seleção 
vocabular: “presenças e ausências” são misturadas à sensibilidade do 
eu-lírico dotado de ânsia e medo.

Diante disso, posso pensar que o sujeito lírico perde a razão e pro-
move a cisão, pois quando há crise social do indivíduo ocorre a ruptura 
com a razão de acordo com os moldes cartesianos. No poema “Espaço 
curvo e finito” de José Saramago, o leitor depreende que o sujeito lírico 
sofre, anseia, sente medo, não encontra o seu próprio lugar no poema, 
instaurando desde os primeiros versos a consciência do ser e não ser, 
do estar e do existir no mundo. Daí uma preocupação desse indivíduo 
com a sociedade e a soma de um eu com o outro, denotando a ipseidade 
e alteridade.

Chamo a atenção para o ensaio “La referência desdoblada: El sujeito 
lírico entre La ficción y La autobiografia”, de Dominique Combe (1999, 
p. 127) que investiga a problemática do conteúdo da lírica não ser:

 

64 In: Poemas possíveis (1981). 
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[...] o desenvolvimento de uma ação objetiva que se estende até os limites do 

mundo [...], mas o sujeito individual e, em consequência, as situações e os objetos 

particulares, assim como a maneira em que a alma, com seus juízos objetivos, 

suas alegrias, suas admirações, suas dores e suas sensações, toma consciência 

de si mesma no interior deste conteúdo.

O conteúdo da lírica está inserido na experiência vivida do poeta, 
porquanto para Combe (1999, p. 134) “a chave da criação poética é 
sempre a experiência e sua significação na experiência existencial”. De 
certo modo, o sujeito lírico é um eu sensível e o seu reconhecimento 
“não parece de nenhum modo incompatível com a ideia de que a poesia, 
apesar de tudo, tem a ver com a vida e tira água do poço autobiográfico” 
(COMBE, 1999, p. 150).

Sob esse prisma, elucido que a voz do sujeito lírico parece silenciar 
para dar voz à linguagem que fala ao texto poético como também atesta 
Maciel (1999, p. 23): “é pela linguagem que o sujeito se constitui, é [...] 
nela que este se perde enquanto pessoa”. Por conseguinte, “o próprio 
texto o despoja de sua pessoalidade”. Tudo isso é possível porque a 
linguagem poética se veste de imagem, através da aurora da palavra, 
de que fala Paul Ricouer (1978), pois o sujeito lírico, ao se constituir 
como imagem “torna-se um novo ser da nossa linguagem, exprime-nos 
ao tornar-nos naquilo que ela exprime; ela é um devir da expressão” 
(RICOUER, 1978, p. 321).

Sobre a experiência individual do sujeito moderno e o conteúdo 
da poesia lírica, mencionamos também Lírica e sociedade, de Theodor 
Adorno (1993). Para ele, “o conteúdo de um poema não é mera expressão 
de emoções e experiências individuais”. Em consequência, a experiência 
individual do sujeito lírico se torna um produto voltado para o coletivo.

A coletividade pode estar expressa no poema por meio dos resquícios 
intertextuais e da memória. Este processo em José Saramago é assaz 
recorrente, tendo em vista que tanto na poesia como no romance, a 
memória se constitui como um dos processos de criação do autor. Cito 
o poema “Mitologia” para pensar no sujeito lírico e no tom de memória 
do passado:
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Mitologia

Os deuses, noutros tempos, eram nossos

Porque entre nós amavam Afrodite

Ao pastor se entregava sob os ramos

Que os ciúmes de Hefesto iludiam.

 

Da plumagem do cisne as mãos de leda,

O seu peito mortal, o seu regaço,

A semente de Zeus, dóceis, colhiam

Entre o céu e a terra, presidindo.

 

Aos amores de humanos e divinos,

O sorriso de Apolo refulgia.

Quando castos os deuses, se tornaram,

O grande Pã morreu, e órfão dele,

Os homens não souberam e pecaram.

(SARAMAGO, 1981).65

Este poema de José Saramago se inscreve dentro do eixo intertextual 
em que fica explícita a releitura dos mitos gregos e ainda transmite um 
tom palaciano na primeira estrofe. O sujeito lírico aproxima-se dos 
resíduos da memória épica e abre espaço para o questionamento do eu. 
Qual é a voz que fala ao poema saramaguiano? Há um sujeito explícito 
que demarca a subjetividade da obra? Ora, o fio narrativo e o processo 
de anamnesis dão ao leitor os caminhos da objetividade e da linearidade 
textual. Há uma forte presença do hibridismo dos gêneros. Conforme 
dito alhures, Saramago é especialista na recriação e desconstrução de um 
passado mítico no romance. Já na poesia, o poeta recorre ao tempo dos 
deuses, mas conserva os mitos da criação dos deuses, conforme lemos 
em Teogonia: a origem dos deuses, de Hesíodo (1991) sobre o apare-
cimento do cosmos, dos deuses e da união entre as criaturas mortais e 
imortais da mitologia grega.

65  In: Os Poemas Possíveis, 2ª edição, Editorial Caminho, Lisboa, 1981.
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O poema de José Saramago perpassa a conservação do passado 
grego de maneira intertextual. Menciono a teoria da intertextualidade 
que, segundo a pioneira Kristeva (1971, p.146), “todo texto é absorção e 
transformação de outro texto. Em lugar da noção de intersubjetividade 
se instala a de intertextualidade, e a linguagem poética se lê, sem dúvida, 
pelo menos como dupla”. A permutação do texto, para Kristeva (1974), 
constitui o significado poético e esse, por sua vez, remete a outros signi-
ficados. Ler um poema, segundo ela, pressupõe enxergar um discurso 
infiltrado em outro porque, através dessa leitura, o leitor se torna um 
investigador de como a história lê o texto e nele se insere.

Em José Saramago fica evidente o trabalho que o poeta realiza com a 
história do mundo helênico e no poema “Mitologia”, pela peculiaridade 
do título, remete ao estudo dos mitos que são revisitados pela memória 
do sujeito lírico e nesse processo de recordação ocorre a individualidade, 
pois há um sujeito implícito que fala ao poema, a linguagem se insere 
como dupla articulação entre a voz do autor, a voz do leitor de memória 
intertextual e ainda, a voz do leitor para a recepção desse passado mítico.

Wladimir Krisinski (2007, p. 52) elucida que por questões episte-
mológicas e empíricas, o sujeito assume alguns parâmetros que estabe-
lecem “os signos do eu, da consciência, da pessoa, do inconsciente, da 
interioridade, da ideologia e da alteridade”.

Na verdade, o sujeito disseca o corpo da obra numa perspectiva de 
anatomia conforme teorizou Northrop Frye (1973), em Anatomia da 
crítica. Para este autor, são necessários à obra três requisitos para se 
pensar na incidência do eu-lírico: o criador, o poeta e as configurações 
subjetivas do texto.

A despeito da ruptura com a tradição do sujeito lírico, cito O sujeito 
lírico fora de si, do pensador francês Michael Collot (2004). O autor 
explica que para o sujeito estar fora de si significa perder o controle 
da interioridade em que o eu-poético não se coloca mais no âmbito 
da identidade, mas da alteridade, no instante em que coloca o ser no 
mundo e para o outro. Ao sair de si, ele “coincide consigo mesmo, não 
como uma identidade, mas como uma ipseidade que, ao invés de excluir, 
inclui a alteridade, não para se contemplar em um narcisismo do eu, 
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mas para realizar-se como um outro” (COLLOT, 2004, p.167). Ao ler o 
poema “Afrodite”, de José Saramago, vejo a constante presença de uma 
voz que se expulsa do poema e denota estar fora de si:

Afrodite

Ao princípio é o nada

Um sopro apenas

Um arrepio de escamas

Um perpassar de escamas

Como de nuvem

Marinha

Que se esgarça

Nos radiais tentáculos

Da medusa

Não se dirá que o mar

se comoveu

E que a onda vai formar-se deste frêmito

No embalo da água

Oscilam peixes

E das algas

As hastes serpentinas

As correntes a dobram

Como ao vento

As searas da terra

E as crinas dos cavalos

Entre dois infinitos de azul

A onda

Vem toda

Vestida e rebrilhante

Líquido corpo de reflexos

Cegos da terra
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O vento

Corre

Para ela

Tal macho 

Cioso

Para a fêmea

Aberta

Transportando comigo

Fecundidade

A onda rola

Agora

Trovejando

Na corrida 

Para o parto

Que a espera

No leito de negras rochas

Que na costa

Se adorna

De mil vidas fervilhantes

Mais alto ainda

As águas se despendem

E no segundo sinal

A gestação imensa

E quando num furor

Da vida que começa

E a onda se despedaça no rochedo

O envolve

O cis

O aperta

Da branca espuma

De sol

Do vento

Que soprou
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Dos peixes

Das flores

E do seu pólen

Das algas

Trêmulas

Do trigo

Dos braços

Da medusa

Das crinas dos cavalos

Do mar da vida toda

Nasce Afrodite

Amor

Nasce o teu

Corpo.

(SARAMAGO, 2010)66

O poema inaugura-se com o princípio da criação proposta pelo livro 
Gênesis e descortina os elementos: vento, água, mar, terra e os seres que 
fazem parte desse universo. Há um sujeito implícito para descrever o 
ambiente da Medusa, em que Afrodite, a figura central do poema, vai 
surgindo aos olhos do eu-lírico recôndito. Este parece estar fora de si, 
longe da enunciação. Não obstante, a voz que descreve a deusa da ferti-
lidade e seus traços imagéticos e fantásticos, permite ao leitor inseri-lo 
dentro dos pressupostos de inclusão da alteridade, pois o sujeito não 
exclui ao incluir o outro, mas dá a ideia de soma de identidades.

Nos versos da segunda estrofe, o poeta instaura a marca da ob-
jetividade dentro da voz subjetiva ao perpassar os fios narrativos. O 
eu-lírico pode ser percebido pela tônica do olhar e da observação, ao 
descrever o surgimento de Afrodite que aparece vestida de “infinitos 
de azul” até se encontrar com o vento cioso, cheio de frêmitos e gozos. 
Ao encontrar-se com Afrodite, a “fêmea / Aberta” nasce a onda, outro 
ser, lembrando o nascimento das musas da Teogonia hesiodiana. Há 

66  Poema Afrodite, interpretado por Pedro Barroso. Disponível em Fundação José Saramago: 
<http://www.josesaramago.org>. Acesso em: Set 2010.

http://
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uma releitura da mitologia grega no poema de José Saramago. Por 
excelência, a imagem que o poeta consegue trazer para o texto vai 
além da metáfora; o poeta evoca os seres sagrados, profanos, unindo 
corpo, alma, ternura, erotismo e amor num clima altamente simbólico, 
como se conclui o poema:

Da medusa

Das crinas dos cavalos

Do mar da vida toda

Nasce Afrodite

Amor

Nasce o teu

Corpo

A imagem do corpo perpassa todo o poema na voz implícita do 
sujeito lírico que não está no poema em primeira pessoa, mas está na 
linguagem emprestada aos olhos de um artesão que pinta e descreve 
todo o quadro erótico da deusa do amor e da fertilidade. O sujeito 
assume o perfil de corpo que se junta à noção da intercorporeidade 
emprestada de Merleau-Ponty que parte da encarnação do eu-lírico. 
Na poesia moderna e contemporânea, a linguagem assume o lugar de 
corpo porque o sujeito se exprime por ela.

Modernamente, assevero que a concepção de sujeito cartesiano, 
dotado de razão, cede lugar ao conceito de um novo sujeito, aquele que 
se compromete com a sociedade, asseverou Theodor Adorno (1993, 
p.199) em Lírica e sociedade. Em consequência, poetas tendem a mes-
clar os problemas sociais e suas experiências ao lirismo individual. 
Na perspectiva adorniana, o eu que ganha voz na lírica se determina 
e se exprime como oposto ao coletivo, à objetividade, uma vez que “a 
lírica não se esgota na expressão da subjetividade, à qual a linguagem 
empresta objetividade”.

Diante disso, qual seria o lugar do sujeito na poesia lírica de José Sa-
ramago? Na visão de Collot, o resultado desse lugar ou entre-lugar será 
a soma de identidades, provocando um descompasso com o eu hege-
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liano, dado pelo mundo de rupturas e descontinuidades ou até mesmo 
de subjetividades erráticas. O sujeito se inscreve na alteridade, mas não 
deixa de se inserir na ipseidade, pois ele denota marcas de um “sujeito 
enjaulado” já explicado algures. Tal categoria se refere ao fato de que o 
sujeito não exclui o eu e não desaparece do poema, mas prefere incluir 
a alteridade a excluí-lo. Para Collot (2004, p. 167), o eu-lírico não seria 
ipsis litteris e nem pode ser visto como um “narcisismo do eu”, porém 
ele pode se realizar na voz de outro.

É interessante frisar o papel do sujeito lírico neste processo de 
construção da imagem, aquele que Michael Hamburger (2007, p. 61) 
considerou como relação de dependência para a transcendência da lin-
guagem literária. Segundo ele, “[...] a dependência está relacionada ao 
envolvimento do poeta com a história e à unidade primitiva da palavra 
e da coisa”. Notadamente, Octavio Paz (1982, p. 246) asseverou que o 
poema caracteriza por “sua dependência necessária das palavras tanto 
quanto sua luta para transcendê-las”.

Para finalizar meu tributo ao poeta José Saramago, vestirei da ousadia 
de meu lirismo e poderei ir contra as normas estabelecidas para uma 
reflexão científica, conforme justificado no primeiro parágrafo deste 
artigo. Não obstante, o momento de homenagem à produção lírica do 
autor, instiga-me a relembrar do dia de sua morte. Poucos minutos após 
o anúncio do encerramento de vida de uma das grandes personalidades 
da literatura portuguesa, redigi o poema intitulado “Dia e ano da morte 
de José Saramago” como um manifesto de subjetividades e reconhe-
cimento ao escritor, o qual está datado em minha página virtual67 e 
registro-o, a seguir:

Dia e ano da morte de José Saramago

Um poema não deve nascer

das dores e nostalgia.

Sensibilidade é traiçoeira.

67  O poema “Dia e ano da morte de José Saramago está disponível em: <http://rosidelmapoeta.
blogspot.com>

http://
http://
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Chego em casa subitamente

após passar pelas folhas caídas

deste ambiente seco, tardio e isolado

de palavras.

Ouço as notas cruas do evangelho que anuncia

a morte de José Saramago.

Qual pássaro arrebatado pelas pedras

minha alma cresce e explode 

mais que dez metros drummondianos.

A dor e a nostalgia invadem meu ser

que contempla a vida eterna

do último Caim com doce gosto em meus olhos.

In Nomine Dei meu lirismo jamais se calaria

como não se calou pela morte de Ricardo Reis.

Ao abrir a porta de meu quarto negro e sombrio

tropeço na luz fosca ensaiada pela cegueira,

acabo por não concluir o poema...

Faltaram as palavras a palo úmido 

diante dos cacos de minha seca alma que hoje chorou.

(FRAGA, 18 de junho de 2010).

1.2. Convergências poéticas na temática da infância: Cora Cora-
lina e Ernesto Lara Filho 

Neste capítulo, descortino uma análise cujo objetivo consiste em 
examinar os poemas “Minha Infância” de Cora Coralina (1965), e “In-
fância”, da obra Picada de Maribondo, do poeta angolano, Ernesto Lara 
Filho (1961). Nesses poemas investigo o tema da infância, a memória 
lírica, a intertextualidade, a polifonia e a interlocução. O estudo se pauta 
na teoria da intertextualidade. Assim, explicito alguns conceitos críticos 
e teóricos acerca da literatura comparada, intertextualidade e polifonia, 
com base em: Leyla Perrone Moisés (1990), Julia Kristeva (1974), Paulo 
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Henriques Brito (2000), Mikhail Bakhtin (1988), Laurent Jenny (1979), 
Rita Chaves, Darcy França Denófrio e Goiandira Ortiz de Camargo 
(2007), dentre outros aclamados ao longo do trabalho. Paulatinamente, 
demonstro algumas confluências nos temas, a saber: infância, memória 
lírica e interlocução nos poemas de Cora Coralina e do angolano Ernesto 
Lara Filho. Mostrarei a relevância de tais conceitos e a interrelação na 
poética dessas duas vozes das literaturas em língua portuguesa, partindo 
de uma leitura pelo método temático de literatura comparada.

Leyla Perrone Moisés (1990), no ensaio “Literatura comparada, 
intertexto e antropofagia”, conferido em Flores da escrivaninha, afirma 
que qualquer estudo que reflita sobre as relações entre duas ou mais 
literaturas nacionais podem ser considerados literatura comparada. 
Estamos a considerar duas literaturas de língua portuguesa, nas relações 
entre Brasil e Angola. “Tais relações podem ser estudadas sobre vários 
enfoques, como por exemplo, entre obra e obra; entre autor e autor; entre 
movimento e movimento”. (PERRONE-MOISÉS, 1990, p. 92). Portanto, 
a Literatura Comparada, através de seus métodos, visa a encontrar pon-
tos de semelhança e influência entre as literaturas, como também pode 
aproximar literaturas distintas e duas culturas tão próximas.

Para se fazer um estudo no âmbito da Literatura comparada é ne-
cessário uma reflexão sobre a intertextualidade, pois a teoria do compa-
rativismo mostra que a literatura é produzida através de um constante 
diálogo de textos, que pode ocorrer por retomada, empréstimos e trocas. 
Quando se propõe estudar as obras de determinados poetas confessio-
nais, quase sempre é necessário fazer a leitura feita pelo autor, a fim 
de compreender a obra lida, que são os casos do confessionalismo dos 
poemas de Cora Coralina e Ernesto Lara Filho.

Segundo Julia Kristeva (1974), a intertextualidade consiste na absor-
ção de um texto que relê um texto, transformando ou conservando o 
sentido do texto dialogado, o que nos faz entender que a intertextuali-
dade se faz presente em diversas obras poéticas. Neste contexto, exterior 
à intertextualidade, a obra literária seria incompreensível; isso porque 
para se compreender uma obra literária é necessário que leitor recorra 
às leituras feitas pelo autor e assim chegue à compreensão do que o texto 
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diz, na relação entre leitor, obra e público, como bem explica Antonio 
Candido, em Literatura e sociedade.

Confirmando essa visão da intertextualidade, cito a visão de Paulo 
Henriques Britto (2000, p. 128) no texto “Poesia e Memória”, afirmando 
que a intertextualidade já existia desde a poesia do passado, não sendo 
portanto, uma invenção do século XX o que é uma característica também 
da poesia pós-lírica e acrescenta que:

(...) dois traços, porém, me parecem característicos da poesia pós-lírica: a 

tendência a dar mais importância à intertextualidade do que a experiência não 

literária; e a tendência a exigir do leitor um cabedal de conhecimentos de tal 

modo especializado que a leitura só se torna viável se for feita paralelamente 

com uma série de notas e explicações. (...) a noção de realidade extratextual é 

um superstição, e que a realidade nada mais é do que um entrecruzar de textos 

(BRITTO, 2000, p. 128).

Sob esse aspecto, quando se estuda um determinado período li-
terário, é necessário ter o conhecimento do período que o antecede, 
assim como a poética intertextual, para que se possa compreender os 
mecanismos que o constituem e sua origem. Em literatura comparada, 
escrever é dialogar com a literatura do passado e com a contemporânea, 
como afirma Leyla Perrone Moisés (1990):

A literatura nasce da literatura; cada obra nova é uma continuação por con-

sentimento ou contextualização, das obras anteriores, dos gêneros e temas já 

existentes. Escrever [...], é dialogar com a literatura anterior e com a contem-

porânea (PERRONE-MOISÉS, 1990, p. 94).

Neste viés comparativo, os poemas de Cora Coralina e Ernesto Lara 
Filho permitem estabelecer uma relação intertextual entre si, no que 
tange ao processo temático. De acordo com Laurent Jenny (1979, p.15): 
no texto A estratégia da forma, “não se pode falar de intertextualidade 
sem que o papel temático desta imagem não estabeleça qualquer relação 



237

entre os dois textos”68. Posso assim verificar ao longo dos poemas que a 
intertextualidade se dá pela recorrência constante da memória coletiva 
e pelo viés do tema da infância; tanto Cora Coralina como Ernesto Lara 
Filho abordam a infância reprimida e o nosso papel de analista será 
investigar como esse eixo temático se processa nos textos e desdobram 
em sentido poético.

Julia Kristeva (1969, p. 13), explicando sobre a intertextualidade, diz 
que “todo texto se constrói com um mosaico de citações, todo texto é 
absorção e transformação de textos”, retomando assim as propostas de 
Bakhtin (1988) que faz uma abordagem sobre dialogismo dentro dos 
romances, instaurando uma pluralidade de vozes, uma polifonia, um 
diálogo interno da obra. Tal dialogismo e/ou pluralidade de vozes é visto 
nos poemas “Infância” de Ernesto Lara Faria Filho e “Minha Infância” 
de Cora Coralina, os quais são objetos desta investigação.

A literatura comparada olha a obra literária como um produto de 
uma história anterior. É possível então constatar que a obra literária não 
é uma obra fechada, que não transmite informação, e sim, algo crista-
lizado que vai além de uma simples informação, ela está em constante 
transformação com a própria história. Leyla Perrone Moisés (1990) 
afirma que se deve olhar a obra literária não como um fato consumado 
e imóvel, mas como algo em movimento, visto que ela traz em si marcas 
de sua criação. Seguindo tais postulados, a leitura analítica dar-se-á na 
seguinte ordem: Cora Coralina e Ernesto Lara Filho, não com o intuito 
de afirmar influências pejorativas, mas elegermos pelo critério de ordem 
cronológica de nascimento dos poetas.

Minha Infância

De pernas moles, caindo à toa. Minha infância (Freudiana)

Éramos quatro as filhas de minha mãe.

Entre elas ocupei sempre o pior lugar.

Duas me precederam - eram lindas, mimadas.

Devia ser a última, no entanto,

68 Cf. Laurent Jenny (1979).
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veio outra que ficou sendo a caçula.

Quando nasci, meu velho Pai agonizava,

logo após morria.

Cresci filha sem pai,

secundária na turma das irmãs.

Eu era triste, nervosa e feia.

Amarela, de rosto empalamado.

Os que assim me viam - diziam:

“- Essa menina é o retrato vivo

do velho pai doente.”

Tinha medo das estórias

que ouvia, então, contar:

assombração, lobisomem, mula-sem-cabeça.

Almas penadas do outro mundo e do capeta.

Tinha as pernas moles

e os joelhos sempre machucados,

feridos, esfolados.

De tanto que caía.

Caía à toa.

Caía nos degraus.

Caía no lajedo do terreiro.

Chorava, importunava.

De dentro a casa comandava:

“- Levanta, moleirona.”

Minhas pernas moles desajudavam.

Gritava, gemia.

De dentro a casa respondia:

“- Levanta, pandorga.”

Caía à toa...

nos degraus da escada,

no lajeado do terreiro.

Chorava. Chamava. Reclamava.

De dentro a casa se impacientava:
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“- Levanta, perna-mole...”

E a moleirona, pandorga, perna-mole

se levantava com seu próprio esforço.

Meus brinquedos...

Coquilhos de palmeira.

Bonecas de pano.

Caquinhos de louça.

Cavalinhos de forquilha.

Viagens infindáveis...

Meu mundo imaginário

mesclado à realidade.

E a casa me cortava: “- menina inzoneira!”

Companhia indesejável - sempre pronta

a sair com minhas irmãs,

era de ver as arrelias

e as tramas que faziam

para saírem juntas

e me deixarem sozinha,

sempre em casa.

A rua... a rua!...

(Atração lúdica, anseio vivo da criança,

mundo sugestivo de maravilhosas descobertas)

- proibida às meninas do meu tempo.

Rígidos preconceitos familiares,

normas abusivas de educação

- emparedavam.

A rua. A ponte. Gente que passava,

o rio mesmo, correndo debaixo da janela,

eu via por um vidro quebrado, da vidraça

empanada.

Na quietude sepulcral da casa,

era proibida, incomodava, a fala alta,

a risada franca, o grito espontâneo,
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a turbulência ativa das crianças.

Contenção... motivação... Comportamento estreito,

limitando, estreitando exuberâncias,

pisando sensibilidades.

A gesta dentro de mim...

Um mundo heróico, sublimado,

superposto, insuspeitado,

misturado à realidade.

E a casa alheada, sem pressentir a gestação,

acrimoniosa repisava:

“- Menina inzoneira!”

O sinapismo do ablativo

queimava.

Intimidada, diminuída. Incompreendida.

Atitudes impostas, falsas, contrafeitas.

Repreensões ferinas, humilhantes.

E o medo de falar...

E a certeza de estar sempre errando...

Aprender a ficar calada.

Menina abobada, ouvindo sem responder.

Daí, no fim da minha vida,

esta cinza que me cobre...

Este desejo obscuro, amargo, anárquico

de me esconder,

mudar o ser, não ser,

sumir, desaparecer,

e reaparecer

numa anônima criatura

sem compromisso de classe, de família.

Eu era triste, nervosa e feia.

Chorona.

Amarela de rosto empalamado,

de pernas moles, caindo à toa.

Um velho tio que assim me via
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- dizia:

“- Esta filha de minha sobrinha é idiota.

Melhor fora não ter nascido!”

Melhor fora não ter nascido...

Feia, medrosa e triste.

Criada à moda antiga,

- ralhos e castigos.

Espezinhada, domada.

Que trabalho imenso dei à casa

para me torcer, retorcer,

medir e desmedir.

E me fazer tão outra,

diferente,

do que eu deveria ser.

Triste, nervosa e feia.

Amarela de rosto empapuçado.

De pernas moles, caindo à toa.

Retrato vivo de um velho doente.

Indesejável entre as irmãs.

Sem carinho de mãe.

Sem proteção de pai...

- melhor fora não ter nascido.

E nunca realizei nada na vida.

Sempre a inferioridade me tolheu.

E foi assim, sem luta, que me acomodei

na mediocridade de meu destino.

(CORALINA. In: Poemas dos becos de Goiás e estórias mais)

Infância

Para o Camariangue

Lembras-te, Ungueta

De quando íamos os dois de bicicleta para a Praia Morena
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Ver o sol morrer no sombreiro?

Lembras-te, Ungueta

De quando íamos os dois de bicicleta comprar cachos

De banana no cavaco?

(...)

Paizinho

Volta a esses tempos pela minha mão,

Volta terno e meigo como, quando me afagavas – eu doente

Impaludado ou cheio de ictericia

Curada com xandala

Volta, nem que sejas violento como quando me batias

Impiedosamente,

Mas volta

Inteiro e integral como eu te conheci sempre,

Como aprendi a amar-te

A ti e à minha terra,

Que adoravas tanto.

Volta a falar umbundu como os antigos africanos de benguela,

Mas volta para que nada se quebre.

Nada. Nem o perfume dos nossos quintalões.

(...)

Eu já sabia nesse tempo, velho Lara,

Que a tua história,

Que a minha história,

A nossa história

Era muito mais bonita do que as aventuras de Sandokan

De Emílio Salgari

Mesmo mais bonita

Do que as histórias que nos contam agora

De todos aqueles que, lá fora ou cá dentro,

Duvidam de nós,

Do nosso amor intenso e acrisolado

Aos dois palmos de terra que temos na Terra

Lá do Dondo – uma campa onde ficou um pouco de nós
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De mim e de ti, 

Da família, 

De tudo o que nós amamos

E amaremos sempre,

Tranquilamente

Como quando pedalávamos pelas avenidas floridas

Da Benguela de antigamente

(LARA FILHO, 1989, p.82).

De modo geral, verifico que Cora Coralina e Ernesto Lara Filho 
utilizam de uma memória lírica narrativa, ao relembrarem episódios 
da infância, construindo assim uma mitologia de sua origem. Paulo 
Henriques Britto (2000) afirma que:

[...] O poeta lírico tenta construir uma mitologia pessoal completa, que inclui 

desde um mito de origem até uma teologia. (...) Para o poeta lírico a memória 

individual me um repertório de causas, explicações e justificativas que lhe per-

mitam criar o seu mito pessoal de individualidade única e singular (BRITTO, 

2000, p. 125).

Com base neste aspecto pessoal e individual, percebo também que 
há nos poemas traços da memória coletiva, pois os poetas falam do 
universo, da convivência familiar. Cora Coralina rememora seu passado 
e vivências infantis, do qual não demonstra ter saudades, em virtude 
de ter sido uma criança muito sofrida e rejeitada pela figura paterna, 
aliás, um poema erguido de palavras, mas que demonstra o retrato de 
regime patriarcal. Nestes relatos, presencio a junção entre a memória 
coletiva e a memória individual: 

Éramos quatro as filhas de minha mãe.

Entre elas ocupei sempre o pior lugar.

Duas me precederam – eram lindas, mimadas.

Devia ser a última, no entanto,

Veio outra que ficou sendo a caçula.
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Quando nasci, meu velho Pai agonizava,

Logo após morria.

Cresci filha sem pai,

secundária na turma das irmãs.

Conforme se nota acima, é possível deduzir que o eu-lírico cora-
liniano sentia a falta do pai, uma vez que o tema da ausência aflora o 
texto. A possível ideia que se passa é que se o pai não houvesse falecido, 
ela não seria tão desprezada, instaurando o estranhamento nesse elo de 
memórias. Os poemas de Cora Coralina e Ernesto Lara Filho, além de 
apresentarem convergências pela temática da infância, se assemelham 
no que se refere à falta da figura paterna. O que os diferencia é o fato de 
o angolano, ao contrário da brasileira, rememorar sua infância, apre-
sentando o desejo de revivê-la, juntamente com a presença da irmã e 
do pai que faleceram, aliás, um fato que se pode ver na primeira estrofe 
e nos versos (8, 9, 10,11 e 12) de seu poema:

Para o Camariangue

Lembras-te, Ungueta

de quando íamos os dois de bicicleta para a praia Morena

ver o sol morrer no Sombreiro?

(...)

Paizinho

volta a esses tempos pela minha mão,

volta terno e meigo como, quando me afagavas – eu doente

impaludado ou cheio de icterícia

curada com xandala.

(LARA FILHO).

Nos traços de memória coletiva presentes no poema do angolano 
Lara Filho, há também a presença do universo familiar composto pelo 
pai e pela irmã, em que o poeta, por intermédio de seu mito de origem, 
apresenta o pai como sendo um herói, comparando a história do pai 
às aventuras de Sandokan, de Emilio Salgari, que era o Roben Huld da 
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Malásia, um pirata carismático e destemido. Tal comparação faz com 
que a imagem construída do pai seja de um grande homem. E exalta de 
uma forma indireta o seu país Angola, a nação de seu pai:

como aprendi a amar-te

a ti e a minha terra,

que adoravas tanto.

Volta a falar umbundu como os antigos africanos de Benguela,

(V: 17; 18; 19; 20)

Eu já sabia nesse tempo, velho Lara,

que a tua história,

que a minha história,

a nossa história

era muito mais bonita do que as aventuras de Sandokan

de Emilio Salgari 

(V: 23-28).

A memória coletiva presente nos versos acima citados, é como 
explica Paulo Henrique Brito (2000, p. 124) ao falar da memória épica, 
em seu texto “poesia e memória”: “Ao cantar ou recitar seu poema, o 
rapsodo proporciona a seu público o prazer de sentir que faz parte de 
uma nação heróica, de reconhecer-se nas velhas histórias transformadas 
em mito coletivo”. Assim, visualizo ainda nestes versos do poema de Lara 
Filho, no parágrafo anterior, mais um intertexto com o poema de Cora 
Coralina. Ambos contam, em forma de poema em prosa, as histórias 
que ouviram; são histórias típicas da época e cultura onde estavam 
inseridos. Ernesto Lara Filho, além de narrar histórias de Sandokan, 
enfoca também as narrativas que eram contadas pelo povo, do presente 
e do passado nos versos (30 e 31): “do que as histórias que nos contam 
agora/ de todos aqueles que, lá fora ou cá dentro”.

Acrescento que a recorrência da memória coletiva reside na poesia 
angolana como marcas de um passado nostálgico e “a memória, como 
impulso enriquecedor, vai recolhendo os fios de uma tradição cultural 
que se espalha pelo universo das lendas, do mito, da geografia, da música 
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e da História. (CHAVES, 2007, p. 68). Já na poesia da brasileira Cora 
Coralina, os dados históricos são evidentes, pois ela cultiva as histórias 
folclóricas, típicas da cultura brasileira, que ouvia, as quais a amedron-
tava, conforme podemos comprovar nos versos (16-19):

Tinha medo das estórias

que ouvia, então, contar:

assombração, lobisomem, mula-sem-cabeça.

Almas penadas do outro mundo e do capeta.

Há nos poemas de Cora Coralina e Lara Filho uma polifonia de 
vozes. No que tange ao universo polifônico na poesia, Suely Reis Pi-
nheiro (2003) em seu texto O mundo cromático e polifônico na obra de 
Cora Coralina, ao se embasar nas teorias de Bakhtin, assim explica o 
mundo polifônico:

O mundo polifônico se compõe de uma multiplicidade de vozes e consciên-

cias independentes e emissivas que participam do diálogo com outras vozes e 

outras consciências em pé de igualdade, sem perder seu ser, enquanto caráter 

autônomo. (REIS, 2003, p. 138).

 
O mundo polifônico no poema de Cora apresenta vozes da casa, dos 

registros familiares, do urbano, da sociedade. Tais vozes são perceptíveis 
quando o eu-lírico de Cora Coralina explicita a rejeição dos familiares:

Esta filha de minha sobrinha é idiota/ Melhor fora não ter nascido! dos momen-

tos em que até a casa parece insulta-lhe: De dentro a casa respondia: Levanta, 

pandorga. / De dentro a casa se impacientava: Levanta, perna-mole... / E a casa 

me cortava: Menina inzoneira! (versos 66, 67 a 70).

Cora Coralina cria uma poética oriunda dos costumes da época 
e aponta o quanto a criança era castigada e repreendida, visto que as 
meninas de sua época eram proibidas de sair nas ruas. Por excelência, 
a rua era o paraíso mítico das vivências e novas descobertas, mas os 
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preconceitos familiares eram regidos e as normas de educação eram 
abusivas, proibindo esse aflorar do imaginário, como mostra a décima 
segunda estrofe do poema:

A rua... a rua!...

(Atração lúdica, anseio vivo da criança,

mundo sugestivo de maravilhosas descobertas)

– proibida às meninas do meu tempo.

Rígidos preconceitos familiares,

normas abusivas de educação

– emparedavam.

É demonstrada no poema acima, a voz interior, traduzida na exte-
riorização do pensamento do eu-lírico que fala de seu tempo. Essa voz 
é revelada, ao relatar o desejo que Cora Coralina sentia em sua velhice, 
de não existir, expressos nos versos, a saber: 

Este desejo obscuro, amargo, anárquico

de me esconder,

mudar o ser, não ser

sumir, desaparecer,

e reaparecer

numa anônima criatura

sem compromisso de classe, de família. 

(V: 34-40).

O sentimento de inferioridade e o pessimismo perseguem a voz do 
eu-lírico “fingidor” que parece confundir com o autor. Nessa perspec-
tiva, noto então um possível confessionalismo poético, pois além de 
manifestar esse desejo de não ter existido, nas duas últimas estrofes 
do poema, a poeta reclama mais uma vez o fato de ter sido desprezada 
pelas irmãs, de não ter recebido o carinho de sua mãe e não ter tido a 
presença e a proteção paterna, por via do próprio destino:
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E nunca realizei nada na vida.

Sempre a inferioridade me tolheu.

E foi assim, sem luta, que me acomodei

na mediocridade do meu destino.

Tal estrofe possibilita uma veia de pessimismo e inferioridade huma-
na, mas confunde o próprio leitor no que se refere ao tom confessional 
da poesia, pois a leitura biográfica de Cora Coralina desfaz a afirmação 
desse eu-lírico fingidor que alude no parágrafo anterior e, lembro-me 
de Aristóteles (1987), em sua Poética, ao enunciar que o objetivo do 
poeta não é narrar os fatos como aconteceu, mas como gostaria que 
tivesse acontecido.

No que se refere ao poema de Ernesto Lara Filho, verifico uma 
aproximação do poeta com os românticos, pelo fato do “eu” poético de 
Ernesto Lara Filho chorar desesperadamente a morte da irmã e do pai, 
mas neste poema que estamos a analisar o tema principal é a saudade do 
pai e o relato do grande amor que havia entre eles, fato perceptível nos 
versos a seguir: “Volta, nem que sejas violento como quando me batias 
/ impiedosamente,/ mas volta/ inteiro e integral como eu te conheci 
sempre,/ como aprendi a amar - ti.” Apesar da excelente atualização 
do discurso verberativo do estado de coisas, Ernesto Lara Filho não 
coletiviza, necessariamente, a voz.

A respeito disso, o poema do angolano promove uma oralidade nar-
rativa integrativa, que de acordo com Walter Benjamim (1985) é o fato 
de o narrador recorrer, em suas narrativas, as experiências vividas, tanto 
as dele como as que são relatadas por outros. Como nos versos (20, 30 
e 31) do poema: “Volta a falar umbundu como os antigos africanos de 
Benguela/ do que as histórias que nos contam agora/ de todos aqueles 
que, lá fora ou cá dentro,/ duvidam de nós,” (grifos meus). No verso 20, 
possivelmente, o poeta está a remeter as histórias que o pai contava a 
respeito dos antigos africanos e da linguagem deles. Nos versos 30 e 31 o 
poeta se refere às histórias contadas a respeito do passado e do presente, 
ou seja, as experiências que eram passadas de geração em geração. Neste 
ínterim, vejo que nesta leitura de provocação, a interlocução no poema 



249

do angolano se dá através de uma oralidade marcada pelo diálogo do 
sujeito lírico com a irmã e com o pai, como se pode ver nos versos a 
seguir: “Lembras-te, Ungueta/ de quando íamos os dois de bicicleta 
comprar [cachos de bananas no Cavaco? [...]. Eu já sabia velho Lara,/ 
que a tua história”.

Conclusão

À guisa de conclusão, abro um parêntese para dizer que não é a 
pessoa gramatical que permitiria definir a natureza do sujeito lírico, 
nem mesmo do narrativo. Retomando Adorno (1993), concluo que a 
experiência social e individual interfere na lírica e, por excelência, o eu 
é determinado pela coletividade porque a lírica não consegue manter 
somente o plano da subjetividade. Por conseguinte, o sujeito descentrado 
cede lugar à linguagem para que essa fale ao poema. E se a linguagem 
comunica as experiências individuais, é possível que o sujeito se insira 
no âmbito da identidade e também da alteridade, sendo que o poeta se 
manifesta por um lirismo peculiar do ser e estar no mundo, ensejando 
pelo diálogo intertextual com outros poetas.

Sob esse prisma, noto que o eu-lírico pode falar de si, sendo au-
tobiográfico, mas ele pode também incluir o outro. A outra voz pode 
ser representada pela linguagem, pelas experiências do sujeito, pela 
sociedade, pelos inter e intratextos, dentre outros exemplos. A rigor, 
considero que o sujeito lírico, de acordo com Collot (2004), ao sair de 
si, poderá coincidir consigo mesmo, somando à voz de alteridade, a fim 
de que o lirismo individual possa se realizar em outra voz.

Em perspectiva comparada, reitero os questionamentos feitos no 
início em outras palavras: qual seria a voz que fala aos poemas sarama-
guianos? A voz do sujeito empírico (o que escreve) ou há outra demarcação 
enunciativa do eu-lírico? Em A outra voz, Octavio Paz (1990) explica 
que a poesia lírica recorre à outra voz em decorrência dos sintomas da 
modernidade, uma vez que “todos os poetas ouvem a voz outra. [Essa 
segunda voz] é sua e é alheia, é de ninguém e é de todos”. Similarmente 
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a Paz, Adorno (1993, p.199) aponta que é a linguagem quem fala ao 
texto e “quando ela não fala mais como algo alheio ao sujeito, [ela diz] 
na sua própria voz”.

Já no que tange às convergências poéticas entre Lara Filho e Cora 
Coralina, o sujeito difere um pouco do saramaguiano. Conforme 
constatei alhures, mencionando a perspectiva de interlocução, o po-
eta angolano direciona o leitor para a focalização de sua história com 
seu pai. O poeta escreve sobre o laço afetivo que havia entre o pai 
e ele, um amor purificado, por excelência: “de nosso amor intenso 
e acrisolado”. Em suma, esse amor, instaurado pelo sujeito lírico e 
pela intertextualidade, é relatado no instante em que o poeta revive 
o enterro do pai, que foi numa sepultura no Dondo, uma cidade de 
Moçambique, e ali ficou também, segundo o poeta, um pouco de si e 
da família, configurando as marcas da saudade e da infância. A rigor, 
assim como em Cora Coralina, na obra de Ernesto Lara Filho perpassa 
um confessionalismo poético e uma aproximação do eu - lírico com 
o eu - biográfico, pois de fato o poeta perdeu a irmã e o pai, e a morte 
de sua irmã tem sido tema de muitos de seus poemas.
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