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Editorial
Esta edição de nossa querida Revista Barbante mantém a tradição de reunir diversidade nas formas
e nos conteúdos. Por isso, nas seções: Artigos, Ensaios, Poemas, Crônicas, Contos, Conto Infantil, Cordel, e
Resenhas, vocês encontrarão textos que abordam temas variados.
A seção Artigos apresenta “A viagem na Argonáutica, de Gaio Valério Flaco: o epos e as motivações
dos argonautas na épica pós-virgiliana”, da Professora-Doutora Fernanda Santos, da Universidade Federal do
Amapá, e “O universo maravilhoso em ‘Poema desentranhado de uma carta autobiográfica’, de Stella Leonardos:
um diálogo com Silvio Romero”, de Mayara dos Anjos Lima Nascimento, mestranda da Universidade Federal
de Sergipe, ambas membros do Centro Internacional e Multidisciplinar de Estudos Épicos da UFS., “Anseios
femininos no sertão da Comarca de Caicó (1890 – 1920): a solidão dos dissabores” de Ariane de Medeiros
Pereira e “A solidão no drama Hamlet, de Shakespeare” de Ivanildo A. Nunes.
A seção Ensaios traz as interessantes reflexões de cunho predominantemente político de Éverton
Santos, em “LGBT, quando morre, será que vai para o arco-íris?”; de Frank de Souza Mangabeira, em “A falta
essencial”; de Rosângela Trajano, em “As crianças de Auschwitz”; de Thiago Dias Bispo, em “A desconfiança
como peça edificadora da política”; e de João Damata, em “Alecrim – Cais do sertão – 107 anos”.
Apresentamos também, em Crônicas, duas crônicas de Valéria Santana: “Até que ponto serei
corrompida” e “Feminismo: atos, não palavras”; de Ítalo de Melo Ramalho, em “Crônica do discurso inútil”;
de Douglas, em “Pontinhos transeuntes” e de Camila, em “O último toque”.
Em Poemas, temos Chrisitna Ramalho, Clécia Santos, Diana Pilatti, Ana Gretel, João Damata, Paula
Belmino, Karol Castro, José de Castro, Alberto Valença Lima, Regina Lyra, Eliete Marry, Eneida D’alma
Cristinna, Beth Iacomini, Maria Gabriella, Valéria Pisauro e Gilvânia Machado.
Em Contos, temos Lina Rosa Morais com “Sobre muros e murros” e Raulina Andrade com “Pés na
calçada”.
A seção Conto Infantil, apresenta Gilvânia Machado com “O tempo para Kekéu”.
Na seção Cordel, Rosa Regis traz mais um dos seus belíssimos trabalhos intitulado “Um pesadelo real
de quem ama a natureza”.
Fechando a edição, temos a Resenha de capítulo do livro A cabeça calva de Deus, de Corsino Fortes o
cabo-verdiano: o epos de uma nação solar no cosmos da épica universal (2015-2017), de Christina Ramalho,
feita pela pesquisadora PIBIC/UFS Luana Santana.

Feliz Natal! Feliz 2019!
As editoras
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Anseios femininos no sertão da Comarca de Caicó (1890 – 1920): a solidão dos dissabores
Ariane de Medeiros Pereira1
Resumo:
O artigo pretende discutir as desilusões amorosas das mulheres ocorridas no sertão da Comarca de Caicó.
Na tentativa de abordar como as mulheres desse espaço se envolveram sexualmente com seus amores antes
de contraírem núpcias matrimoniais. E quais as consequência para elas ao serem defloradas e conceberem
um feto em seu ventre. Para atingir o nosso intuito recorremos ao uso de processo-crime, tipificado em:
defloramento, e um inquérito policial de infanticídio. Foi possível perceber que as mulheres “transgrediam”
as normas sociais estabelecidas para o período e se deixavam desvirginar por seus amores, mas quando esses
não queriam casar com as mesmas, as sem honra recorriam à justiça.

Palavras-chave: Comarca de Caicó. Mulheres. Solidão.
Female desires in the hinterland of the Comarca of Caicó (1890 - 1920): the solitude of displeasures

Ariane de Medeiros Pereira2
Abstract:
The article intends to discuss the amorous disappointments of the women occurred in the hinterland
of the Region of Caicó. In an attempt to address how the women in this space became sexually involved with
their love affairs before engaging in marriage marriages. And what are the consequences for them when they
are deflowered and conceive a fetus in their womb. In order to achieve our goal, we resort to the use of a criminal process, typified in: defloramento, and a police investigation of infanticide. It was possible to perceive
that the women “transgressed” the social norms established for the period and they became desvirginar by
their loves, but when they did not want to marry with them, the honorless ones resorted to justice.
Keywords: Comarca of Caicó. Women. Loneliness.
A História das Mulheres: um debate historiográfico
Quando se discuti questões de gêneros, ou seja, aborda enfoques relacionados a homens e mulheres
os diálogos se tornam complexos. Primeiramente a filosofia percebe essa diferenciação de sexos, como meio
para compreender as demais diversidades. Para Engels, por exemplo, o estudioso coloca essa polarização
1 Licenciada e Bacharel pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN/CERES. Especialista
em História dos Sertões pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN/CERES. Mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN/CCHLA. Atualmente professora do Colégio
Diocesano Seridoense/Caicó/RN. Email: ariane1988medeiros@hotmail.com
2 Bachelor’s and Bachelor’s degree from the Federal University of Rio Grande do Norte - UFRN / CERES.
Specialist in History of the Sertões by Federal University of Rio Grande do Norte - UFRN / CERES. Master in
History, Federal University of Rio Grande do Norte - UFRN / CCHLA. Currently a teacher at the Seridoense
/ Caicó / RN Diocesan College. Email: ariane1988medeiros@hotmail.com
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primeiro com relação à divisão do trabalho e em seguida como uma questão política. Os antropólogos seguem
o pensamento de Engels e acreditam que esta diferença significa um jogo de tensões, no qual resulta em um
pensamento carregado de dualidade e alteridade (PRIORE, 2011. p. 217-220).
Na época moderna a mulher passa a figurar enquanto um indivíduo que necessitava da permissão do
homem para exercer sua vida. O elemento feminino passa a ser pensado pela sociedade masculina como um
elo que necessitava ter limites, esses adviriam das instruções do homem para que a mulher apresentasse uma
boa conduta moral, a qual estivesse contida suas insatisfações e impulsos (PRIORE, 2011. p. 219). Para os
pensadores modernos a mulher não tinha capacidade de agir pela razão, mas somente pela emoção.
Pode-se perceber que do pensamento da diferenciação entre sexos que pendurou com os filósofos,
como Engels, chega-se ao século XIX com um pensamento transformado. Agora o homem não pensa mais
a problemática dos sexos através do mundo, mas sim, através de si, colocando a questão em termos de
desigualdades, na qual as mulheres assumem um papel de marginalizadas. Nesse caso, poderia a mulher
começar a ser repensada? Aí, chegamos ao século XX, no qual as mulheres passam a ser ponderada através do
campo das ciências sociais e humanas.
A efetiva abordagem da “História das mulheres” 3 ou “Histórias das mulheres”, seguindo o pensamento
de Lucien Febvre _ o qual considera que o conhecimento histórico é construído pelos homens e não por o
Homem – ocorreu na terceira geração dos Annales, mais precisamente com o sucesso da história cultural e
das representações, nesse escopo as mulheres alcançaram a condição de objeto da história (SOIHET, 1997. p.
275), mesmo que discutida a partir da visão do homem.
Historiadoras americanas reagiram a favor da História das Mulheres procurando caminhos que levasse
as novas questões teórico-metodologicas. A solução foi colocar o campo histórico como um todo, sem limitálo ao campo feminino. Sendo necessário interrogar as fontes documentais de outra maneira, colocando o
homem em relação à mulher, pois a partir do silêncio as portas seriam abertas para entender a simbiose
existente entre homens e mulheres.
Outra característica que se pode infligir para a concretização da “História das Mulheres” diz respeito
ao uso das fontes. As fontes documentais vão desde as oficiais encontradas em arquivos, aos diários íntimos,
fontes literárias, médicas, além da fonte oral. Todas essas fontes sobre a vivência de mulheres que estão
mortas ou não, mas que deixam transparecer sua existência, seja de violência sofrida à rebeldia, humilhação
a prazeres que tiveram (SOIHET, 1997 . p. 280). O importante é compreender com essas mulheres estavam
inseridas em sua sociedade na qual vivia com seus anseios, aflições e desventuras.
3 Aqui optamos por usar o termo História das Mulheres.
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As mulheres em seu espaço solitário: uma sociedade patriarcal
A mulher em seu contexto de solidão aqui é pensada enquanto um sujeito social percebida ou
descriminada a partir de seus fatores sociais e históricos (LIMA, 2001. p. 2), como aquela que desconhecia até
mesmo os desejos e o próprio corpo feminino. Marcada por uma sociedade que a vigiava e determinava regras
sociais de boa conduta a serem seguidas. Mulheres que estavam sozinhas em seus pensamentos e angústia
sobre as tensões que a cercava, nesse caso, a solidão serve para compreender o componente feminino como
aquelas que sofrem solitárias e reclusas de entendimento social.
A mulher no Brasil do século XIX está contextualizada no regime patriarcal, no qual o homem se
sobrepõe a esposa. Ao primeiro tudo é permitido desde ação social ao contato diverso entre a sociedade,
passando pelo exercício pleno do sexo. A mulher, contudo, cabe o serviço doméstico e o cuidado com os
filhos, sempre mostrando sua submissão ao marido ou se fosse solteira ao pai. Essa diferenciação de sexo foi
notadamente constituinte do período patriarcal-agrário no Brasil (FREYRE, 1996. p. 93 – 105).
Além desse padrão de submissão da mulher em relação ao homem, a esta cabia manter a questão
da moralidade impecável, a castidade até ao casamento, uma vez que, era imprescindível para a mulher a
virgindade e após o ato do casamento manter-se fiel à seu marido, sem ver na relação sexual um objeto de
prazer, mas uma forma de procriação. Período esse, marcado pelas mais diversas formas de restrições, por
parte das mulheres, para que seus desejos fossem reprimidos, do contrário, a mulher poderia ver seu corpo
apodrecendo por dentro, haja visto que esse era pensamento alimentado pela sociedade patriarcal.
Na sociedade patriarcal o que prevalecia era o homem como símbolo de força e virilidade e a mulher
como ser frágil e doce. Seria uma vergonha inconcebível uma mulher parecer mais forte que seu marido, por
isso desde de cedo a mulher deveria apresentar um aspecto pálido e delicado, como se estivesse adoentada. O
homem cabia se mostrar altivo e energizante. “De modo geral, o homem foi, dentro do patriarcalismo brasileiro,
o elemento móvel, militante e renovador; a mulher, o conservador, o estável, o de ordem” (FREYRE, 1996,
p. 102). A mulher devia ser a serva do marido, a boneca de carne do prazer sexual masculino e preservadora
dos bons costumes.
Com a chegada da República ocorrem mudanças na sociedade, que vai da esfera política, econômica
e cultural. Nesse cenário, a mulher passa por mudanças, primeiramente a mulher-casada que antes se
caracterizava pela falta de cuidado consigo mesma, agora se espera que a mulher traduza o espírito moderno
do período (PRIORE, 2011. p.105- 106), em animação e movimento. Essas passam a ter cuidados com seu
corpo, procurando a cada dia está mais bela; isso ocorreu principalmente porque a imprensa não poupava
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esforços para caracterizar o novo “ser moderno brasileiro” e nessa modernidade estava incluída a exposição
física.
Considera-se que o século XX foi o século do corpo, se não foi o do corpo, mas com certeza foi de
mudanças radicais para a mulher da época. O novo modo de vida pode ser percebido através das vestimentas
a sua conduta. O espartilho foi deixado de lado para que as mulheres ganhassem liberdade, surge a lingerie
deixando a mulher mais sedutora. E se no século XIX a mulher era reprimida se sentisse prazer sexual, agora
o interessante é o corpo sexuado e valorizado. A mudança mais significativa veio com a Primeira Guerra
Mundial quando a mulher passou a trabalhar nas indústrias, como no Rio de Janeiro, já que os homens estavam
voltados para o exercício na guerra.
A vida conjugal ganhou novos ares, o corpo feminino passa a olhar-se no espelho e corrigir suas
imperfeições. As doenças uterinas passam a serem tratadas e a higiene da mulher é cada vez mais debatida.
Dessa maneira, o que antes era sinônimo de pudor, agora começa a recuar. “O trunfo do encanto físico e da
sedução passava a contar. E o refinamento da sugestão introduzia-se na intimidade de homem e mulheres”
(PRIORE, 2011. p. 109).
Entretanto, mesmo com a sofisticação do corpo da mulher, algumas características do século XIX
permaneciam, um exemplo disso, é a questão do sexo. As mulheres continuavam sem informações sobre o
assunto. A ignorância e a inocência das mulheres levaram a essas sofrerem com a violência e a brutalidade
de seus maridos. Outra questão que permaneceu no início do século XX foi à virgindade, a noiva deveria ser
obrigatoriamente virgem e por isso, a primeira noite do casal deveria acontecer com certo cuidado, à prova
da virgindade era o sangue que essa expelia com o rompimento hímen. Caso a jovem não apresentasse sinal
palpável da sua honestidade, essa era despedida vergonhosamente para a casa de seus pais.
Nesse mundo de repressão sexual que as mulheres viviam, essas eram obrigadas a ostentar valores
ligados a pureza e a castidade. Quando a filha chegava o dia do casamento e sua mãe possuía dúvida quanto
a sua honestidade, recorria à tática da bexiga de peixe com sangue, na qual a filha devia introduzir no canal
vulvo-uterino para quando o marido a desposar, aprova de sua pureza possa ser vista e a virgindade da mulher
não venha a ser colocada em dúvida (PRIORE, 2011. p. 113-115). A mulher jamais poderia tomar a iniciativa
na hora da relação, pois seria comparada a mulher de reputação duvidosa, devendo permanecer submissa ao
homem.
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O amor fala mais alto no sertão da Comarca de Caicó
A sociedade da Comarca de Caicó na transição do século XIX para o século XX apresentava uma
estratificação bem definida (PEREIRA, 2014), na qual havia uma base familiar de cunho patriarcal e
latifundiária, mesmo que nem todos detivessem o poder da terra, o homem era a célula balizar da família.
As famílias, nesse contexto, deveriam apresentar um bom comportamento e conduta perante a sociedade
na qual vivia. Essa questão recai principalmente no comportamento da mulher que deveria está isento de má
reputação, ou seja, a mulher deveria viver recatada, sendo boa mãe e esposa. A educação dessas consistia nas
prendas domésticas – cozer, bordar, tecer, cozinhar -, a instrução quanto à “alfabetização” – quando se tinha -,
devia ser a mais frágil possível (MACÊDO, 1998. p.78). Cabia ao elemento feminino ser cuidada pelos pais
quando solteira e se casada pelo marido.
A mulher era pensada e vigiada por meios disciplinadores e punitivos, caso viesse a cometer atos
considerados não adequados ao comportamento esperado. Nesse caso, as normas disciplinadoras passam a ter
foco privilegiado no corpo humano (LIMA, 2011, p.4), no corpo feminino. As mulheres estavam em zonas de
solidão sem ter a quem contar suas angústias, desejos e aspirações. A solidão passa aqui a ser entendida como
o eu feminino em sua interioridade, sem puder se expressar ao público e mantendo-se reclusa ao privado de
sua alma.
O isolamento da mulher tornava-se ainda maior quanto se pensava em sua honra e na “pureza” que
a moça deveria conservar. Deixar desvirginar-se por um homem antes do casamento era perder o pouco de
liberdade que existia em seu espaço privado, caso a perda da virgindade viesse a público, a mulher perdia a
consideração social e o respeito (SOIHET, 2009) no espaço privado de sua casa pelos familiares e no meio
público perante a sociedade.
Os pais preocupavam-se em casar as filhas, logo após passada a primeira menstruação, esse era sinal
que a moça estava apta ao matrimônio. Desde esse momento, as mães das moças passavam a instruí-las para
que se mantivessem recatadas e bem educadas como seus futuros esposos, mas todo cuidado era pouco em
relação a sua honra, considerando que aquele era um rapaz em potencial para o casamento, contudo os votos
matrimonias não haviam sido realizados, assim, a moça devia se manter longo das seduções e dos desejos
sexuais (FALCI, 2009. p. 256). A família zelava pela moral e a honestidade da moça até o dia do casamento.
Mesmo em meio a essa redoma de cuidados e disciplinamento com o corpo feminino e com a própria
honra da moça, foi possível encontrar casos na Comarca de Caicó em que moças se deixaram desvirginar por
seus namorados e que após o ato consumado, o seu amor não quis mais assumir o compromisso de casamento
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com a antiga donzela. Essas informações nos chegaram por meio dos processos-crime instaurados na dita
Comarca, na qual a família da “ofendida” buscava na justiça o meio para reparar o ato sexual cometido.
Era ano de mil novecentos e oito quando o senhor Manoel Rodrigues da Silva - representado por
Joaquim Pereira das Chagas, pois Rodrigues da Silva não sabia ler e escrever - recorreu à jurisdição da
Comarca de Caicó na tentativa de fazer com que o senhor Rozario Augusto da Silva cumprisse a promessa de
casamento que havia feito a sua filha menor Sérgia Francisca da Conceição. Para tal intuito, o pai da menor
acusa Augusto da Silva de ter seduzido sua filha com promessa de casamento e em seguida tê-la desvirginado.
Após o ato sexual, o acuso negou-se a casar com a deflorada. Assim, o requerente apela à justiça para que seja
efetuado artigo 267 do Código Penal que tratava de defloramento de menores e o que o denunciado recebesse
as penas da lei4.
A partir do momento que foi instalada a denuncia sobre o defloramento da Sérgia Francisca da
Conceição, essa não seria mais respeitada perante a sociedade e seria mal vista, como a mulher que se deixou
levar por seu prazer, não respeitando sua família e os bons costumes (ARAÚJO, 2009. p. 45). Cabia ao pai
fazer de um tudo para que a honra de sua família fosse reparada, não era mais somente a moral de sua filha,
mas a de todo núcleo familiar que devia ser restaurada.
Realizada a denuncia a justiça, essa passava a inquirir as testemunhas, determinava os peritos que
deveriam fazer o exame de corpo de delito na vítima para puder comprovar se houve ou não, o ato alegado. Fato
é, que quando a questão dizia respeito à virgindade da mulher, essa passava a ser examinada minuciosamente,
com o intuito de se comprovar o ato sexual. Isso fica evidente no exame de corpo de delito de Sérgia Francisca
da Conceição, no qual os peritos avaliaram se:

[...] encarregou lhes que procedesse o exame na pessoa de Sergia e que respondesse aos
quesitos seguintes: 1º se houve com effeito defloramento; 2º qual o meio empregado;
3º se houve (...) carnal; 4º se houve emprego de violência para fins libidinoso; 5º quais
ellas sejão. Em conseqüência, passaram os peritos a faser os exames e investigações,
ordenados, e os que julgarem necessários, concluídos os quais declararam o seguinte: que
examinando a menor Sergia de (...) estatura baixa, corpo regular, encontraram signais
perfeito de defloramento. Como sejão de ruptura e mocidade do canal de notando abto
de coito. Pelo que aos quesitos pelo mando seguinte: ao 1º sim houve, effectivamente
o defloramento, ao 2º um corpo alongado e resistente como (...) em recção; ao 3º
provalvemente sim, ao 4º não ficando prejudicado a resposta do 5º quesito.5

4 Essas informações encontram-se no processo-crime de defloramento de Sérgia Francisca da Conceição que
estar sobre a responsabilidade de guarda do Laboratório de Documentação História – LABORDOC, do Centro de Ensino Superior do Seridó – CERES/Caicó. Referência para averiguar o dito processo: LABORDOC/
FCC/ SÉC. XX/ Nº de ordem: 039; Registro: 10/1908.
5 Exame de corpo de delito de Sérgia Francisca da Conceição, ver: LABORDOC/ FCC/ SÉC. XX/ Nº de
ordem: 039; Registro: 10/1908.
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A partir do documento acima podemos perceber que a acusação feita pelo pai de Sérgia Francisca tinha
fundamento, segundo a comprovação feita pelos peritos no exame de corpo de delito, ocorreu defloramento e
coito carnal. Entretanto, cabia agora a justiça proceder segundo os ditames da lei e escutar as testemunhas para
saber como era vista a ofendida perante a sociedade. Haja vista que, Sérgia Francisca passava a ser vista com
desconfiança, pois era uma jovem que havia “quebrado” com os bons costumes e a boa moral impostos pela
sociedade da Comarca de Caicó (MEDEIROS etal, 2000).
Sérgia Francisca foi ouvida pelo delegado de polícia da cidade de Caicó. Afirmou que era solteira,
tinha dezesseis anos e era moradora do sítio Sacco da Velha pertencente à Comarca de Caicó. Quanto a seu
defloramento afirmou categoricamente que Rosário Augusto da Silva havia chegado a sua casa e como não
encontrou seus pais na dita residência, a seduziu com beijos e a mesma tinha cedido as suas investidas. E que
procurou o senhor Augusto, passado alguns dias, para se casar com ela. A jovem afirmava categoricamente
que somente havia mantido relações sexuais como Augusto da Silva. Sérgia Francisca não era boba em suas
afirmações, primeiro utilizou da estratégia de afirmar que somente se entregou ao acusado porque esse a
seduziu e, em seguida, que somente havia se entregado carnalmente a ele, pois do contrário, a justiça poderia
entender que a mesma não era mais virgem.
As testemunhas arroladas, por seu turno, foram taxativas em afirmar que escutaram de Augusto da Silva
que ele havia mantido relações sexuais com Sérgia, mas que não casaria com a mesma, dado vista que não
havia sido o primeiro a manter relações sexuais com a mesma. Apenas uma testemunha disse saber que Sérgia
era mal vista pela sociedade da jurisdição de Caicó por andar “a traz de rapazes». Diante dos testemunhos
efetuados e pelo exame do corpo de delito, Augusto da Silva foi pronunciado no artigo 267 do Código Penal.
O código Penal em seu artigo 267 era claro, para ser considerado crime de defloramento devia ter existido
a copula completa ou incompleta na mulher virgem e com rompimento do hímen e que tivesse sido desonrada
por meio de sedução. A questão é que, pelos fatos apresentados no processo-crime tanto, Sérgia Francisca
quanto Augusto da Silva estava bem instruídos, pois ambos alegavam em sua defesa os procedimentos do artigo
267 do citado Código. Primeiro Sérgia afirmava que havia sido seduzida e que Augusto havia desvirginado-a.
Já o acusado, alegava que não havia sido o primeiro a manter relações com a ofendida.
A partir dos interrogatórios feitos com as testemunhas, da ofendida e do réu, o juiz julgou improcedente
o crime de defloramento, pois a promessa de casamento não havia sido feito perante testemunhas, não tinha
como saber se o desvirginamento havia ocorrido por outro ou por Augusto da Silva, somado ao fato de que a
menor não havia resistido à investida do acusado. Uma vez que:
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Se coagida fossse a offendida para entregar a sua virginidade ao accusado e se lhe
fallasse o sentimento de pudor e da honra, outro seria o seu procedimento: correria sem
perda de tempo ao (...) da lei que protegesse a fim de que mais tarde pudesse dizer como
Christo no celebre sermão da montanha: bem aventurados os que tem fome e sede de
justiça porque elles serão fartos.
Assim não se verificam porem. Tão somente offensiva a moral foi oproceder do
accusado; a quem não se deve fazer applicação do artigo 267 do Código Penal, uma
vez que não houve seducção sob promessa de casamento, um dos elementos do crime
de defloramento.
Julgo pois improcedente a denuncia de fls 2 e absolvo Rosario Augusto da Silva da
accusação que lhe foi intentada.6

Pela decisão do Juiz da Comarca de Caicó fica evidente que a mulher ao se deixar levar por seus extintos
sexuais, de modo a não considerar os ensinamentos da boa conduta moral, deveria ser responsabilizada por sua
ação. Mesmo Sérgia Francisca sendo menor e o exame de corpo de delito ter verificado o defloramento, esses
não foram argumentos suficientes para o juiz entender que Augusto da Silva era culpado, pois a menor havia
consentido o defloramento e ainda, não tinha como saber se esse tinha ocorrido realmente pelo réu.
Fato é que, quando se perdia a honra feminina a mulher passava a ser vista como uma transgressora, a
virgindade deixa de ser um elemento do âmbito privado e ganha a esfera pública, na qual a deflorada passa ser
vista como uma pessoa suspeita, merecendo ser julgada pelas normas sociais da época. A vida da desvirginada
é relatada por todos, ficando a mulher em sua solidão, sem apoio familiar. A situação se tornava ainda mais
complicada, em casos que, a deflorada ficava grávida e o rapaz não casava com a mesma.
Era ano de mil oitocentos e oitenta e dois quando foi instalado um inquérito policial, na Comarca
de Caicó, para averiguar o “paradeiro” de um recém-nascido. O caso era que, Antonia Maria da Conceição
havia dado a luz a uma criança, mas a mesma foi dada como morta. Sendo oculta a morte desse anjinho aos
conhecidos da família da moça. O Delegado de Policia da citada Comarca, o senhor Olegario Gonçalves de
Medeiros Valle, não mediu esforço para desvendar o que havia de misterioso no sumiço daquela criança que
havia acabado de nascer. E passou a interrogar a parturiente, membros da família e as testemunhas vizinhas7.
Antonia Maria da Conceição afirmou que era solteira e que vivia na casa de seus pais. Havia sido
6 Sentença do processo-crime do defloramento de Sérgia Francisca da Conceição. Ver: LABORDOC/ FCC/
SÉC. XX/ Nº de ordem: 039; Registro: 10/1908.
7 Essas informações constam no inquérito policial de infanticídio da senhora Antonia Maria da Conceição.
O documento encontra-se sobre a proteção do Laboratório de Documentação História – LABORDOC -, do
Centro de Ensino Superior do Seridó – CERES/Caicó -.
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mãe de uma criança a poucos dias, o bebê era do sexo masculino e que havia nascido perfeito, contudo foi
informada quando se recuperou do parto que seu filho havia morrido e já tinha sido enterrado, como consta no
seu depoimento a seguir:

Perguntada que tempo decorreo do parto ao em que procurou a criança.
Respondeu que huns vinte minutos pouco mais o menos
Perguntada o que se seguio depois que verificou estar a criança morta.
Respondeu que quando entrou sua irmam Joanna no quarto em que ella estava, já
encontrou a criança morta; e saindo imediatamente deu parte a sua mãe que mandou
por ella Joanna conduzir para fora a criança que depois sem a menor demora sua mãe
e sua irmam sepultarão a criança atraz da caza em muito pouca distancia sob a sombra
de um pequeno Pereiro.
Perguntado que tempo decorreu do nascimento da criança a sua sepultura
Respondeu que tres horas mais ou menos por que ella respondente derá a luz algum
tempo depois de almucar (sic) a família da caza, e derão sepultura a criança ao meio
dia8.

Pelo depoimento de Antonia da Conceição fica evidente que a família, a mãe e sua irmã, tiveram pressa
para sepultar a criança que acabara de vir ao mundo. Não esperaram nem mesmo que a mãe colocasse o filho
nos braços ou que realmente pudesse se despedir dele ao está sem vida. As familiares logo deram conta de
sepultar a criança próxima à residência sem comunicar o fato a Antonia ou a outro vizinho. Pelo fato decorrido,
nos leva a pensar: será que as familiares, avó e tia, não queriam o bebê nascido? O próprio depoimento de
Antonia da Conceição nos leva a novos entendimentos, pois ao ser interrogada sobre sua vivencia na gravidez,
ela afirma:

Perguntada que tratamento dava li (sic) sua mãe e seu pai durante seu estado de gravedecio e
seu parto
Respondeu que durante seu estado de gravides por algumas vezes sua mãe a maltratava de
(patardo?) e durantes ao dores e o parto ella não lhe prestou a menor auchilio negando se ate a
tratala no cumprimento de seo seo (sic) guardo9.

Fica evidente que a mãe de Antonia não estava satisfeita com a gravidez da filha e tentava de todas as
maneiras demonstrar esse sentimento. Primeiro a maltratava no período da gestação, talvez, com o propósito
8 Auto de perguntas feitas a Antonia Maria da Conceição. Ver: LABORDOC/ FCC/ SÉC. XIX/ Nº de ordem:
077; Registro: 03/1882.
9 Idem.
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de fazer a filha perder o feto. No momento do parto, preferiu deixar Antonia da Conceição sofrendo sozinha
a ter de ajudá-la em seus conhecimentos com parturientes10 mesmo estando em casa e sabendo que a filha
estava em trabalho de parto. Podemos pensar, que a intenção da mãe de Antonia fosse deixar ambos morrerem
ou pelo menos o bebê. Fato que não ocorreu, haja vista que o menino nasceu vivo, mas que logo que Joana o
encontrou e constatou que estava morto, não mediram esforços para enterrá-lo imediatamente.
Desse caso de infanticídio nos depreende a questão da “aversão” que existia na condição da mulher
solteira ser deflorada e ainda ficar grávida, antes de contrair o matrimonio, não podemos afirmar se esse era
o pensamento da mãe de Antonia da Conceição, no entanto, por sua falta de ajuda a sua filha, tudo nos leva a
pensar que a mãe não aceitava aquela gravidez e preferia a morte de seu futuro neto.
O inquérito, por sua vez, foi arquivo tendo em vista que não havia provas que a criança havia nascido
viva e que teria sido sepultada na tentativa de se livrar de um recém-nascido indesejado por parte dos familiares
de Antonia da Conceição. Essa, por sua vez, ficaria com sua dor e sofrimento solitário, sem ter com que
desabafar ou ter um consolo. Até a felicidade de ver seu filho pela última vez foi tirado, no instante, que sua
mãe e a irmã o sepultaram sem que Antonia o visse.
Fatos como esse são sintomáticos para a Comarca de Caicó para se entender como era vista perante a
sociedade e seus familiares uma mulher solteira que se deixava levar pelas emoções de seus desejos sexuais e
permitia-se deflorar por um homem antes do casamento. Ademais, se aquela ficava grávida havia o desprezo
até mesmo por parte de seus familiares, como foi o caso da mãe de Antonia da Conceição.

Considerações Finais
A partir das discussões ora efetivada, podemos perceber, que a mulher na transição do século XIX para
o início do século XX era uma sujeito social dependente das normas sociais impostas pela sociedade na qual
vivia. Essa, por sua vez, estava alicerçada ainda no poder do homem sobre a mulher e sua família.
Cabia a mulher zelar por sua honra e nesse caso, estava guardando o prestígio e a moral de sua família.
No entanto, foi possível perceber que as mulheres, não raras às vezes, se deixavam dominar por seus desejos
e permitiam-se perder a virgindade com seus amores.
A questão é que nem sempre essas mulheres conseguiam obter seu intuito, ou seja, casar com seu
namorado. Após o ato sexual, o rapaz nem sempre cumpria com a promessa de casamento e abandonava a
10 Pelo auto de perguntas feitas a mãe de Antonia da Conceição fica claro que ela era parteira.
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antiga donzela. A situação se tornava mais complexa quando a mulher ficava grávida e continuava morando
na casa de seus pais. A filha e gravidez nem sempre eram aceitas de bom grado.
Nesse caso, a mulher que antes mantinha recluso seus desejos e desconhecimento de seu corpo, quando
se deixava deflorar por seu amor, passava a ser vista com desconfiança e como uma vergonha a sua família.
Vivendo em uma situação de solidão e desespero sem ter com quem dividir suas angústias e aflições.
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A viagem na Argonáutica, de Gaio Valério Flaco: o epos e as motivações dos argonautas na épica pós-virgiliana

Fernanda Santos1

RESUMO

Este artigo pretende mostrar como a Argonáutica, de Gaio Valério Flaco, relê e articula o tema da viagem dos argonautas,
enquanto épica pós-virgiliana. Tendo em conta as características épicas de um dos maiores modelos do autor, a Eneida,
de Virgílio, a Argonáutica constrói o epos heroico do personagem Jasão, ao longo da viagem em busca do Velocino de
Ouro. O artigo pretende analisar as distintas motivações das viagens empreendidas quer por Jasão, quer por Eneias. O
desígnio divino que subjaz à Eneida é distinto da motivação humana que encontramos na Argonáutica. O confronto
entre estes dois discursos põe em evidência o modo como Valério Flaco se distancia do modelo virgiliano. O autor
das Argonáuticas não perde de vista o imperium romano e as questões polítcas, mas assenta a fortuna do epos na sua
literatura.

Palavras-chave: Argonáutica/ Gaio Valério Flaco. Velocino de Ouro. Epos. Épica pós-virgiliana.

INTRODUÇÃO: A ARGONÁUTICA, DE GAIO VALÉRIO FLACO

Gaio Valério Flaco (chamado Gaius Valerius Flaccus Setinus Balbus ou simplesmente Balbus Setinus) foi um poeta
latino de quem se sabe apenas ter nascido no século I d.C. e que deve ter morrido em 90. Escreveu Argonáutica, poema
épico dedicado a Vespasiano, cuja composição deve ter-se iniciado cerca do ano 70. Quintiliano lamenta a sua morte,
na obra Institutia Oratoria (10, 1, § 90).2 Sabe-se pouco da vida de Valério Flaco. Pelo testemunho dos seus versos,
julga-se que pode ter ascendência aristocrática. Esta ideia pode ser suportada pela caracterização de Jasão, pela ideologia
conservadora do poema e pelas indicações que ele terá sido um quindecimvir sacris faciundis. Não é claro se iniciou
o seu poema na era de Vespasiano (que governou entre 69-79), Tito (governou entre 79-81), ou Domiciano (governou
entre 81-96). Sobreviveram oito livros desta narrativa épica e mitológica (TOOHEY, 1992, p. 186; 196).
Na obra se descreve a célebre viagem da nau Argo, na qual, sob o comando de Jasão, numerosos heróis partem
em busca do Velocino de Ouro. Ainda que Valério Flaco se tenha inspirado em obra homônima de Apolônio de Rodes3 e
imite, no estilo, Virgílio, e na técnica de versificação Ovídio, os seus dotes criativos, a sua linguagem simples e direta e
as suas qualidades de narrador mostram o seu talento (CARDOSO, 2009, p. 237; 345). Adotando a solução ideológica de
Estácio, ou seja, revertendo a sua obra ao modelo mitológico, a sua narrativa não se movimenta em pequenos episódios.
Assim, ele produz uma narrativa linear (TOOHEY, 1992, p. 197).

1 Professora Adjunta no colegiado de Letras/Português da Universidade Federal do Amapá/Campus Santana.
Membro do Núcleo de Pesquisa em Estudos Literários, da Universidade Federal do Amapá e do Centro Internacional e Multidisciplinar de Estudos Épicos (CIMEEP). Email: fercris77@gmail.com.
2 QUINTILIANUS, M. Fabius. [Marco Fábio Quintiliano] Institutiones. Declamationes Maiores.http://www.thelatinlibrary.com/
quintilian.html.

3 Utiliza-se a seguinte edição, em espanhol, da obra: RODAS, Apolonio de. Las Argonáuticas. Trad. Manuel
Pérez López. Madrid: Ediciones Akal, 1991.
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Na Antiguidade, a lenda dos Argonautas era uma das mais populares. Para além da obra de Apolônio de
Rodes, houve várias versões latinas para a mesma história. Ovídio reproduz aspectos da lenda em Metamorfoses 74,
mas também Eurípides e Séneca o fazem em suas obras. Se as Argonáuticas não foram bem recebidas em sua época, o
mesmo não se pode dizer a respeito dos séculos que se lhe haviam de seguir. De fato, a obra foi traduzida em Roma por
Públio Terêncio Varrão Atacino (século I a. C.), serviu de modelo a poetas célebres como Catulo (nomeadamente no seu
poema 64) e Virgílio, e motivou a nova versão por parte de Valério Flaco (CARREIRA, 2007, p. 14).
Os modelos da Antiguidade clássica são recuperados, ao longo dos diversos períodos literários. As lendas dos
Argonautas e da busca pelo Velocino de Ouro5 mantêm um raro prestígio,ao longo da história. Em 1430, Filipe, duque
de Borgonha, pouco antes de sua proclamação como grão-duque do Ocidente, institui a ordem do Velocino de Ouro.
Trata-se de fazer honra aos antigos cavaleiros que, pelos seus altos e obres feitos, eram dignos de ser recomendados, de
forma a continuarem a fazê-los sempre melhor. A imitação da figura de Jasão, o herói que ultrapassa dificuldades, é a
regra. A divisa da ordem é Aultre n’auray (“Outra não terei”).
No século XVI, Luís de Camões tem como modelo literário principal a Eneida, de Virgílio. Camões também
se terá inspirado na Argonáutica, de Valério Flaco. A presença da ilha de Lemnos, no início da viagem de Jasão, tem
paralelo com a Ilha dos Amores (SEGURADO E CAMPOS, 1998, p. 121; 136), na viagem de regresso de Vasco da Gama
(Lus. IX-X). As fontes clássicas da obra de Luís de Camões são vastas, quer na sua poesia lírica como na epopeia. Nos
sonetos, nas elegias e nas éclogas, o isolamento e a experiência pessoal se cruzam com os paradigmas da Antiguidade.
Na epopeia Os Lusíadas a proposição quase decalca as primeiras palavras do poema latino Eneida. O herói de Camões,
todavia, é plural, ao passo que a Eneida se centra num único herói, Eneias (PEREIRA, 2011). Por outro lado, a viagem,
na epopeia camoniana, é também apontada como um caminho para o desconhecido. A chegada dos portugueses “ainda
além da Taprobana” (Lus.I, 4), ou seja, a Ceilão, uma ilha considerada pertencente a outro mundo, foi celebrada em
Roma perante o Papa Júlio II (RAMALHO, 1980, p. 13-14).
Corneille dá outra roupagem ao mito em sua obra La Conquête de la Toison d’Or (1862). No entanto, em
sua obra notamos que o amor tem mais lugar do que a proeza. Jasão mostra-se hesitante entre Medeia e Hipsípile, sua
antiga amante, entre o retorno à Grécia e o poder na Cólquida, entre seu prazer e seus companheiros: vemo-lo proferir,
diante de Eetes, o troféu do amor da princesa, e depois contradizer-se diante dela. Não se acham mais provas a cumprir
nem iniciação nesses personagens de Corneille. O Velocino não passa de um talismã, um amuleto ligado ao poder. O
Velocino vai aparecer também na obra do século XIX de Franz Grillparzer, Das Goldene Vliess (1818-1821). Aqui o
Velocino represente o sinal tangível de uma maldição, uma maldição devida a um ato mau que engendra o mal; em
Das Gastfreund (O Hóspede), o crime é cometido por Eetes, que recusa a hospitalidade a Frixo, rouba-lhe o Velocino e
aprisiona os gregos. Essa perversidade dominará a ação e explicará a série de infortúnios que se abatem sobre Eetes e sua
descendência. Em Die Argonauten (os Argonautas) é a fuga de Medeia com Jasão, vindo ele próprio buscar o Velocino;
em Medea (Medeia), a oposição é feita entre os gregos, civilizados, cultos, racionais, e os cólquidos, bárbaros, violentos
e supersticiosos (COMTE, 1994, p. 75-76).
A VIAGEM DOS ARGONAUTAS
Na narrativa da Argonáutica, Jasão, o príncipe de Iolcos, parte para a aventura da abertura dos mares à navegação, sob

4 Edição utilizada: OVÍDIO. Metamorfoses. Trad. Paulo Farmhouse Alberto. Lisboa: Cotovia, 2007.
5 Segundo a mitologia grega, o Velocino de Ouro (também chamado Velo de Ouro, Velino de Ouro ou Tosão
de Ouro) nasceu da união de Posídon com Teófane. Ainda segundo a lenda, ele salvou Frixo e Hele – filhos do
primeiro casamento de Átanas, rei de Tebas – do ódio e do ciúme que por eles sentia madrasta. As crianças
escaparam da morte graças ao Velocino, que as conduziu pelos ares sobre a terra e o mar. Hele sentiu vertigens
e caiu, mas o irmão chegou a salvo a Cólquida. O carneiro foi sacrificado em honra a Zeus e o seu tosão de ouro
ficou sob a guarda de um dragão. Em outras versões do mito, o Velocino é dedicado ao deus Ares e pendurado
numa faia ou carvalho, no bosque consagrado ao deus da guerra.
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proteção das deusas Juno e Minerva. Na sua companhia estavam os heróis da Hélade, desde Hércules, Orfeu e Dioscuros,
até os pais dos combatentes de Tróia e os participantes da caçada ao javali da Caledônia. A busca do Velocino de Ouro é
feita na nau Argo, construída por inspiração direta de Minerva com as proféticas madeiras falantes do monte Dodona e
do monte Pélio. Pélias, tio de Jasão, é quem o envia ao mar, mas não com o intuito de lhe aumentar a glória e sim para
lhe causar a morte. Até alcançarem Cólquida, os marinheiros vão ter de enfrentar diversos perigos, e, à medida que os
desafios vão surgindo, eles revelam a coragem, a audácia e a força que fazem parte do comportamento e da têmpera
dos heróis. Chegados a Cólquida, Jasão dirige-se a Eetes, o filho do Sol, pedindo-lhe o Velocino de Ouro, considerado
como talismã máximo do reino. Contrariado, Eetes pede a Jasão que ele e os companheiros participem na guerra contra
o irmão, Perses, a qual vencem. Todavia, Eetes continua a impor duras provas a Jasão, continuando a dificultar a sua
jornada.
Surge a ajuda de Medeia, uma jovem feiticeira filha do rei Eetes, que se apaixona por Jasão, negligenciando
seus deveres filiais em nome desse amor. Por esse motivo, Jasão promete-lhe casamento e uma nova vida na Grécia.
Ganho o Velocino de Ouro, Jasão parte para Iolcos e leva Medeia, casando-se com ela. Todavia, são perseguidos por
Absirto, meio-irmão de Medeia, mandado pelo rei para levar de volta à Cólquida o Velocino e a feiticeira. As deusas
protetoras da expedição de Jasão provocam uma terrível tempestade, que destrói a frota comandada por Absirto. Este,
sobrevivendo à tempestade, sitia os argonautas, que a partir daí passam a hostilizar Medeia. Constrangido por eles, Jasão
devolveu Medeia ao irmão, e esta queixa-se da sua ingratidão, pouco antes do término do poema. O Velocino de Ouro
é o alvo cobiçado pelos argonautas, numa busca temerária que constitui uma das maneiras de expirimir a conquista do
inatingível.
Do ponto de vista da estrutura, o poema teve uma veiculação parcial em coletâneas medievais, e o seu texto
integral foi descoberto em 1416, no mosteiro de Sanctus Gallus, na Suiça, pelo humanista florentino Poggio Bracciolini,
que o transcreveu e o colocou em circulação treze anos mais tarde. Tratava-se de um conjunto, hoje perdido, de 5.592
versos hexâmetros, dispostos em oito cantos, interrompidos bruscamente antes da conclusão da narrativa poética. A
interpretação acerca da sua estrutura postula que sua extensão original fosse de oito cantos, em paralelo estrutural com
a divisão em duas metades da Eneida, segundo a qual a primeira parte do poema de Virgílio corresponderia à viagem
formadora do herói, e a segunda ao canto dos seus feitos (GOUVEA JUNIOR, 2010, p. 17-20; 23-24).

JASÃO: A AMBIVALÊNCIA DE UM HERÓI

No decorrer da epopeia, compreendemos que cabe a Jasão tomar decisões, exortar os seus companheiros à luta
contra as adversidades, adotar uma ação ou ser porta-voz do grupo. O seu epíteto será o de capitão. Flaco utilizará
diferentes formas para referir o personagem, como ductor/dux, Esônide, porque Jasão é filho de Éson. Para além disso,
o personagem possui capacidade de persuasão e astúcia. Porém, o Esônide só consegue ultrapassar os obstáculos com
a ajuda de Medeia, por quem se apaixona. Mais do que isso, a personagem feminina é uma feiticeira a quem o capitão
dos argonautas confia o destino (MELLO; LIMA, 2004, p. 66-68): “Juro por ti, que és mais potente do que os deuses/
Do céu e inferno; por seu nuto, que astros volta” (Arg. VII, 498-499)6.
O sentimentalismo do herói de Valério Flaco é ainda demonstrado no canto III, quando mata aquele que pouco
antes o hospedara junto aos outros argonautas (MELLO; LIMA, 2004, p. 68): “Também Jasão, posto a tristeza deva ser/
Num capitão contida e presa em face calma,/ Às ternas lágrimas se entrega e dor demonstra.” (Arg. III, 369-371). O amor
não cegará completamente Jasão, já que o personagem se sentirá dividido entre o amor e o dever, no final da epopeia. O
dever e o sentido de parceria em relação aos companheiros dominam o herói, que devolve Medeia a Absirto:

6 Edição utilizada: FLACO, Gaio Valério. Cantos Argonáuticos. Trad. Márcio Meirelles Gouvêa Júnior. Lisboa: Centor de Estudos
Clássicos e Humanísticos, 2010. Designada, doravante, pela abreviatura Arg., com respectivos cantos e versos.
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Jasão hesita ante a ameaça e a ira de Colcos.
Pudor, de um lado, e a decisão dos seus, do outro,
O oprimem, mas tenta mostrá-la em seus soluços.
Ele mesmo, a gemer, falando abranda os ditos:
“Crês que eu o mereça, ou que deseje, tudo assim?” (Arg. VIII, 463-467)

A separação entre Jasão e Medeia parece inevitável, já que os dois habitam em mundos separados. Ao mesmo
tempo que Jasão coloca os companheiros acima do amor, Medeia é capaz, ainda que sob enorme conflito moral, de
trair e abandonar a sua pátria e a sua família, levando o tesouro por aum motivo individual: o amor por um estrangeiro.
Desta forma, ocorre uma ruptura entre os valores passionais e amorosos presentes em Medeia, e entre os valores épicos
presentes em Jasão. Nas duas personagens parece haver um conflito semelhante, entre aquilo que é desejado e aquilo
que deve ser feito. Enquanto Medeia escolhe o amor, que é aquilo que deseja, mas não cumpre seus deveres familiares e
pátrios, Jasão, por seu lado, escolhe o dever, cumprindo sua missão epopeica de busca do Velocino de Ouro. Se Medeia
tem um forte pendor passional, Jasão mostra o embate das duas facetas, a épica e a sentimental (MELLO; LIMA 2004,
p. 71-73).
Ainda dentro da discussão da figura de Jasão, o canto VI da Argonáutica, em que se narra a guerra entre o rei
Eetes e seu irmão Perses, o personagem mostra-se à altura de um herói épico, lutando ferozmente contra o inimigo. O
canto VI apresenta uma batalha ao nível da Ilíada7, de Homero, e Jasão supera a capacidade guerreira que mostrara no
canto III:

Assim Jasão não tarda em parte ou presa alguma,
Porém, feroz, se atira a todos. Já co’a seva
Espada, já co’a infesta lança, a luta míngua. (Arg. VI, 615-617)
(...)
Do céu despenca, a arruinar montes, mata e messes
Até que a fúria que caía na montanha
Desfaz-se e extingue, pouco a pouco, nu’olho d’água (Arg. VI, 633-635)

Jasão não deixa de ser, para todos os efeitos, um argonauta, um viajante, e, nessas características, comparável
a Ulisses, na Odisseia. Apresenta a paciência de Ulisses, ao se defrontar com os vários escolhos, na viagem, aguentando
de forma paciente as provas para as quais é desafiado. Valério Flaco faz de Jasão um líder, desde o início, ao mostrar
suas qualidades de liderança e suas virtudes. Também, em alguns pontos da epopeia, Jasão e os seus trabalhos são
comparados a Hércules, quando pede o Velocino ao rei, quando luta com os soldados, ou quando recupera o velo, em
suas bodas (MELLO; LIMA, 2004, p. 73-74). A sua aretê8 aparece intensificada nos episódios citados, revigorando a

7 Edição utilizada: HOMERO. Ilíada. Trad. Carlos Alberto Nunes. Rio de Janeiro: Tecnoprint, [s.d.].
8 Aretê significava, para os gregos, excelência em qualquer tarefa ou desafio que lhes fosse proposto; para o soldado, a guerra era esse desafio, portanto a sua aretê residia na sua bravura em campo de batalha, de modo a que
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faceta épica.
Cada um dos argonautas tem seu papel na narrativa e um papel chave no desenrolar da epopeia: Pólux, quando
derrota o gigante; Calais e Zetes, que libertam Fineu de seu tormento (Arg.I V). Nenhum deles obscurece as qualidades
de Jasão, bem pelo contrário, intensificam a sua capacidade de liderança, típicas de um ductor e necessárias a um rei
(MELLO; LIMA, 2004, p. 76).

O EPOS NA ARGONÁUTICA E NA ENEIDA

Antes de embarcar na Argo rumo à Cólquida, o personagem Jasão de Apolônio de Rodes faz uma prece a Febo, deus que,
através de um oráculo délfico, promete socorrê-lo na sua travessia, da qual se reconhece como causador (RÍO-TORRES
MURCIANO, 2013, p. 146). Valério Flaco retira a responsabilidade de Apolo no desencadeamento da aventura dos
argonautas (RÍO-TORRES MURCIANO, 2011, p. 31-33), dirigindo uma invocação a Febo meramente propiciatória, e
o pedido de Jasão a Neptuno tem uma função apotropaica9, pois este pretende afastar de si e dos seus companheiros o
castigo que pode abater-se sobre eles por adentrarem no mar, meio vedado ao homem, até ao momento10.
A viagem não é engendrada pelo impulso de Jasão (non sponte/ ”Não por vontade”, Arg. I, 198), mas a mando
do seu tio Pélias, que o impele a viajar no mar em busca do Velocino de Ouro, na esperança que Jasão pereça nesse
intento:

Não por vontade vou, nem busco juntar montes
Ou provocar do Olimpo o raio. Que não te movam
Votos de Pélias – que com más ordens espera
Mandar-me aos colcos e dos meus causar a dor.
Então, que aceites em tuas ondas nãi iradas
Tal capital e a tripulada nau por reis. (Arg.I, 198-203)

a sua reputação o elevasse ao pódio dos melhores. A aretê compreendia a coragem no combate, a capacidade
de permanecer ao lado dos seus companheiros de guerra e de enfrentar um inimigo com armas semelhantes.
TYRRELL, William Black. The Smell of Sweat: Greek Athletics, Olympics, and Culture, vol. 1. Wauconda:
Bolchazy-Carducci Publishers, Inc., 2004, p. 2.
9 Apotropaico refere-se, segundo Ordep Serra, “à imaginada eficácia de recursos mágico-profiláticos, coisa
que pressupõe uma possibilidade efetiva de evitar infortúnios, deter maldições, pragas ou feitiços, apartando-os através de algum meio privilegiado: objetos ou procedimentos simbólicos supostamente investidos de um
poder extarordinário, de uma força ativa que inibe as potências demoníacas hostis, desvia os golpes do inimigo,
impede o contágio das impurezas, livra do infausto. Quando se fala em apotropaico alude-se, pois, a defesas
imaginadas eficazes, apoiadas em qualquer coisa de inatingível, mas aptas a protegerem (do sinistro, do nefando).” SERRA, Ordep. À luz da tragédia: Édipo e o apotropaico. Revista Mana. Rio de Janeiro, vol. 11, n.º 2,
2005, p. 545.
10 A ideia de que a nau Argo tinha sido a primeira a adentrar no mar é enfatizada por Valério Flaco desde o
início do seu poema (“Primo mar canto aberto por divinos filhos”, Arg.I, 1) é mais romana do que grega, bem
como a viagem no mar enquanto quebra sacrílega da ordem natural, o que remonta a uma formulação horaciana, do tópico que relacionava o comércio marítimo com o fim da Idade de Ouro. JACKSON, S. Argo: The
First Ship?. Rheinisches Museum, n.º 140, 1997, p. 249-257. Apud RÍO TORRES-MURCIANO (2013, p. 147).
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O non sponte de Jasão é diferenciado do do herói virgiliano. Eneias tenta aplacar a cólera de Dido, apelando à
missão imposta pelo deus supremo, mas Jasão pretende aplacar o deus dos mares, reconhecendo-se como vítima de uma
coação humana, valendo-se de uma remotio in hominem, enquanto Eneias se fez valer de uma remotio in deum. O herói
das Argonáuticas não recebera comunicação alguma sobre a vontade dos deuses a respeito da sua empresa, a causalidade
da viagem é o encargo recebido do seu tio (Arg.I, 200-201). O confronto entre esses dois discursos põe em evidência o
modo como Valério Flaco se distancia do modelo virgiliano. O desígnio divino que subjaz à Eneida é bem distinto da
motivação humana que encontramos no começo das Argonáuticas, quando entendemos que as más intenções de Pélias
em relação a seu sobrinho se opõem ao afã de glória deste, sem que os desejos de um e de outro fiquem submetidos a
um plano divino que os transcenda (RÍO-TORRES MURCIANO, 2013, p. 146-149).
Jasão imagina a glória que pode ganhar em sua gesta, o motivo da sua viagem é paralelo às intenções do seu
tio. O Esônide transforma a necessidade em virtude, a viagem em busca de glória permite que ele passe por dificuldades
e obstáculos que serão a razão do seu heroísmo. A ordem de Pélias não deixa de ser, para todos os efeitos, a motivação
principal da ação épica nos primeiros momentos de narração, sem um dado objetivo que nos permita falar em motivação
divina (RÍO-TORRES MURCIANO, 2011, p. 95). Tanto Eneias quanto Jasão se reconhecem enquanto “heróis forçados”,
segundo Antonio Río Torres-Murciano, mas a força que obriga o primeiro é a de um Júpiter que atua como garantia do
cumprimento do fatum, enquanto o segundo deve obedecer às ordens de um tirano. Valério Flaco retrata Pélias com as
características típicas atribuidas aos tiranos na literatura imperial, particularmente em Séneca. Em consequência disto,
o herói de Flaco exterioriza, na sua prece a Neptuno, um pessimismo que resulta “mais trágico do que épico” (RÍOTORRES MURCIANO, 2013, p. 149-150).
A nova prece dirigida a Neptuno11, enformada pela retórica de uma palinódia12 afasta Pélias da função de
motor principal da ação épica para um deus. Se o tio tirano impusera ao sobrinho a busca pelo Velocino de Ouro com a
intenção de se livrar dele, esse objetivo é subsumido por um outro maior, que é a abertura do tráfico marítimo, desejada
por Júpiter:

Não culparei as impiedades do tirano
Os seus ardis: ordena-o o deus com bons presságios.

11 A obra de Valério Flaco é percorrida de outras preces e louvores, recurso retórico utilizado na épica flaviana.
No livro II da Argonáutica, os argonautas chegam à região de Tróia, depois de terem estado na ilha de Lemnos.
Hércules e Telamon encontram-se com Hesione, filha de Laomedes, que fora oferecida a um monstro marinho
para acalmar a fúria de Neptuno contra o rei de Tróia. Depois da explicação que ela dá a Hércules, ele mata o
monstro marinho. Quando Laomedes encontra Hércules, que salvara a filha dele, dirige um louvor aos ancestrais e às qualidades de Hércules (Arg.II, 557-566). Cf. GIBSON, Bruce. Praise in Flavian epic. In: MANUWALD, Gesine; VOIGT, Astrid (ed.). Flavian Epic Interactions. Berlin/Boston: De Gruyter, 2013, p. 245.
12 Palinódia é um vocábulo que, em sua origem, se referia a um poema de Estesícoro, poeta grego do século
VII a. C., que por meio dele se retratava das injúrias dirigidas contra Helena, por ocasião da guerra de Tróia.
Diz a lenda, já mencionada por Platão na obra Fedro, que o poeta havia ficado cego por haver censurado o
comportamento de Helena, recuperando a visão ao penitenciar-se noutro poema, ou seja, numa palinódia.
Daí por diante, o termo passou a designar todo o poema em que o poeta se retrata ou nega o que afirmou em
outro. MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. 12.ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Cultrix, 2004, p.
335. A propósito de Palinódia consultar: CAMPOS, Rogério Gimenes de. O Fedro de Platão à luz da tríade
de Estesícoro. Tese de doutorado. Departamento de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. São Paulo: USP,
2012; GOMES, Vanessa Araújo. A Citação da Palinódia de Estesícoro no Fedro de Platão. CODEX – Revista de
Estudos Clássicos, vol. 3, n.º 1, Rio de Janeiro: UFRJ, 2011, p. 69-77; PULQUÉRIO, Marília Futre Oliveira. O
problema das duas Palinódias de Estesícoro. Revista Hvmanitas. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Instituto de Estudos Clássicos, v. 26, 1974, p. 265-273;
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O próprio Jove quis o comércio no mundo
E misturar tantos trabalhos dos humanos. (Arg. I, 244-247)

Posteriormente saberemos que Júpiter quer, com efeito, que se estabeleçam relações entre os povos que até aí
teriam permanecido ignotos, mas o próprio Saturno estabelece, em suas profecias, que esse contato será feito mediante
guerras, e não pelo comércio pacífico (Arg. I,. 545-56).
A este ponto do relato valeriano poderia pensar-se que o velho mito dos argonautas se tinha adaptado ao
modelo de motivação épica vigiliana, mas uma vez mais assistimos à confrontação da oratio de Jasão com a oratio de
Eneias que lhe serve de modelo e percebemos as diferenças. Eneias dirige-se aos seus companheiros, após a tempestade
desencadeada por Juno, conforta-os apelando à providência divina, porque, no meio dos perigos, conhece a meta da sua
viagem, revelada gradualmente por aparições e profecias:

Dulcílluquo os mitiga: “Os males, sócios,
Nada estranhamos; oh! mais ogros foram:
Deus porá termo a estes. Vós de Cila
De perto a raiva e escolhos ressonantes,
Vós ciclópeus rochedos afrontastes:
Ânimo! Esse temor bani tristonho;
Talvez isto com gosto inda nos lembre. (En.I, 211-217)

Eneias recebe mensagens sobrenaturais que ele mesmo recordará nos relatos a Dido, nos livros II e III da
Eneida. Por outro lado, Jasão tende a realizar feitos que possam ser emulados pelas gerações futuras: “Parti comigo,
heróis! Vencei nas incertezas/ O que lembrar nos faça, e anime nossos netos.” (Arg. I, 248-249), todavia sem receber
uma só mensagem sobrenatural que nos permita postular a implicação de Júpiter numa gesta que se mostra cheia de
riscos. (Arg. I, 217-218)
A argumentatio do herói valeriano ancora-se na ideia de que os argonautas tiveram acesso aos desígnios
divinos: “Já que dos deuses os desígios vedes, homens,” (Arg. I, 241), mas nada se revela acerca destes no vaticíno
otimista de Idmón, enquanto que o vaticínio pessimista de Mopso alude a uma causalidade divina negativa, como é
a oposição das deidades à invasão dos homens nos mares, corroborando os temores de Jasão que o levaram a rogar
ajuda a Neptuno. A identificação do presságio favorável a que apela Jasão torna-se nebulosa, uma vez que o narrador
não confirma o beneplácito de Júpiter. Enquanto na Eneida, o relato do diálogo entre Vênus e Júpiter (En. I, 241-314)
confirma que o deus supremo favorece a empresa dos Enéades, Valério Flaco remeterá o concílio dos deuses para a
segunda metade do livro I (Arg. I, 498-573), no qual se fica a saber que Saturno sancionou a abertura dos mares aos
argonautas, sanção essa de que Jasão nunca terá conhecimento efetivo através de mensagens sobrenaturais. Assim, o
discurso de Jasão serve para mostrar como Valério Flaco consegue adequar a motivação humana à motivação divina
(RÍO-TORRES MURCIANO, 2013, p. 151-153).
As Argonáuticas, de Valério Flaco, não deixam de ter em conta o imperium Romanum, mesmo quando o autor
não o menciona, explicitamente, pode entender-se que há uma legitimação subreptícia ao poder romano, pelo mérito
correspondente ao povo que sairá vencedor da prova a que Júpiter o submete. Não escapa aos estudiosos o trecho
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significativo do livro I da Eneida em que se refere, na profecia de Júpiter a Vênus, imperium sine fine: “O império dei
sem fim.” (En. I, 295); Valério Flaco refere longissima regna: “Escolherei mais largos reinos para os povos/ E, quando
certo, deixarei as dadas rédeas.” (Arg. I, 559-560). Demarcando-se da obra virgiliana, Flaco coloca em causa o juízo
da eternidade de Roma, relativizando a teleologia nacional da Eneida, de acordo com uma concepção histórica do
triunfalismo augustano.13 Conforme questiona Philip Hardie (1993, p. 107): “the place of Rome as the final empire in
the sucession becomes questionable; when change is king, what guarantee that Rome will be the exception that proves
eternal?”
Para Valério Flaco, a poesia épica mantém a aspiração à imortalidade, desde Homero, mas o autor não
reconhece a perenidade do império romano. Assim, Valério Flaco distancia-se do classicismo virgiliano, mas de uma
forma literária, enfrentando a tradição épica sem necessariamente se fazer acompanhar de uma postura política (RÍOTORRES MURCIANO, 2010, p. 1033).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Valério Flaco recorre ao tema da viagem na Argonáutica, inserido numa perspectiva estética e literária de quem se sabe
epígono de Virgílio, mas também de Lucano. Perfeitamente consciente da dificuldade em escrever sobre as implicações
divinas nos assuntos humanos ao compor, literariamente, um universo épico, a função que Flaco destina ao deus
supremo, Júpiter, não consiste na supervisão contínua do desenvolvimento da ação épica que a providência dota de
sentido transcendente, como ocorria na Eneida, senão em enquadrá-lo em um amplo contexto histórico, que o leitor
perceberá como contexto literário. As motivações humanas do herói protagonista Jasão são claras: deve lutar a todo
o custo pela conquista do Velocino de Ouro, o bem maior e mais alto a alcançar, no final da viagem. Não só tem as
características da excelência no combate, como convém ao herói épico, mas também o dever de proteger os argonautas,
enquanto comandante da missão (ductor). Todavia, o personagem é atravessado por ambiguidades que o fazem oscilar
entre o dever pátrio e os sentimentos por Medeia.
Valério Flaco mostra que não são apenas os referentes histórico-políticos que inspiram o seu poema, mas sim
os referentes literários que o precedem. O poema enquadra-se, assim, na sua grandiosa tradição poética (épica e trágica).
Em consequência disto, o autor das Argonáuticas não perde de vista o imperium Romanum, mas tão pouco assenta nele
a fortuna do epos, que tem seu próprio lugar.
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A SOLIDÃO NO DRAMA HAMLET, DE SHAKESPEARE

Ivanildo A. Nunes1
RESUMO
A tragédia Hamlet, de Shakespeare, é um dos cânones da literatura ocidental. Há inúmeros temas presentes no
drama, um dos mais recorrentes é a vingança. Não obstante, antes de aplicar a desforra o jovem Príncipe se
isola. E tal isolamento é estratégico, pois tem o intuito de inferir uma solução para o assassinato covarde de seu
pai. Shakespeare, apresenta-nos três momentos de solidão no drama Hamlet. Analisaremos os três momentos
por meio de alguns teóricos: Harold Bloom, René Girard, Nietzsche e Freud.
PALAVRAS-CHAVE: Solidão; Hamlet; Tragédia.

ABSTRACT
Shakespeare’s tragedy Hamlet is one of the canons of literature. There are numerous themes present in the
drama, one of the most recurring is revenge. Nevertheless, before applying the revenge the young Prince is
isolated. And such isolation is strategic, as it is intended to infer a solution to the cowardly murder of his
father. Shakespeare, presents us with three moments of solitude in the Hamlet drama. We will analyze the three
moments through some theorists: Harold Bloom, René Girard, Nietzsche and Freud.
KEYWORDS: Solitude; Hamlet; Tragedy.

INTRODUÇÃO
Hamlet é uma das obras mais significativas da literatura clássica universal. A peça é imensa, que sem
cortes, alcança a marca de quase quatro mil linhas, sendo raramente encenada em toda a sua extensão. Além
de que, “a peça não é apenas a Mona Lisa da literatura como, também, um elefante branco, uma anomalia no
cânone shakespeariano”. (BLOOM, 2000, p. 488). O ensaísta estadunidense Harold Bloom, comentou que a
versão de Hamlet de 1601, que chegou a modernidade, foi a versão final do drama shakespeariano, houve outra
versão, intitulada Ur-Hamlet de 1589. (BLOOM, 2000, p. 483). Após a versão última da tragédia - Hamlet,
Shakespeare escreveu mais 16 (dezesseis peças), mas nenhuma assemelha-se a do Príncipe dinamarquês
isolado em si mesmo.
1 Mestre em Cinema – PPGCINE da Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: hdliterato@gmail.com.
Artigos: NUNES, I. A.. O impuro em Kafka a partir da ótica benjaminiana. A PALO SECO: ESCRITOS DE
FILOSOFIA E LITERATURA, v. 8, p. 58-64, 2017.
NUNES, I. A.. A apropriação do herói, no monstro Drácula de Coppola. In: QUEIROZ, C. E. J.; COSTA, W.
J.. (Org.). ESTUDOS LITERÁRIOS-VISUAIS.. 1ed.ARACAJU: CRIAÇÂO, 2018, v. 1, p. 57-65.
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O protagonista do drama supracitado é tido como um dos personagens mais bem elaborados pelo
tragediógrafo Shakespeare, perdendo apenas para John Falstaff. Em verdade, William Shakespeare foi mais
comediógrafo do que dramaturgo. Entre as (38) trinta e oito peças da sua bibliografia, há somente (12) doze
tragédias. Mas, o epíteto “dramaturgo” deu-se dado valor artístico, histórico e dramático das suas quatro
grandes tragédias: Hamlet (1601), Macbeth (1603), Othelo (1603), Rei Lear (1605). Estas, exploram fraquezas
humanas como: vingança, loucura, ambição, inveja, ciúmes e entre outras. Mas como afirma Bloom em
Shakespeare: a invenção do humano. “Hamlet não é, na verdade, a tragédia de vingança que finge ser. É teatro
do mundo, como A Divina Comédia, O Paraíso perdido, Fausto, Ulisses ou Em busca do tempo perdido”.
(BLOOM, 2000, p. 479).
Na tragédia shakespeariana do príncipe Hamlet, ele perde seu pai subitamente. Por tradição
seu tio Claudio, casa-se com sua cunhada, a rainha e recém viúva Gertrudes, assumindo assim o trono da
Dinamarca. De maneira supranatural, o fantasma do rei Hamlet aparece para o jovem Príncipe, e comenta que
foi assassinado pelo seu irmão, Claudio. O espectro exige vingança. Após tais eventos o jovem Hamlet, muda
seu comportamento, isola-se dos amigos e aniquila a própria vontade.

OS TRÊS MOMENTOS DE SOLIDÃO
Podemos pontuar a solidão ou isolamento no drama Hamlet em 3 (três) momentos: A solidão do
luto; O isolamento estratégico e o isolamento imposto. O primeiro momento de solidão no drama se dá quando
ainda é recente a morte do rei, e Hamlet se nega a socializar, preferindo sofrer sozinho a dor da perda. A corte
se põe em festa pois o rei Claudio esposou a rainha Gertrudes, o Príncipe foge da atmosfera daquele festim.
Questões externas pouco importam a esse herói da interiorização. (BLOOM, 2000, p. 510). Para Hamlet, é
um absurdo festejar quando mui recente houve um funeral: “Os assados do velório. Puderam ser servidos
como frios na mesa nupcial. Preferia ter encontrado no céu meu pior inimigo. Do que ter visto esse dia! ”
(SHAKESPEARE, 2008, p.25).
Na primeira aparição do jovem Hamlet no drama, o rei Claudio questiona as “nuvens no semblante”
do rapaz. E de forma esquiva ele responde que protege-se, pois está demasiadamente próximo do sol
(SHAKESPEARE, 2008, p. 21). O primeiro momento de solidão no drama é breve, dura apenas um ato. A
trama evolui e o que inicialmente era o jeito reservado e evasivo do Príncipe por conta da sua dor, na evolução
da trama seu isolamento se dá pelo encontro dele com o Fantasma.
O segundo momento de solidão ou o isolamento estratégico do príncipe Hamlet ocorre em
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consequência das revelações dita pelo rei espectro. O estratagema do Príncipe foi isolar-se. Primeiro por não
confiar em ninguém, depois por ter dúvidas quanto as “revelações” do Fantasma, e por último, para escrever.
O primeiro impulso do Príncipe não foi criativo, Hamlet estava inquieto. O Lorde Polônio, o
camareiro do rei, comenta que o jovem Hamlet perambula pelo palácio: “O senhor sabe, algumas vezes ele
vagueia. Horas seguidas, aí na galeria. ” (SHAKESPEARE, 2008, p.51). O ensaísta francês René Girard, em
sua obra Shakespeare: o teatro da inveja. (1990), traz a luz o motivo para o desassossego do príncipe.
Segundo Girard, para executar uma vingança com convicção, você tem que acredita na justiça de
sua própria causa. E de fato, aquele que busca vingança não crerá em sua própria causa se não crer na culpa de
sua vítima pretendida. E da culpa dessa vítima pretendida segue-se, por sua vez, a inocência da vítima dessa
vítima. Se a vítima da vítima já é um assassino, e se aquele que busca vingança reflete um pouco demais sobre
a circularidade da vingança, sua fé na vingança há de desabar. (2010, p. 503).
Eis o tormento do jovem Hamlet – Como haveria de usar de vingança, quando não tinha certeza
se o que o morto falou era verdade? Se Hamlet ficasse impassível após a visita do Fantasma, não teriam
sofrido mortes violentas: Polônio, Ofélia, Laertes, Rosencrantz, Guildenstern, Cláudio, Gertrudes e o próprio
Príncipe. “Todos os acontecimentos da peça dependem da reação de Hamlet ao Fantasma, reação essa tão
dialética quanto tudo o mais em Hamlet”. (BLOOM, 2000, p. 483). Em um dos seus solilóquios, o Príncipe
até mesmo contesta se era mesmo o pai que surgiu diante dele:

(...)
Mas o espírito que eu vi pode ser o demônio.
O demônio sabe bem assumir formas sedutoras
E, aproveitando minha fraqueza e melancolia,
- Tem extremo poder sobre almas assim Talvez me tente para me perder.
Preciso provas mais firmes do que uma visão.
O negócio é a peça - que eu usarei
Pra explodir a consciência do rei. (SHAKESPEARE, 2008, p.64).

A pobre Ofélia, filha de Polônio, sofreu pelo distanciamento e o desprezo que recebia do jovem
Príncipe. Outrora o amor jovial de ambos parecia ser reciproco. Mas o contato com o espírito do rei alterou o
pensamento e comportamento de Hamlet. O encontro mudou sua estrutura e visão das coisas. Nietzsche na sua
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obra A origem da tragédia (1872), comentou sobre a transformação que Hamlet sofreu:

Nesse sentido, o indivíduo dionisíaco assemelha-se a Hamlet: ambos têm visão profunda, que lhes
permite enxergar a verdadeira essência das coisas, - ambos adquiriram conhecimento, e a náusea
decorrente inibe-lhes a ação, - e qualquer ação da parte deles seria incapaz de alterar a eterna natureza
das coisas, - consideram ridículo, ou humilhante, o fato de serem chamados a corrigir um mundo que
está fora de eixo. (NIETZSCHE, 2007, p. 56).

O afeto do Príncipe por Ofélia, seria algo para própria satisfação, e isso seria medíocre frente ao
proposito maior que o Fantasma delegou em suas mãos. Além das dúvidas, para ele, todos poderiam ser
possíveis cúmplices do terrível homicídio de seu pai, até mesmo a rainha Gertrudes. Ofélia não resiste ao
desdém do seu amado e enlouquece, e logo após suicida-se.
Seus amigos Rosencrantz e Guildenstern, tentam chegar a origem do isolamento do jovem Hamlet,
este por sua vez oferece uma flauta para Guildenstern tocar. Guildenstern assume que não sabe executar notas
no instrumento oferecido. E de maneira rude o Príncipe lhe responde:

Pois veja só que coisa mais insignificante você me considera! Em mim você quer tocar; pretende
conhecer demais os meus registros; pensa poder dedilhar o coração do meu mistério. Se acha capaz de
me fazer, da nota mais baixa ao topo da escala. Há muita música, uma voz excelente, neste pequeno
instrumento, e você é incapaz de fazê-lo falar. Pelo sangue de Cristo! Acha que eu sou mais fácil de
tocar do que uma flauta? Pode me chamar do instrumento que quiser - pode me dedilhar quanto quiser,
que não vai me arrancar o menor som... (SHAKESPEARE, 2008, p.82).

O Fantasma exigiu vingança, e ninguém poderia saber a respeito: Ofélia, Polônio, Rosencrantz,
Guildenstern. Apenas Horácio, sabia a respeito do Fantasma. Hamlet então decide pôr a prova as palavras
do espectro, e se põe a escrever uma peça. Freud em sua obra Psicologia das massas e análise do eu (1921),
comentou que No tocante à realização intelectual, continua verdadeiro que as grandes decisões do trabalho do
pensamento, as descobertas e soluções de enorme consequência, são possíveis apenas para o indivíduo que
trabalha na solidão. (FREUD, 2011, p.24).
O isolamento serve como reforço ao imaginário do Príncipe. Seu amigo Horácio lhe oferece auxílio,
mas Hamlet, nega todo e qualquer ajuda. Em sua autossuficiência o Príncipe escreve um drama: A ratoeira.
Uma reedição de outra peça: A morte de Gonzaga. É uma peça dentro da peça sobre outra peça. Ou seja, é
um vórtice metalinguístico. Bloom, em seu livro Hamlet: o poema ilimitado (2004), comentou sobre esse
emaranhado teatral:
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(...) Shakespeare escreve uma peça sobre o tipo de peça que está escrevendo, com grande brilho, faz
lembrar Hamlet: ” A carne humane é maculada pelo fingimento da teatralidade. ” Sim, mas nenhum
outro ser humano (ou fantoche, se o leitor preferir) é tão maculado quanto Hamlet. (BLOOM, 2008, p.
59).

Conforme descreve A poética aristotélica, o drama deve estar associado a mímese. Hamlet descreve
sua realidade no drama, e sua funesta realidade, é que seu tio se aproveitou enquanto o rei adormecia no
jardim do palácio e colocou veneno em seu ouvido. Posteriormente, Claudio disse que o rei foi picado por uma
serpente (SHAKESPEARE, 2008, p. 21).
O isolamento de Hamlet desenvolve o seu lado criativo, a escrita diminui sua ansiedade porém,
somente a excussão da peça pode escamotear sua dúvida acerca da culpabilidade de seu tio.
É bem verdade, que um dramaturgo que se preze, ao engendrar uma peça, tem o intuito de agradar
ou impactar seu público. Hamlet, por sua vez, trazia o intento de abalar um único espectador, seu tio Claudio.
O “provável” regicida. O Príncipe só poderia pensar em vingança diante da reação deste espectador único.
Bloom, esclarece-nos esse posicionamento de Hamlet:

O conhecimento aniquila a ação, - a ação depende dos véus da ilusão: eis a doutrina de Hamlet, e não
essa balela do sonhador que pensa demais e que, devido a um excesso de opções, não consegue agir.
Não é a reflexão – absolutamente -, mas o conhecimento, a percepção da verdade terrível, que interfere
com a motivação de agir, tanto em Hamlet como no indivíduo dionisíaco. (BLOOM, 2000, p. 491).

No Dicionário de filosofia elaborado por Abbagnano, uma das muitas definições de “solidão”,
é que seria “isolamento ou busca de melhor comunicação. ” (1998, p.918). A comunicação que o Príncipe
escolhe é o drama. E quando atores itinerantes visitam o palácio, Hamlet os dirige, e mostra domínio d gênero
dramático. Hamlet solicita que os interpretes visitantes encenem sua peça: A ratoeira.
Diante da execução do drama, Hamlet se põe a fitar o seu tio, Claudio. O rei assiste a peça e vê
no palco, o rei (ator) ser assassinado enquanto dormia. O rei Claudio levanta-se irado e sai. Hamlet então
tem convicção que a investida criativa foi frutífera. Sua peça impactou quem deveria impactar, não há mais
dúvidas. Tanto que o Príncipe afirma: “agora eu aposto mil libras na palavra do fantasma”. (SHAKESPEARE,
2008, p. 80).
Hamlet então torna-se uma ameaça para o rei e o seu séquito, o seu tio, o rei Claudio o teme. Logo,
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o casal real intenta enviá-lo para Inglaterra. Surge então o terceiro momento de solidão do Príncipe presente
no drama: o isolamento imposto.
Hamlet vai para a Inglaterra. O rei Claudio junto com Rosencrantz e Guildenstern armam uma
cilada para matá-lo, graças a um quid pro quo, Hamlet saí ileso.
O ato quinto mostra-nos o herói de volta a Dinamarca. Agora amadurecido, sua única motivação
é cumprir a vingança que prometeu ao Fantasma. No desfecho apenas Horácio permanece vivo, a vingança
arrasta quase todos para o além que o espectro se negou a narrar.

CONCLUSÃO
Como acentuou Bloom, facilmente Hamlet poderia ser considerado um vilão: frio, calculista,
homicida, solipsista, niilista. (BLOOM, 2000, p. 503). Mas, seria um exagero julgá-lo assim. Nós acompanhamos
a evolução do personagem no decorrer do drama. E ratificamos que o amadurecimento do Príncipe se dá em
seus isolamentos. O mais produtivo entre seus momentos de isolamentos, poderíamos dizer que foi o seu
segundo momento de solidão: o isolamento estratégico. É nele, que o jovem Príncipe em seu solilóquio diz a
famosa frase: Ser ou não ser – eis a questão. (SHAKESPEARE, 2008, p. 67). O mestre, William Shakespeare
de forma triunfal, aponta-nos em seu Hamlet, um impulso criativo condicionado pelo isolamento.
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O UNIVERSO MARAVILHOSO EM “POEMA DESENTRANHADO DE UMA CARTA
AUTOBIOGRÁFICA”, DE STELLA LEONARDOS:
UM DIÁLOGO COM SILVIO ROMERO

Mayara dos Anjos Lima Nascimento1

RESUMO: Este artigo tem por objetivo fazer um estudo do maravilhoso em “Poema desentranhado de uma
carta autobiográfica”, poema integrante da obra Rapsódia Sergipana (1995), de Stella Leonardos, e do diálogo
que esta promove com Silvio Romero. A abordagem está fundamentada em Conceitos fundamentais da poética
(1969), de Emil Staiger, O uso da poesia e o uso da crítica (2015), de Eliot, e Poesia ingênua e sentimental
(1995), de Schiller e o capítulo “A consagração do instante”, da obra O Arco e a Lira (1982), de Otavio Paz.
Como ampliação da proposta, também serão utilizados os pressupostos teóricos de Silva e Ramalho (2007)
que trabalham com a teoria do épico na literatura.
PALAVRAS-CHAVE: épico; Leonardos; maravilhoso; Silvio Romero.

Introdução

A autora do poema a ser analisado, Stella Leonardos, nasceu no Rio de Janeiro em 1923, estando com
94 anos. Publicou ao longo de sua carreira mais de duzentos livros, entre romances, poemas, literatura infantil
e dramaturgia. É formada em Letras Neolatinas, tradutora do inglês, francês, italiano, espanhol, catalão e
provençal e sua estreia na Literatura Brasileira aconteceu em 1941 com a publicação de Passos na areia. A
crítica literária a situa na terceira geração modernista, podendo servir como exemplo para comprovação deste
enquadramento as obras Geolírica (1966), Cantabile (1967), Amanhecência (1974) e Romanceiro da Abolição
(1986), por exemplo. Apesar de não ser sergipana, escreveu Rapsódia Sergipana (1997) dedicando a Sergipe e
aos sergipanos, mas para isso foi necessário que ela promovesse um resgate dos acontecimentos e fatos locais,
assumindo um lugar de enunciação, já que não é a origem do sujeito que determina o tipo de produção que
fará. O que há, portanto, é a adoção deste lugar específico de enunciação diferente do que presenciou na sua
vivência no Rio de Janeiro, pois “o poeta fala das coisas que são suas e de seu mundo, mesmo quando nos
fala de outros mundos.” (PAZ, 1982, P. 230). Cada parte da obra traz consigo uma história inerente às regiões
sergipanas e é apresentada ao leitor em forma de poemas.
Porém, antes de adentrar no poema específico de análise, se faz necessário um breve levantamento
acerca do gênero rapsódia e para isso será utilizada as contribuições de Ramalho (2017) e Moisés (1974).
Rapsódia era, na Grécia Antiga, a recitação de pedaços de poemas épicos, geralmente de Homero. A maior
parte desses poemas era recitada por rapsodos, declamadores que saiam de cidade em cidade propagando os
textos. Os rapsodos surgiram, provavelmente, no século VII a.C e não recitavam composições próprias. A
partir do século XIX, contudo, para a literatura a palavra «rapsódia» passou a ter sentido de reunião, numa
mesma obra, de temas ou assuntos diversos e de várias origens, muitas vezes com histórias que compunham
o folclore nacional.
1 Graduada em Letras pela UFS (2017). Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFS.
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De acordo com o Dicionário de termos Literários (1974), de Massaud Moisés, rapsódia vem do grego
rbapsoidía e rapsodo era rbapsoidós. Ademais foi “Adotado por alguns compositores no século XIX (Tomaschek, Liszt, Brahms), para assinalar toda peça musical permeada de emoção e melodia, ou a utilização livre de
temas populares para piano e orquestra [...]”. (MOISÉS, 1974, p. 426). Moisés ainda cita Macunaíma (1928),
de Mário de Andrade, como uma rapsódia, pois abarca a temática afro-indígena, por meio do personagem
principal, e mostra um Brasil multifário ao leitor.
Em relação à Rapsódia Sergipana, obra da qual foi tirado o poema que aqui será trabalhado, diz
Ramalho (2017) que o sentido dado ao canto clássico passa a ser ampliado e torna-se uma tríade: cantar, contar
e sonhar. A composição da obra nos faz enquadrá-la como uma epopeia justamente pelo fato de demarcar
o heroísmo do povo brasileiro, numa tentativa de Leonardos de tirá-los da margem e trazer para o centro de
debate, pois, em uma sociedade desigual e de anulação de vozes como é a brasileira, o trabalho com o populário
e a tradição é de suma importância para a afirmação nacional. Outrossim, “[...] a cada dia se descobrem mais e
mais textos épicos, pertencentes a todos os povos, [...]” (PAZ, 1982, p. 237), o que anula a hipótese infundada
de alguns críticos, a exemplo de Lukács (2000), de que o épico não tenha sobrevivido aos dias atuais.
Sobre sua divisão, a obra possui dezessete poemas, contabilizando ao todo 1.346 versos com
predominância de redondilha maior e rimas não padronizadas. O leitor é levado a perceber na história de
Sergipe uma certa atualidade e incompletude, uma história que ainda não teve desfecho e com possibilidades
de novas descobertas, haja vista que há muito do mítico popular a ser desvendado: “O uso do tempo presente e
do gerúndio reforçam a imagem de uma história que vai brotando dos sobrados, das carrancas, das ruas e dos
mares, e passa a impregnar o canto do eu-lírico/narrador.” (RAMALHO, 2017, p. 184).
Contudo, é “Poema desentranhado de uma carta autobiográfica”, sétimo poema do livro que se estende
da página 43 a 51 do livro, que servirá como corpus de análise neste trabalho. Stella afirma por meio de
uma narrativa polifônica e dialógica que Silvio Romero brotou de um livro e fez-se presença ao seu lado,
ajudando-a a escrever sobre o folclore de Sergipe, como ver-se-á adiante.

1. Uma leitura do “Poema desentranhado de uma carta autobiográfica”: o maravilhoso e o diálogo com
Sílvio Romero

Antes de iniciar o trabalho com o poema, faz-se necessário a leitura do texto de Theophilo Braga que
antecipa o poema e prepara o leitor para debruçar-se sobre o texto de Stella Leonardos: “Todos os gêneros
poéticos dão a palavra de presente, desde os romances do século XVI às cantigas líricas, passando pelos
Pastoris, reisados, Cheganças e Marujadas.” (LEONARDOS, 1995, p. 43). Por meio desse segmento narrativo
de um poeta, sociólogo, político e ensaísta português, já se nota a presença da mescla de instâncias narrativa
e lírica, as quais serão mencionadas a posteriori, e uma proposta de enxergar o poema como presente que os
poetas nos fornecem.
Pelo fato de o poema ser consideravelmente longo foram selecionadas as dez primeiras estrofes neste
primeiro momento, as quais procuramos reproduzir com a mesma formatação do texto original:
Feito mágica num livro.
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De um simples bico de pena
o perfil com nova vida,
destacando-se da página.

E sobrevindo mistério,
a meu encontro o sorriso
e a presença carismática
de mestre Sílvio Romero:

-Posso chama-la de amiga?
Entre honrada e surpreendida,
tão logo reencontro a fala
confesso:- Me considero
sua amiga há tanto tempo,
meu caro Sílvio Romero.
Apenas não conhecida
Sua carta autobiográfica,
e agora me deu vontade
- perdoe se ideía absurdade que o amigo me guie
pela Sergipe mais sua.

- Essa do amor ao folclore?
Mas tudo não está nos cantos
e nos contos e nos versos
e nos folguedos diversos
que coletei nesses livros
que a senhora vive lendo?

- Diferente o que pretendo.
Quem sabe se eu transmitisse
Aquelas coisas vividas
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pela sua meninice
Teria a impressão sensível
de ser menina de novo?
Também fui criança de sonho.
Daria o senhor licença
que eu sonhasse, olhos abertos,
com base em Sílvio Romero?

Ele ri, condescendente:
- Sim, confio na senhora.

E depois, num tom mais sério:
- Porque amamos o folclore.

E graças ao livro mágico,
à força do populário
e essa carta autobiográfica,
revejo o menino Sílvio
no meio de outros meninos.

Ouvindo as sábias velhinhas
das almofadas de crivo
desfiarem fábulas, xácaras,
romances peninsulares.
[...]

(LEONARDOS, 1995, p. 43-46)

Inicialmente, a respeito do título já se verifica a presença da metalinguagem quando a autora intitula
o poema como “poema”. Essa figura de linguagem permanece no todo do texto. “Desentranhado” traz a ideia
de que a inspiração para o escrever foi extraída do íntimo da alma, como que das próprias entranhas. Todos
os versos do poema têm predominantemente o uso de redondilha maior. A linguagem é simples, próxima do
popular, o que já é uma característica da escrita de Leonardos. O discurso, por sua vez, é marcado por uma
hibridez entre instâncias lírica e narrativa, instâncias essas conceituadas por Silva e Ramalho (2007). Portanto,
ora o texto épico estará permeado de narração, ora de lirismo.
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A rapsódia de Leonardos [...] ampliará o sentido do canto clássico, relacionando-o a cantar,
contar e sonhar, na liberdade de, em primeira pessoa, buscar na voz do espaço os referentes
necessários para compor a matéria-épica. O uso do tempo presente e do gerúndio reforçam a
imagem de uma história que vai brotando dos sobrados, das carrancas, das ruas e dos mares, e
passa a impregnar o canto do eu-lírico/narrador. (RAMALHO, 2017, p. 184)

A inspiração para a criação do poema, por meio da ‘presentificação’ de Silvio Romero, foi tão forte que
pareceu “[...] mágica num livro[...]”, e toda ela se desenvolveu durante a leitura da Carta autobiográfica com
informações acerca da vida e obra de Sílvio Romero2. Essa carta é uma obra de autoria de João do Rio, datada
do ano de 1909 pela editora Garnier, e que contêm respostas dadas por Romero às indagações propostas por
Rio.
Quando Rio pergunta sobre as obras de Romero, este responde se não se considera um literato:
Conheci, sem esforço e para meu mal, que, se não sou ao pé da letra um cientista, não me
cabe também a denominação de literato, no sentido restritíssimo que este qualificativo tem
entre nós e parece ser a intuição por v. abraçada, quando diz no auto de perguntas: De seus
trabalhos, quais as cenas ou capítulos, quais os contos, quais as poesias que prefere?
Escrevi, é certo, algumas poesias, entre os dezoito e vinte e cinco anos, que andam aí em dois
volumes. Mas foi só.
Não tenho romances, contos, novelas, dramas, comédias, tragédias, folhetins, crônicas,
fantasias...
Não, nada disso. (RIO, 1909, on-line).

Ademais, Romero ainda afirma na carta que para ele a literatura estava intimamente relacionada com
questões críticas, filosóficas, científicas e religiosas. Em relação especificamente à criticidade aguçada, é dito
por Romero que ele herdou do pai: “[...] a propensão analista e crítica, como devida, em grande porção, a meu
pai, André Ramos Romero, português do norte, muito inteligente e muito satírico.” (RIO, 1909, on-line).
Sobre essa crítica literária, vale destacar o fato de Sílvio Romero ter sido um crítico de renome.
Admirador de Tobias Barreto, também sergipano, nascido na cidade que leva o seu nome, nunca deixou de
superestimá-lo3 em relação a Castro Alves. Em sua carta autobiográfica, Romero cita a influência exercida
por Tobias Barreto na passagem:
Não recebi dele propriamente idéias; aprendíamos, por assim dizer, em comum.
Dele aproveitou-me intensamente, e nunca fiz disso mistério, o entusiasmo de combater, o
calor da refrega, o ardor da luta, o espírito de reação, a paixão das letras, o amor pela vida do
pensamento, pelo espetáculo das idéias. (RIO, 1909, on-line).

2 Sílvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero foi crítico, ensaísta, folclorista, polemista, professor e historiador da literatura brasileira. Nasceu na cidade de Lagarto - SE, em 21 de abril de 1851. Na Academia
Brasileira de Letras fundou a cadeira º 17 que teve como patrono Hipólito da Costa. Era membro do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, sócio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa e de diversas
outras associações literárias. Faleceu no Rio de Janeiro, em 18 de julho de 1914.
3 Os termos “superestimação” e “subestimação” foram extraídos de Jobim (2012).
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Acrescido a isso, subestimou Machado de Assis com críticas severas criadas como resposta às feitas
anteriormente por Machado. Jobim (2012), crítico contemporâneo, se posicionou acerca disso afirmando
que “Sílvio Romero agia passionalmente, distribuindo bordoadas aos seus desafetos, como Machado de
Assis, e afagos aos amigos, como Tobias Barreto.” (p. 146). Essa crítica a um dos maiores escritores da
literatura brasileira motivou Lafayette Rodrigues Pereira4 a escrever a defesa de Machado de Assis, sob o
título Vindiciae (1940). Ainda cabe mencionar a divergência de Romero com José Veríssimo que fez surgir a
obra Zeverissimações ineptas da crítica (1909). Como afirmou Cândido (1999)

Todos tinham e não tinham razão. Ele foi incoerente em muita coisa, a começar pelo grande
contraste que parece ter havido entre o seu ameno modo de ser como homem e a sua truculência
como escritor. O testemunho dos contemporâneos mostra uma pessoa bonacheirona, de
excelente humor, desinteressado, generoso, comunicativo; mas que de pena em punho preferia
atacar, desfazer em tudo que o contrariasse, manifestando um ciúme que roçava pela inveja,
uma vaidade que tocava na soberba, uma suscetibilidade vizinha da paranóia. No campo
das idéias e convicções, não é difícil mostrar que primeiro foi positivista e depois atacou
desabridamente o positivismo; que na política de Sergipe desancou um lado e depois se ligou
a ele; (CÃNDIDO, 1999, p. 23).5

Contudo, mesmo com esse contexto problematizador que envolve a figura de Sílvio Romero, no
poema, que acima foi transcrito parcialmente, Leonardos superestima-o através de expressões como “presença
carismática” (v.7), “mestre” (v.8), “meu caro Sílvio Romero” (v. 14) e “amigo” (v. 19). Por meio de uma
narrativa polifônica e dialógica é dito que Romero brotou de um livro e fez-se presença ao seu lado, ajudando-a
a escrever sobre o folclore de Sergipe. E nada mais propício do que ele, sergipano, para tê-la ajudado em tal
“tarefa”. E, no fato de Romero brotar de um livro situa-se o elemento maravilhoso, tão comum nos textos
épicos e apontado por Moisés (1974) como a ação do sobrenatural, que desencadeia a admiração pela surpresa.
A noção de maravilhoso inicialmente foi postulada por Aristóteles, procurando perceber como ele
aparecia nas tragédias e epopeias. Mais tarde, os teóricos franceses e italianos dos séculos XVI e XVII discutiram
o termo atrelando com o de verossimilhança e postularam que o maravilhoso precisava ser verossímil. E,
segundo Ramalho (2007), “o “impossível verossímel” é preferível ao “verdadeiro inverossímil”” (RAMALHO,
2007, p. 182). Ainda Todorov afirma ser o maravilhoso “[...] um fenômeno desconhecido, jamais visto, [...]”
(TODOROV, 2014, p. 49), como é o caso da “nova vida” dada por meio de um poema.
Assim como Stella criou um “Projeto Brasil” com a proposta de trazer à luz um Brasil bem brasileiro,
Romero com sua História da Literatura Brasileira (1888), revelou um projeto de nação que o crítico sergipano
buscava concretizar por meio das letras, sendo a primeira obra a colocar a história literária brasileira em bases
científicas e conceituais, conforme observou Lemos, estudioso do crítico:
Silvio Romero publicará Introdução à história da literatura brasileira (1882) e História da
literatura brasileira (1888), este último um divisor de águas em nossa historiografia literária,

4 Foi crítico, orador, jornalista, jurista, conselheiro de estado, diplomata e senador do Imperador. Ocupou, na
Academia Brasileira de Letras, a cadeira de Machado de Assis.
5 Citação extraída de: Centro de Documentação do Pensamento Brasileiro. Sílvio Romero 1851/1914: bibliografia e estudos críticos. - Salvador, 1999. 67 p.
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―por estabelecer a primeira periodização da literatura brasileira (OLIVEIRA, 1999, p. 134)
e também por ser a primeira obra, segundo Coutinho (1968, p. 29), que colocou a história
literária ―em bases científicas com preocupação conceitual e metodológica. (LEMOS, 2008,
p. 714).

Segundo Santiago (2002), a literatura brasileira em alguns momentos não passou de uma caricatura
em que a escrita foi permeada de uma visão ilusória em relação àquilo que de fato era/é o país, como bem se
notava no período romântico brasileiro. Mas, contrariando essa visão, com a Independência do país (algo ainda
questionável nos dias atuais), em 1822, paralela à escola romântica, fortaleceu-se a ideia da necessidade em
se edificar uma identidade tipicamente nacional e nesse contexto é que a literatura brasileira passa a assumir
contornos diferenciados. Ainda a crítica de Santiago, em Uma literatura nos Trópicos (2000), baseia-se no
“aclaramento, dentro da dialética de dependência colonial e universalidade metropolitana, do princípio de
nacionalidade, utilizado como critérios estéticos desde Silvio Romero e continuando na valorização da cultura
nativa pelos modernistas” (NUNES, 200, p. 72 apud TARRICONE, Jucimara, 2007, p. 148).
Toda as obras de Romero e Stella são entrelaçadas por essa proposta de formulação de identidade
nacional própria, e, no poema em questão, o folclore de Sergipe é colocado como meio capaz de mostrar as
riquezas na história e cultura dos sergipanos. Também, na carta, Romero cita a presença constante do folclore
na sua vida no Lagarto: “O Lagarto, [...], era uma terra onde os festejos populares, reisados, cheganças, bailes
pastoris, taieiras, bumbas-meu-boi... imperavam ao lado das magníficas festividades da igreja.” (RIO, 1909,
on-line).
Outrossim, um conceito de suma importância para o estudo da epopeia clássica, assim como das atuais,
a exemplo da Rapsódia Sergipana, é o de referenciação poética, trazido por Silva (2007), e no qual um
texto promove um diálogo com outro, sendo fundamental para a continuidade da arte. Os autores gregos,
por exemplo, foram modelo de perfeição para muitos poetas posteriores. Na modernidade, contudo, essa
referenciação passou a ser chamada de intertextualidade, quando um texto traz oposição a outro que toma
como referência, ou intratextualidade, quando se assimila o texto original.
Consoante a isso, dentro do próprio poema em análise há a inserção de outros poemas, promovendo
uma intertextualidade explícita. Todos eles foram coletados por Silvio Romero de forma a compor contos
populares sergipanos e intitulam-se, respectivamente, “A Flor de Alexandria”, “Chegança dos mouros” e
“Chegança dos marujos”. Além destes, que terão os fragmentos utilizados por Leonardos expostos abaixo,
aparece ainda poemas coletados por Melo Morais Filho6, mas que por neste momento o foco ser a relação
Leonardos-Romero, não será inserido nesta abordagem.
“ (--- Adeus, centro da firmeza,
Adeus, flor de Alexandria,
Se a fortuna me ajudar
Te buscarei algum dia.
Não sei se mais te verei;
Qual será a minha sorte?
D’eu te amar até a morte,
Como dantes eu te amei?” )

6 Tio-avô de Vinicius de Moraes, nasceu em 1844 e faleceu em 1919. Foi médico doutorado pela Faculdade
de Medicina de Bruxelas, além de folclorista, etnógrafo, poeta, prosador e historiógrafo brasileiro.
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(LEONARDOS, 1995, p. 46)
(“---Olhem que grande peleja
Temos nós que pelejar,
Se for o rei da Turquia,
Se não quiser se entregar!
Trabalharemos com gosto
Pra nossa espada amolar;
Se for o rei da Turquia,
Se não quiser se entregar.”)
(LEONARDOS, 1995, p. 49-50)
( ---” Alvistas, meu capitão,
Alvistas, meu general,
Avistei terras de Espanha,
Oh! tolina,
Areias de Portugal! “)
(LEONARDOS, 1995, p. 50)

Existe também no poema, entre as páginas 46 e 47 da obra, a apresentação de outros elementos
folclóricos e lendários, tais como o saci , o jarupari (entidade sobrenatural, que entre os católicos do século
XVI era considerado o diabo), a caapora, Rudá (deus do amor da tribo tupi, assim como eram Vênus e Afrodite
na cultura romana), as iaras e os dragões. Todas essas figuras estavam “[...] nos ouvidos meninos/ do fascinado
menino/ o enlevo de outras histórias[...] tantas figuras e coisas/ naqueles poemas da infância.” (LEONARDOS,
1995, p. 46 e 48).
Essa infância, demarcada por grifo na citação do poema original, era desejada pelo eu-lírico do poema.
Quando, na quinta estrofe, Romero diz que tudo que o eu-lírico/narrador sabe já está nos textos por ele
coletados, é rebatido a fim de mostrar que essa volta ao passado do menino Romero era uma forma de sentirse menina de novo, propondo, portanto, um olhar para a infância, que remete aos conceitos trazidos por
Schelley (2008 ) em sua Defesa da poesia. A poesia, para ele, era a linguagem da infância, na qual há uma
desautomatização da linguagem poética e a razão acaba cedendo lugar à subjetividade. O teórico promove,
portanto, a defesa da imaginação na sociedade moderna, no contexto da Inglaterra industrial do início do
século XIX, em que cria a noção de uma literatura imaginativa, sendo a linguagem da poesia uma linguagem
de alta inspiração e lirismo. É justamente essa volta ao passado que Leonardos propõe no poema, com o intuito
de reviver momentos.
Ainda na mesma linha de pensamento, Schiller (1995), ao postular as noções de poesia ingênua e
sentimental, coloca em oposição a poesia antiga e a moderna, que posteriormente seria reabordada por Schlegel
e Hegel sob as terminologias de poesia clássica e romântica. A marca divisória entre essas duas é a noção de
natureza, que estava sempre como uma constante no poeta ingênuo, a exemplo de Homero, mas se perdeu
no moderno, que a encontra por meio da poesia. Atrelado a essa perspectiva da poesia sentimental, pode-se
pensar o poema de Leonardos pela autoconsciência da perda da tradição ao longo dos tempos. Essa poesia
passa a ser, então, dotada das dimensões de subjetividade, autorreflexão e interioridade. O que Leonardos
sugere, nesse sentido, é uma busca do retorno à tradição, demarcada, no poema selecionado, pela presença do
folclore, “da força do populário” (9º estrofe, v.2) e de Silvio Romero. Ao tempo em que se contavam histórias
REVISTA BARBANTE - 41

sobre Sergipe, tentava-se dar sentido à história do próprio povo e compreender, inclusive, a identidade destes.
Afinal, conforme afirma Paz: “Todo poema, qualquer que seja sua índole- lírica, épica ou dramática-, manifesta
um modo peculiar de ser histórico.” (1982, p. 236) e “transcende o histórico, mas que, [...] precisa se encarnar
de novo na história e se repetir entre os homens.” (1982, p. 228)
O poema, assim como toda a Rapsódia Sergipana, é evidentemente demarcado pela valorização da
cultura nativa. Em Eliot (2015) essa questão referente ao nativismo é abordada com base em Dryden. Ao trazer
ao debate reflexões sobre a natureza e função da literatura, Eliot mostra que a poesia é “uma arte na qual os
próprios princípios pareciam durar para cada civilização e para cada sociedade.” (p. 36). Dryden, no campo
da crítica poética, tomou consciência da “necessidade de afirmar o elemento nativo na literatura” (p. 36).
Partindo disso, enquanto muitos críticos baseavam-se naquilo que vinha do estrangeiro, ele preferiu usar o que
era nativo como objeto de análise. Essa proposta muito se assemelha ao que Leonardos sugeriu. Ao utilizar o
Estado de Sergipe e os sergipanos como inspiração, vai ao encontro de Dryden, citado em Eliot.
Como trabalhamos com o poema de maneira segmentada, façamos agora a leitura de seu desfecho:
Do simples bico de pena
O perfil revivescendo,
Destacando-se da página.

[...]
-- Aqui não termina a carta?
Com muita pena lhe digo:
Fique a pena no tinteiro.
Até qualquer dia, amiga!

E eu triste, fechando o livro.
(LEONARDOS, 1995, p. 50-51).

Nota-se claramente a repetição intencional que a autora propôs, fazendo do final do poema um recomeço,
num movimento cíclico. O maior destaque desse trecho é que diante de tanta similaridade com o início, houve
uma alteração: “o perfil com nova vida” cede lugar a um “perfil revivescendo’. A nova vida remete justamente
à noção do maravilhoso que permeia o texto e faz Romero, já morto, voltar a ter vida a partir do momento
em que é lido na sua carta. Contudo, no final ao usar a expressão “revivescendo”, no gerúndio, mostra que o
poema acaba, mas a presença dos literatos permanece viva sempre ou pelo menos escrever utilizando-os como
suporte é também uma forma de os manter vivos para a posteridade.
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Considerações finais

O trabalho com textos assim é de sua importância atualmente, pois o homem moderno vive refém
do estresse diário, das disputas pelo poder e da rivalidade, necessitando, portanto, de algo que seja voltado
para os valores os quais nunca deveriam ter deixado de serem priorizados, conduzindo seu pensamento para
reavaliar o modo como vive e passar a revalorizar a tradição de seu povo. A obra de Leonardos propõem
justamente isso: uma retomada à tradição como forma de nos voltarmos para aquilo que de fato nos torna unos
e incomparáveis.
É exatamente diante do cenário político e social conturbado no qual vive a sociedade do século XXI
que os estudos voltados para o épico se tornam altamente atraentes, haja vista que ainda precisamos “criar”
heróis como forma de manter viva a nossa ludicidade. Em um mundo em que o capital impera é fundamental
a retomada da tradição como resposta ao descrédito muitas vezes dado ao país. Ademais, usando das palavras
de Ramalho para refletir sobre o valor social da epopeia “Staiger destaca o papel do poeta épico ao se fazer
articulador e propagador de histórias que se espalham, multiplicando o público até que este forme um “povo”.
Ou seja, Staiger atribui crucial importância à epopeia no seio da história humana.” (RAMALHO, 2007, p.
184). Portanto, o épico auxilia o nosso conhecimento acerca da história e cultura de um povo, pois”[...] traz
tudo para diante dos nossos olhos, como se estivesse vendo com os seus. Não dizemos portanto que êle se
restringe ao que acontece agora. [...] Mas sem dúvida alguma, êle configura o presente e fundamenta a vida
tornada presente, mostrando de onde ela procede.” (STAIGER, 1969, p. 172).
Com isso, Stella Leonardos conseguiu trazer à luz a cultura brasileira por meio de toda sua inventividade.
Dessa maneira, saber sobre a história de uma nação significa resgatar e preservar a tradição de um povo que
contribuiu para que chegássemos ao ponto em que nos encontramos. Trata-se, pois, de uma oportunidade
única para compreender, inclusive, a nossa própria identidade. Esta sem a tradição não pode ser definida.
Então, a leitura de poemas como os de Leonardos incentiva a preservação da cultura popular para que as
gerações futuras se sintam não só herdeiras, mas também veladoras da nossa tradição.
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Sobre muros e murros
Lina Rosa Morais
Muros há por toda parte e por toda vida. Foi derrubando um a um, ora escalando,
ora aos murros. De um jeito ou de outro acabava muito ferida e cansada. Andava
cabisbaixa a espera do novo muro, que inexorável sempre aparecia. Porém alguém
lhe sussurrou que muros não existem. Por um segundo pensou ser uma alucinação.
A voz insistiu. Não há nenhum muro. Vociferou contra a voz. E essas marcas?! São
o quê?!?! Sua própria estupidez, disse a voz e sorriu. Olhou para as mãos ainda
marcadas do último tombo. Como pode ser?! Você cria muros porque acredita que
eles existem. Deixe de crer em muros e murros. Descubra seu centro e vá. Deixe
para trás tudo que prende. Tudo não é uma palavra muito grande? A voz sorriu de
novo. Vá. Disse alongando a vogal. Aos poucos foi mesmo. E indo descobriu seu
centro em um ponto imaginário no meio da reta que une os dois ísquios da bacia e
fica mais ou menos dois centímetros depois do umbigo. Em momentos de grande
desespero, esse ponto precisa se sobrepor ao seu reflexo nas costas. Quando ambos
se encontram a força é incontrolável. Engana- se quem pensa que passou a usar
essa força para derrubar os muros com murros certeiros, simplesmente não para
mais ao ver os muros, corre ao encontro deles sem hesitação. E ao chegar perto o
muro se desfaz, como em filmes, fade away... Não há muros. Só alguns... A voz
repete muito brava, já disse, tira isso de sua mente. O que a voz não sabe, é que o
pior não mora na mente, mas no coração.
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PÉS NA CALÇADA

Raulina Andrade

Fazia eu 24 anos e voltava de uma estadia em Recife de aproximadamente dez anos. Chegava à rua
em que passei toda a minha infância... Tudo continuava do mesmo jeito: as casas, os vizinhos, um cachorro
deitado no meio da rua, um carro com o pneu furado na esquina, duas ou três crianças brincando de amarelinha.
Aquela brisa, o cheiro de bagunça... Parece que o tempo não passou por aqui!
Se houve uma coisa que mudou foi o Luizinho... Ele já não era tão Luizinho assim... Era um Luizinho,
sabe?
E eu com aquele jeito de menina homem cheguei lhe dando um sopapo, apertando-lhe as bochechas.
Opa! Ele não tem mais bochechas. Era uma pele mais grossa, cheia de cabelinhos, um pouco encrespados.
Mesmo assim, a apertei fortemente, tão forte que dona Cremilda gritou “Vai soltar mais não?”. Ela sempre
estava sentada na mesma posição e lugar, olhava por cima dos óculos, usava uma blusa de poá, saia de crochê
até o joelho, descalça e uma espécie de bordados nas mãos.
Digam-me o que ela bordava, se estava sempre bordando a vida alheia?
Pois bem, logo o soltei. O perfume dele... Ai, o perfume dele!
Um cheiro cítrico, misturado com o desejo de infância e a mudança do futuro, deixou o meu encanto
ainda mais plausível. Luizinho era a minha antiga paixão. Nós crescemos juntos, estudamos, e eu até lhe dei
dicas amorosas aos doze anos... Claro que todo mundo aos doze anos tem uma experiência amorosa incrível!
Eu insistia para que ele namorasse alguém, só assim eu me desiludia e passava a não gostar mais dele. Mas,
infelizmente, ninguém o queria. Ele era o garoto mais mangado da escola, e havia motivos para isso: ele usava
uma saia escocesa (dada por um vizinho, filho de uma dinamarquesa com um polonês, que dizia ter vindo da
Escócia), meias cor sim e cor não até o meio das pernas, um tênis branco e uma blusa xadrez. Além de tudo
isso, comia sem parar, devorava tudo que lhe vinha pela frente! Cheguei a pensar que, qualquer dia, estouraria.
Mas o tempo passou, dez anos precisamente, e lá estávamos nós, adultos, magros e estranhos. Sem
muito o que falar... Mas, quando eu falava, ele revirava os olhos, não aguentando as minhas asneiras. Olhei
para a calçada de sua casa... Ela possuía a marca de uma pisada feita no cimento fresco e logo abaixo o registro
que a datava de “30 de novembro de 2008”. Eu fixei meus olhos no registro, e Luizinho começou a falar: “Uma
danada toda serelepe pisou aqui e não tive coragem de apagar”. Nossa! Ela devia ser muito especial! Nunca o
ouvira falando assim, a não ser quando se referindo a guloseimas.
— Helena, você acha que ela gosta de mim?
Meu Deus! Gelei por um instante! Agora ele olhava carinhosamente para as marcas. Devia ser da
Maria... Todos os meninos da rua e do colégio eram loucos por ela, até o Luiz. Quando ela passava, eu via um
fiozinho escorrendo no canto de sua boca. Uma vez me contou que sonhava com um beijo dela.
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— Não sei, Helena, mas acho que ela não gosta de mim.
Isso alegrou meu coração.
— Sim, Luizinho. Se ela sentisse afeto por você com certeza o procuraria.
— Mas é uma paixão antiga, desde o tempo em que éramos perebentos.
— Por isso mesmo! Se ela gostasse de você teria o procurado, falado algo.
— Se você fala isso é porque tem razão.
— Esqueça-a!
Ele parou por um segundo.
— Bem, sendo assim, irei partir...viajarei, e não sei quando retorno.
— Ótimo!
— Quem sabe eu não a esqueça?
— ÓTIMO!
Esse ótimo veio tão do fundo da minha alma, que me faltou o folego. Helenaaaaaaaaa! Era a minha
mãe, corri e a abracei! Quantas saudades!
— Helena minha filha você está tão bem, nem parece aquela catarrenta de antigamente.
— Mãe, você viu o Luizinho?
— Claro, ele guardou tão bem aquele registro seu.
— MEU DEUS!

Raulina Raulina Andrade Santos tem 20 anos e é graduanda no curso de Letras da Universidade Federal
de Sergipe, campus professor Alberto Carvalho, Itabaiana. Ela vê no curso de Letras uma “oportunidade
incrível” de estudar literatura.

REVISTA BARBANTE - 48

Conto Infantil
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O tempo para Kekéu
Um conto de Gil e Danda
Kekéu é seu apelido. É uma menina linda. Magrinha, cabelos e olhos castanhos.
Parece aquelas bonequinhas de porcelana. Muito meiga e cheia de imaginação. Vive fazendo
projetos para o futuro.
Os finais de semana, passa-os na casa da avó, com quem adora conversar.
-Voinha, quando eu crescer, vou ser cantora, doutora, advogada, atriz, professora e vou
morar em Paris.
A avó fez uma cara de espanto com tantas profissões citadas pela neta e perguntou:
- Tudo isso e ainda vai morar em Paris?
- Sim. Vou levar a senhora, mãinha, painho, meus irmãos, minhas tias e o primo Léo.
- Não acha que estou muito velha para tantas viagens?
- 100 anos é pouca coisa, vovó. A senhora ainda vai viver uns 300 anos. E tem mais,
vou precisar da senhora por lá.
- Precisar de mim? Para quê? O que uma pobre velhinha igual a mim pode fazer por
uma criancinha como você?
- Ah, voinha, a senhora vai me ajudar a combater o frio das crianças europeias.
- Vai que o quê? – Perguntou a avó.
- Ui! Na Europa dizem que o frio é muito grande! Então, a senhora vai tricotar muitos
casacos para eu dá às crianças de lá.
- Que lindo, menininha!
- Pode ir aprontando as malas e não esqueça da agulha e das linhas de tricor!
- E você o que vai fazer lá?
- Eu vou conversar com o tempo.
- Com o tempo? Sobre? – Perguntou a avó, espantada.
- Como é que a gente faz pra ensinar as horas a um jabuti.
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Ensaios
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LGBT, quando morre, será que vai para o arco-íris?
Éverton Santos
O relatório anual Pessoas LGBT Mortas no Brasil, elaborado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB),
publicado no início de 2018, estampa a foto da travesti Dandara dos Santos, que tinha 42
anos quando “foi espancada, torturada, apedrejada e morta a tiros por cinco homens em 15
de fevereiro, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza (CE)”, com registro em vídeos na internet,
inclusive, e, relatos de que ela gritava “Eu quero minha mãe. Cadê a minha mãe?”.
Dandara foi, em 2017, uma das 445 pessoas que morreram por homicídio ou suicídio devido à
lgbtfobia, e o Brasil, país em que, a cada 19 horas morre um LGBT, lidera o sangrento ranking
de crimes contra gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais.
Compondo a corrente lista do ano de 2018, que já conta com 331 mortes, segundo o levantamento
do GGB divulgado no site homofobiamata.wordpress.com, no dia 19 de outubro a transexual
Laysa Fortuna, de 25 anos, faleceu após ter sido esfaqueada na noite anterior por um homem,
numa rua de Aracaju. A vítima havia dito que o voto, nesse período de eleições presidenciais
no Brasil, podia matar, e se suspeita de que, infelizmente, ela estivesse certa.
Nesses sombrios tempos de cegueira moral e afloramento do ódio e dos mais terríveis
preconceitos, frutos de uma onda fascista que se prolifera, mas também do discurso religioso,
ser o que se é tem se tornado um ato de resistência, mas eivado de medo. E, ao lado da negra,
já se pode dizer que a carne LGBT é, uma das mais baratas do mercado.
Não é somente uma questão de política, é sobretudo de sobrevivência. Pessoas, principalmente
homens ditos heterossexuais e cristãos, mas também mulheres, têm bradado que, se um
determinado político for eleito presidente, ele “vai matar viado” e que “é bom que ele ganhe
para matar os ‘viado’ tudo”, de acordo com relatos sobre extermínio já ouvidos.
Nesse breve recorte, temos em vista uma anunciada caça às bruxas, e a queda do véu da
discriminação está deixando à mostra a intolerância que as pessoas por vezes aprenderam
a esconder, mas não deixaram de cultivar pela população LGBT. Fica a pergunta: diante do
padrão hétero compulsório, por que a orientação sexual alheia aflige tanto as suscetibilidades?
Quantas Laysas e Dandaras e Marielles e outrxs mais precisarão lavar o chão com sangue
para que a humanidade volte a ser humana? Porque, sinceramente falando, estamos falhando
enquanto seres, estão nos faltando amor, valores, consciência, respeito, leis...
Enfim, que todo luto vire luta, que toda dor se doe e que enterremos o preconceito e não as
vítimas dele, pois queremos andar amados, não armados. E clamamos: parem de nos matar.
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A falta essencial

Frank de Souza Mangabeira1

Lendo Platão, eu me recordo de que “a natureza humana é como um jarro rachado. Mal o enchemos,
ele começa a se esvaziar”. Consequentemente, surge a carência, a mãe dos desejos dos mortais.
Em cada vida existe uma falta significativa. Essa ausência fundamental constitui o
dínamo de todas as buscas, a força que nos impele para a frente e nos leva à realização de
atos nobres ou até absurdos e reprováveis. Perseguimos aquilo de que sentimos necessidade,
não é mesmo? A humanidade, de todos os séculos, há de concordar comigo. Penso eu.
Do que o ser humano realmente precisa? As respostas multiplicam-se, conforme a carência nutrida.
Para uns são as necessidades básicas - alimento, roupa, abrigo etc. Ansiar por tais coisas e exigi-las é
legítimo. O clamor de milhões ecoa dia a dia pelo globo, como canção pungente - um réquiem prenunciador
de morte -, rogando aos abastados o direito natural de possuir o fundamental para se viver. Privada dos
bens de sobrevivência, a multidão padece à míngua, cercada, entretanto, de abundância. Na expressão
apocalíptica, soa o apelo desses necessitados: “Quem tem ouvidos, ouça...”. E quem tem coração ajude.
Outros não saberiam sobreviver sem coisas supérfluas, colocadas pela propaganda midiática como
itens dos quais não se pode prescindir: celular, joias, carro novo, roupas “de marca”, e por aí vai. A lista
prossegue ad infinitum... Muitos matam e morrem em razão de artigos perecíveis que “a traça rói e os ladrões
roubam e minam”, consoante as palavras do sábio Homem de Nazaré. Ele também asseverou: “A vida de um
homem não consiste na abundância de bens que possui”. A geração atual seria capaz de crucificá-lo de novo,
já que sua incômoda declaração choca-se frontalmente contra a era narcísica de consumismo voraz na qual nos
encontramos.
De maneira perceptível, o consumidor pós-moderno, em seu estado crítico de carência, devora não
só produtos, mas também informação, ideologias, tecnologia, ciência, filosofia e múltiplas espiritualidades.
Ainda assim, permanece faminto, insatisfeito, um eterno glutão empanturrado de vazio. A realidade evidencia
que o homem contemporâneo, imerso em seu conturbado processo histórico, assemelha-se ao mítico rei grego
Erisícton. Somos acometidos de uma fome insaciável tanto pela matéria física quanto pelo material simbólico.
Essa ânsia ameaçadoramente destrutiva, se não for controlada, tem o potencial de aniquilar o próprio eu.
Voltemos aos necessitados. Existem aqueles agrupados numa categoria sui generis, os quais não vivem
sem o brilho do status. E o status assume variadas e disfarçadas feições: o mais inteligente, o mais poderoso, o
mais influente, o mais conquistador, o mais bonito, o mais... Não devemos nos esquecer também dos indivíduos
sob constante excitação e adrenalina. Prazeres, festas, luzes, sons e badalação, eis o alvo e referência desse grupo.
Eu poderia inventariar outras classes de seres carentes; contudo, vou parar por aqui com mais uma afirmativa
categórica do Sábio: “Filho, uma coisa te falta”.Acarapuça que sua declaração traz ajusta-se na cabeça de todos nós.
1 Frank de Souza Mangabeira é formado em Letras vernáculas pela Universidade Federal de Sergipe, com
pós-graduação em Linguística (ênfase em revisão textual). Desde 1992, como servidor efetivo, desenvolve suas
atividades profissionais no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, na área de licitações e contratos públicos. Seus interesses principais incluem Filosofia, Ciência, Teologia, Linguística, Arte e
Literatura.
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Entre inúmeras coisas importantes, pressinto a falta de uma que é suprema. Você, leitor,
seria capaz de identificá-la em mim, em ti, em nós? Ai! A visão humana é tão míope, finita,
embaçada, sempre desviando o olhar para outros elementos mais aparentes, mais atraentes, mais
“necessários”. Eu vou lhe dizer em que consiste a falta essencial. Podemos classificá-la como um
princípio latente, inconsciente, subjacente à estrutura do homo sapiens (sapiens?). Não estranhe o eco
(-ente) nos três adjetivos: enfatiza a insistência humana em querer ter sua carência basilar satisfeita.
A quintessência presente nas grandes almas não é algo além do alcance da frágil natureza humana. Está
disponível a qualquer desejante em potencial, bastando apenas que se tenha boa vontade e decisão em adotála como princípio norteador da vida. Encontra-se por trás do silêncio; no inaudito diz tudo, mas também se
revela nas palavras simples ou eloquentes. Esconde-se em ações pequenas e GRANDES e oculta-se à sombra
de declarações corriqueiras e aparentemente envelhecidas pela banalidade dos superficiais. “Posso fazer algo
por você? Eis aqui minha mão estendida.”; “Choro com o seu sofrimento”; “Eu o entendo e o acolho, embora
tenhamos diferenças”. Tais frases, entremeadas com a semântica da vida, afugentam o egoísmo natural que dá
voltas em torno do próprio umbigo. Não se desgastam com o passar dos dias, não desaparecem diante das provas
do quotidiano nem evaporam sob o calor massacrante da rotina; elas renovam-se em cada enunciação e ação.
Apresento-lhe a falta essencial, a palavra-chave realçada e repetida, implícita ou explicitamente,
neste texto: o amor, energia poderosa capaz de transformar o mais rígido e empedernido ser. Ele
ultrapassa o sentimentalismo barato, indo além do discurso morto dos conceitos abstratos a fim de salvar
a experiência humana do niilismo com seu abismo existencial. Em nossa contingência abissal, o amor
é a corda lançada no poço sem fundo para de lá resgatar quem está caindo. Ou no pensamento que só a
pessoa encharcada de poesia poderia expressar: “Tudo que sabemos do amor, é que o amor é tudo
que existe. É o tudo e o nada, o momento que passa e o infinito que fica, a transfiguração dos mundos.”
Na percepção de quem ama, a Terra vem saindo de sua “órbita” porque a força da gravidade do
amor enfraqueceu-se, deixando de exercer controle sobre nós. Estranhamente, no planeta da abundância
falta o tudo. Apesar de tal constatação desanimadora, em sinal de esperança e resgate da vida, o amor,
sempre aqui conosco, paira sobre cada ser necessitado, oferecendo plenitude, querendo resgatar o sentido
trans-histórico, ofuscado e deixado para trás. Sendo o poder mantenedor do equilíbrio universal, como
palavra na boca dos humanos, o amor, todavia, constitui um grande problema de interpretação. Talvez
por isso ele se apresente simples e complexo, perfeito e imperfeito, ambivalente. Uma coisa é certa,
porém: sem amor perde-se o espírito comunicativo e desponta a carência do bom, do belo, do que dizer.
O amor - a alma do mundo - configura-se no caminho mais excelente e seguro a percorrer, sendo a
prova da ligação do homem com o Transcendente. E mesmo quando o epílogo de tudo um dia chegar, o amor
permanecerá como o “amém do Universo”, a palavra final. Somos capazes de viver sem muitas coisas, exceto
sem o amor. Não se pode existir sem o desiderato da vida. Tem carência dele, caro leitor? O mundo inteiro tem.
Este é o fato universal.
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ALECRIM - Cais do Sertão – 107 anos
AVENIDA NOVE
N´avenida nove naveguei nos mares da infância.
Com Jerônimo – o herói do sertão – fui herói.
Sonhei com Aninha em tardes de novenas.
Era uma vilinha estreita de casas irmanadas
Na dor, nas brigas e nas brincadeiras,
Para chamar o vizinho, xingar, só precisava gritar.
– Sua rapariga. – É você sinhá sirigaita.
As brigas eram fellinianas e o cenário – a vila.
Que não era Izabel, mas tinham muitos mistérios.
Em noites de ronda dos fantasmas, da
malhação de Judas e semana santa,
onde só se podia ouvir música clássica.
A rua era o palco sem asfalto e contramão
O filme na parede, mãos ao alto eu sou caubói
– Está faltando uma. – Eu troco.
Era um escambo sem fim.
Tudo se trocava: Bola de gude,
Revista em quadrinho, álbum de figurinha do Benhur,
de Tarzan ou premiada.
O dinheiro era uma nota da carteira de cigarro.
A cabeça da boneca podia servir de bola
Seriado e paixão de cristo no cinema São Pedro.
Filme de Tarzan no cinema São Luis.
Hoje tem sabatina da alegria no teatrinho
Sandoval Wanderley.
Nem lembrava que era véspera de sessenta e quatro
E muitos colegas seriam presos.
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Não entendia porque se escondiam os livros.
Depois fiquei sabendo que o livro podia ser comunista e perigoso.
Desde então nunca mais me livrei deles
Dona Xixi foi quem desasnou.
A mim, papai e toda a rua nove.
– Joãozinho, me compre meia dúzia de pães.
Foram as palavras mais bem pronunciadas
Que já ouvi em toda minha vida.
Na Cartilha de Sarita aprendi a Ler
No domingo, catecismo no “Sagrada Família”
Depois o jogo de bola que não saia da cabeça.
Na semana jogava na calçada da escola
Com um olho na bola e outro em papai
Se fosse pego era bolo na certa
De palmatória e castigo por brincar com
Aquele menino danado.
Cavalo –ou – bila
Tica – Cola
Esconde-esconde
Pegar “morcego” era outra brincadeira
Um dia o caminhão de lixo me banha de coco
E o fedor nunca mais saiu das minhas ventas
Acompanhado do cheiro de meia que podia
Se transformar numa bola de futebol
Nem lembrava de tempo
A chuva caia e o banho era a bica
Televisão só na casa da frente
Esquina da Vila Nóbrega.
Vila de gente chique
Onde morava o meu amigo Reinaldo.
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Um grande artista continua menino.
No dia 23 de Outubro de 2011 o Bairro do Alecrim completou oficialmente 100 anos.
Foi nesse bairro querido onde vivi os anos mais risonhos da vida e onde tive os primeiros
deslumbramentos com a sétima arte.
Comecei vendo filmes caseiros projetados nas paredes. Depois foram os seriados e os filmes
sazonais como a Paixão de Cristo, Marcelino Pão e Vinho entre outros.
No Alecrim desarnei com a querida professora dona Francisca (conhecida como Xixi).
Depois estudei no colégio Sagrada Família e posteriormente no Instituto Padre Miguelinho.
No Alecrim fui campeão de biloca. Brinquei de mocinho e bandido com meu amigo
Reinaldo.
Os brinquedos eram improvisados. O açude de brincadeira era represado com a agua da
chuva numa rua descalça. Os barquinhos de papel flutuavam coloridos e soltos.
Nas brincadeiras o dinheiro era feito de Carteira de Cigarro. Cada marca tinha o seu valor.
Brincava também de casinha e dormir junto, mas sem tocar na parceira. Só brincadeirinha.
Peguei morcego e me lasquei arranhado. Em outro morcego saí todo breiado de bosta de um
caminhão de lixo.
A cada festa sazonal nossa casa se transformava num ateliê. No carnaval fazíamos confete,
máscaras, bonés e outros artigos que vendíamos na banca de meu querido pai.
No São João a rua era um festa. Meu pai vendia fogos e eu trazia os bolsos cheios de
bombinhas e peido de veia.
Uma diversão era trocar revistas e figurinhas. Vendia muita revista de quadrinhos sem as
capas a um preço bem mais acessível.
Atravessava no meio da tropa de jumentos.
Contava carros de chapas brancas para distrair.
Onde ouvia no rádio Jerônimo o Herói do Sertão toda hora do Ângelus.
Saudades da Antiga Praça Gentil Ferreira formando um grande anfiteatro com O mercado do
Alecrim e o Bar- Lanchonete Quitandinha.
Da Feira aos Sábados ocupando muitos quarteirões onde minha mãe tentava ganhar a vida e
nos criar.
Lembro com saudades da Farmácia Dutra e sua enorme clientela, onde era oferecido consulta
e medicamentos.
Da Vila Naval que contornava tangendo uma roda e da Vila Nóbrega, onde minha Tia
morava e brincava de frescobol com meu primo Sérgio.
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A Feira do Alecrim - Um museu vivo a céu aberto
No dia em que o Alecrim completa um século e sete anos de existência lembro com
saudades da sua famosa feira. A maior e mais charmosa do Rio Grande do Norte, ocupando
vários quarteirões e ruas. Já foi maior quando tinha uma rua dedicada só a confecções. Nesse
setor meus pais, comerciantes ambulantes, vendiam redes, calções, cuecas, calças, camisas,
etc.
A feira é uma festa com muitas cores, cheiros e sabores. Um comércio livre e democrático.
Impossível vender hoje o que vendíamos antes nas feiras livres. No sábado é a do Alecrim.
No domingo a das Quintas, e na segunda-feira a das Rocas. Fazíamos todas. Muitas vezes só
tomávamos café depois de descolar.
Chegávamos bem cedo e numa barraca de madeira alugada coberta com um toldo de lona
estendíamos a mercadoria que era transportada num caixão de madeira de feira a feira. Esse
caixão também servia de assento. A feira muda em cheiro e aromas conforme a hora do dia.
Tem muito pirangueiro e pedinte. A mercadoria precisa ser preservada da inclemência das
chuvas e sol. Muitas vezes as dobras das calças ficavam queimadas do sol e perdiam o seu
valor de venda.
Quando a chuva caia tudo era coberto e na lona teto da barraca eram acumuladas barrigas d
água que depois era esvaziada para a rua.
Os dias passavam lentos quando não era tempo das festas. No Natal era uma alegria e tudo
era vendido.
Num tempo quando não havia os shoppings e supermercados as feiras era o mercado de
tudo. Para embrulhar a mercadoria eram utilizadas folhas de jornais ou de revistas Cruzeiro e
Manchete.
De tudo acontece na feira-livre. É um retrato da sociedade e suas relações. Ponto de encontro
de famílias e dos compadres. Cantadores de cordéis cantam os grandes feitos do valente
Zé Garcia em busca do barbatão. A banquinha em tripé, os cordéis e a boca de som fazem
o teatro medieval. A ceguinha conta estórias de princesas e lendas de outros tempos. Os
doidos sempre aparecem e completam a festa.
Para qualquer indisposição, fraqueza, lombriga ou doença tem o remédio natural em cascas
e plantas medicinais. O Anis estrelado é milagroso. O ceguinho canta uma moda de viola e
pede uma esmola. A feira é mesmo uma grande escola de cultura popular.
O jogador de tampinha arma rapidamente a sua banca antes que apareça. Ladrão, olhe o
ladrão, sempre aparece.
De manha bem cedo um picado com cuscuz. Do cuscuz também pode ser tirado o tampo e
feito um cachorro quente. O almoço com muita farinha e guisado tá garantido. Para lanchar
pode ser um arroz doce com canela. No café também pode comer uma ótima tapioca com
coco ou beiju.
A feira do Alecrim é o maior acontecimento do seu bairro hoje centenário. Nesse museu a
céu aberto todas as relações sociais e éticas são manifestas. Um arquivo vivo da memória
coletiva.
A mercadoria pode ser exposta em lonas e plásticos espalhados no chão. Todas as frutas
bem fresquinhas são encontradas. A banana leite ou verde pode ser comprada em palma. A
mangaba em sextos de bananeira.
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Na feira de artesanato popular podemos comprar pequenos utensílios domésticos em
barro. Pião de madeira e baladeiras para as brincadeiras infantis. Carros feitos de lata.
Do flandres tem a bacia, caneca e lamparinas. O tamborete de madeira para descansar o
corpo. A inventividade do sertanejo não tem limite. Do compensado são feitos móveis. Do
barro também é feita a quartinha para água fresquinha ou jarra que é coberta com um pano
rendado. Para limpar a casa você encontra a vassoura ou espanador de palha. De cabo longo
ou curto.
Como vendedor ambulante, leio uma folha do cruzeiro, a charge do amigo da onça e percebo
as várias gradações e cores do dia que acaba enfadado. Dou um cochilo. Não aparece
nenhum comprador. A feira hoje tá fraca.
Aparece alguém para fazer uma troca. A feira foi para a nossa família um meio de vida.
Foi com a feira que papai nos criou e educou. Ajudando os meus pais sempre livrava um
dinheirinho para comprar as coleções da editora Abril Cultural.
As filhas da mulher da barraca do lado são um refrigério para os olhos.
Quando tinha alguém comigo podia dormir um pouco de baixo da barraca. Com meu primo
Neto, filho de meu tio João Caicó – também feirante, eu explorava todos os recantos da feira.
Jogava sabugo sem saber onde ia cair. Remedava todo mundo. No dia que vi uma mulher
seminua num monóculo tive um deslumbramento.
A feira é mesmo o sustento de muita gente. Para mim foi antes de tudo uma grande escola
de cultura e convivência humana. Se ela perdeu em extensão e importância comercial,
ainda guarda o seu encanto e magia num rico museu vivo onde tudo acontece. Uma grande
experiência para os sentidos vivenciados numa grande escola da vida., onde fui aprendiz e
ainda hoje me fascina.
O Alecrim e o Cinema
Foi nesse bairro querido onde vivi os anos risonhos da infância e onde tive os primeiros
deslumbramentos com a sétima arte. Comecei vendo filmes caseiros projetados nas paredes.
Depois foram os seriados e os filmes sazonais como a Paixão de Cristo, Marcelino Pão e
Vinho entre outros.
No cinema São Pedro assistia todos os anos a Paixão de Cristo. Fazia parte do calendário
da Semana Santa quando ouvíamos música sacra na rádio, não comíamos carne e terminava
com danação do Judas.
No cinema “Olde” (depois transformado em Teatro Infantil de Jesiel Figueredo) assisti
o filme “A Moreninha”. Uma projeção ruim e truncada. No São Luis vi muitos filmes de
Tarzan, Zorro e outros capa e espada. Era ali, na calçada do São Luís onde trocávamos
revistas e cromos dos belos álbuns de figurinhas.
Televisão só na casa do Dr. Grácio Barbalho, onde a meninada traquina reunia na frente da
casa para brechar.
No Alecrim havia a maior concentração de cinemas de Natal, pouco lembrado pelos
historiadores do écran natalense. Em comemoração ao centenário do Alecrim passo a listálos em ordem aleatória.
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Cinemas do Bairro do Alecrim
– Alecrim Cinema. O primeiro cinema do bairro foi inaugurado em 1918, na Rua Mário
Negócio, com os filmes O Triunfo, com Gaby Deslys em 7 partes e “As Modalidades de
Marcos”, com Mary Doro em 5 partes
– Cine São Luís, situado na Avenida 2 (rua Presidente Bandeira). Inaugurado no pós-guerra ,
em 1946, com o filme “ Amar, foi minha ruína”
– Cine Alecrim, situado na célebre Praça Gentil Ferreira, inaugurado em 1947.
– Cine São Pedro, inaugurado no final do ano 1930, na Rua Amaro Barreto Nesse cinema
eram exibidos os seriados O Cobra, O Homem Aranha, O Falcão do Deserto, os Tambores de
Fumanchu entre outros.
– Cine São Sebastião, situado na Avenida 10, inaugurado em 1947, em frente à Igreja de São
Sebastião.
– Cine Paroquial (Cine Olde), na Rua Fonseca e Silva, ao lado da Igreja do Alecrim,
inaugurado no final dos anos 60. Depois demolido para construir o Salão Paroquial da Igreja
do Alecrim
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As crianças de Auschwitz
Rosângela Trajano1
Elas não esqueceram as fraldas, os brinquedos, os
travesseiros, nem todas as pequenas coisas necessárias às
crianças e que as mães conhecem tão bem.
Primo Levi
No livro de Primo Levi “É isto um homem?” podemos perceber o sofrimento dos judeus no
campo de concentração de Auschwitz. Um sofrimento que rouba a dignidade do homem, fere
a alma, deixa um vazio dentro de cada um dos prisioneiros e uma pergunta maior que não se
cala diante de tanta dor: por que estamos aqui?
Na mesma obra, Primo Levi conta do seu sofrimento e das crianças no campo de concentração
e nos diz
Foi assim que morreu Emília, uma menina de três anos, já que
aos alemães configurava-se evidente a necessidade histórica de
mandar à morte às crianças judias.2
Algumas crianças de Auschwitz quando desciam dos trens iam direto às câmaras de gás. Eram
separadas dos seus pais, ficavam sozinhas, tinham as suas cabeças rapadas, vestimentas tiradas
e colocavam um pijama listrado, usavam uma espécie de tamancos. Algumas viviam por alguns
dias deitadas em beliches com mais uma criança em cada cama deitadas com as pontas dos pés
para as cabeças da outra. As crianças aguardavam, ansiosamente, pela volta dos seus pais que
os soldados alemães diziam estarem trabalhando e que logo mais estariam com elas. Nunca
houve a festa prometida pelos soldados alemães às crianças de Auschwitz na chegada dos seus
pais, nunca houve a brincadeira prometida e nem a comida gostosa. O pedaço de pão duro era
disputado entre as crianças, igualmente com homens e mulheres.
As mães dessas crianças trouxeram todas as suas coisinhas guardadas em sacolas e malas. Elas
esperavam poder brincar com os seus filhos, voltar para casa, que aquele pesadelo acabasse
logo. Elas amavam os seus filhos e queriam estar ao lado deles, mas não foi assim com a maioria
dessas mães. Algumas delas foram imediatamente enviadas às câmaras de gás e separadas dos
seus filhos. As crianças que ficaram sozinhas choraram sem entender direito o que acontecia
naquele local chamado Auschwitz. E ninguém nunca entendeu o que aconteceu ali, nem nunca
entenderá.
Quando iam às câmaras de gás, as crianças eram chamadas para um passeio e inocentemente
ficavam alegres como quem vai para um parque de diversões, lá muitas vezes se encontravam
com as suas mães, seus avós e alguns pais que não tinham forças para o trabalho esperando,
assustados, pela morte. Conforme, Primo Levi nos conta Auschwitz foi um horror. Um lugar
que nunca antes deveria ter existido e como nos alerta o filósofo francês Alain Badiou que
fiquemos atentos para que esse mal nunca mais torne a acontecer. Aqueles meninos e meninas
tão inocentes e puros nos seus pequenos mundos não podiam imaginar o que estava por trás
daquelas cercas de arames de Auschwitz. A dor e a saudade que seus pais sentiam da separação
e de terem que trabalhar forçadamente para sobreviverem.
1 Rosângela Trajano é mestra em literatura e cuidadora de estrelas.
2 LEVI, Primo. É isto um homem. Disponível em: https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2015/03/
levi-primo-c3a9-isto-um-homem-1988.pdf - Acesso em 30 de novembro de 2018. p. 16.
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Falar das crianças de Auschwitz é lembrar que toda criança tem direito ao brincar, à educação e
ao viver perto dos seus pais e familiares. Que nenhuma criança deve sofrer castigos ou abusos.
Primo Levi na referida obra citada acima nos alerta ainda
Isto é o inferno. Hoje, em nossos dias, o inferno deve ser assim:
uma sala grande e vazia, e nós, cansados, de pé, diante de uma
torneira gotejante mas que não tem água potável, esperando
algo certamente terrível, e nada acontece, e continua não
acontecendo nada. [...]3
Imaginemos várias crianças num trem lotado, com sede, fome e calor, no escuro chorando
pelos seus pais sem saber para onde estão sendo levadas e com medo do que vai lhes acontecer
logo mais. Sim, isso é o inferno e se ele existiu algum dia na terra esse lugar foi Auschwitz.
Que esse mal não aconteça nunca mais e que as nossas crianças nunca mais sofram nas mãos
de soldados sem misericórdia no coração. Os meninos de pijamas listrados de Auschwitz viam
os soldados alemães brincarem de futebol com bolas de meias e ficavam a sorrir, de longe, com
vontade de participarem daquela brincadeira. Crianças que antes de serem presas tinham um
lar, brinquedos, amor e escolas. Agora não têm mais nada, sequer sabem como será o amanhã.
Salvemos as nossas crianças das mãos dos carrascos da destruição da humanidade, da violência
e da maldade. E que elas nunca mais se assustem com campos de concentração. Aos nossos
meninos e meninas um brincar de futebol nos parques verdes das cidades. Isto é ser homem,
isto é ser humano, respeitar as crianças que um dia fomos e de quem somos responsáveis.
Bibliografia:
LEVI, PRIMO. É isto um homem. Disponível em: https://joaocamillopenna.files.wordpress.
com/2015/03/levi-primo-c3a9-isto-um-homem-1988.pdf - Acesso em 30 de novembro de
2018 às 20h21.

3 LEVI, Primo. É isto um homem. Disponível em: https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2015/03/
levi-primo-c3a9-isto-um-homem-1988.pdf - Acesso em 30 de novembro de 2018. p. 18
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Cordel
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UM PESADELO REAL
DE QUEM AMA A NATUREZA
de Rosa Regis
Depois de um de um dia de luta
Eu resolvi me sentar
Para descansar um pouco
Antes de me preparar
Para a novela das nove
Que a Rede Globo promove
E a ninguém deixa escapar.
Era começo de noite
Com um restinho de dia
De um sol quente de rachar
Que, agora, já esmorecia.
Meu corpo estava “quebrado”
Devido ter trabalhado
Bem mais do que deveria.
Pensando com meus botões
Vi-me a me preocupar
Com o nosso planeta Terra
E passei a rabiscar,
Lembrando que a Natureza
E toda a sua beleza
Pode, um dia, se finar.
Fui encostando a cabeça
Na mesa onde escrevia
Enquanto, de lá de fora,
Um belo trinar ouvia.
Era um bem-te-vi cantando.
Ali eu fui cochilando,
Nem percebi, já dormia.
Quando dormi, eu sonhei
Que estava sobrevoando
O nosso Planeta Terra
Devagarinho, planando,
Como sendo um passarinho
Que sobrevoa seu ninho
Temendo um ataque nefando.
Lá de cima, eu vi o quanto
O ser humano é ruim,
Parece até que só tem
Parentesco com Caim.
Não o estou depreciando
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Ou, por maldade, inventando
E nem fazendo pantim.
Porém não generalizo
Afirmando que os humanos
São todos maus! No entanto
Alguns são mui desumanos
Quando, só pelo dinheiro,
Espalham no mundo inteiro
Atos bem pra lá de insanos.
De lá de cima vi homens
Ao planeta devastando:
Poluindo a água dos rios;
Às árvores derrubando
Sem pena, sem compaixão,
Tão somente na intenção
De, com isso, ir enricando.
Animais da nossa fauna
E das de outros países
São mortos sem piedade!
Pelo contrário, felizes
Eles sentem-se em matar
Tão somente pra ganhar.
Seguem suas diretrizes.
Fábricas poluindo o ar,
Milhões de carros também;
A tal camada de ozônio
Já bem muito perto vem.
O gelo está desmanchando.
E o homem está ajudando
A fazer mal, não faz bem.
Animais em extinção,
Por eles não há respeito,
São mortos sob encomenda
E se se aponta um suspeito
Fala mais alto o dinheiro
Que vem de lá do estrangeiro
Acobertando o sujeito.
O mico-leão dourado
Que quase mais não se vê,
Quem fez que o mesmo sumisse
Foi o ser humano, um ser
Que deixou de preservar
A Natureza. E a matar
Passou, para enriquecer.
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No meu sonho-devaneio
Eu continuo voando
E, de repente, percebo
Que algo está se passando.
Da nossa mata amazônica
Digo de desgosto, afônica,
Grande parte está queimando.
Logo ali mais adiante
Vejo uma árvore cair,
Seguida de várias outras.
E, no seu tronco, a sorrir,
Um homem trazendo à mão
A arma da sua ação:
A serra elétrica, a luzir.
Meu peito fica apertado
Por perceber a maldade
Que carrega o ser humano
Na sua alma, na verdade,
Que não respeita a beleza
Da nossa Mãe Natureza,
Agindo com atrocidade.
Passo à frente, e sobrevôo,
Agora, por sobre um rio
Ou o que restou do mesmo,
Penso, tendo um calafrio.
Pois o lixão da cidade
É o que é em realidade,
Hoje. E, de peixes, vazio.
Crianças tomando banho
No que parece ser lama,
Numa alegria inocente.
Meu consciente conclama
Um pedido de clemência
Para aqueles que a decência
Ainda tem brilho e chama.
De um cancão, na gaiola,
Eu ouço o triste cantar!
E um papagaio falando,
Tentando ao dono imitar,
Escuto, e fico irritada.
Eita, gentinha danada!
Ouço a mim mesma, gritar.
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Uma arara que, amarrada,
De corrente, pelo pé,
Com um menino, na cabeça,
Fazendo-lhe cafuné,
Diz, num som repetitivo:
Arara! Arara!... É motivo
Para apelar para a Fé.
- Meu Deus tende piedade
Do que criaste na Terra!
Pois o homem tá se achando
Dono de tudo! E, assim, erra
Pelo mundo a depredar,
Sem parar para pensar
Que o crescimento ele emperra.
Sem nem se preocupar
Com o que deixa para trás,
Só pensando em conseguir
Bens que mais rico lhe faz,
O ser humano esqueceu
Que o mundo não é só seu.
Sua ambição é voraz.
Vou voando e percebendo
A desarmonização
Que existe na Natureza
Quando o homem, numa ação
Predatória, vai seguindo
Seu caminho destruindo,
Sem qualquer reflexão.
Parece que o coração
Do ser humano secou,
Já não há quaisquer resquícios
Do Amor que Deus deixou.
Eu vejo-me perguntando:
Para que tanto desmando?
Será que o mundo endoidou?
Sociedade em conflito
É o irmão contra o irmão;
É filho agredindo os pais
Fugindo à religião.
Selva de pedra selvagem
Aonde a libertinagem
Troca o valor da ação.
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A indiferença humana
Que há pelo semelhante
Nos mostra como a amizade
Já nada vale, diante
Da riqueza, do dinheiro,...
E que o nome “companheiro”,
Hoje, tem som destoante.
Os ideais, quando entra
O interesse monetário,
Caem por terra. O que se vê
É o pensar de modo vário.
Há, pois, poder de barganha,
Quem oferecer mais, ganha.
“Boa ação” por honorário.
Sigo voando e pensando:
Será que há solução?
Será que os seres humanos
Um dia se tocarão
Que estão no caminho errado,
Seguindo por outro lado?
E será a tempo, ou não?
Esses são meus pensamentos
No meu sonho-devaneio
Que eu vejo é interrompido
Por um mosquito, que veio
Atrapalhar meu cochilo.
E agradeço, pois aquilo
Pôs–me o coco em aperreio.
Mas continuei pensando,
Mesmo depois de acordada,
Sobre o problema da Terra
De como ela é depredada.
E aí, pensei comigo:
Vou dividir com um amigo
Para fazer mais zoada.
Mas, depois, pensei melhor
E disse, pra mim, assim:
Com um não, com muita gente!
Pois que, timtim por timtim,
Eu vou contar num cordel,
Por o sonho no papel
Para todo mundo, enfim.
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Desta forma, estou trazendo
Para quem quiser me ler
Minha preocupação
Com o que pode ocorrer
Com o Planeta, com o Mundo,
Se o homem um pensar profundo
Não vier desenvolver.
Mostrando nesse cordel,
Que pode não ter beleza,
Mas foi gerado, eu afirmo,
Você pode ter certeza,
De um sonho, qual um sinal:
UM PESADELO REAL
DE QUEM AMA A NATUREZA

Natal/RN
13 de julho de 2011
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Crônicas
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A desconfiança como peça edificadora da política

Thiago Dias Bispo

Mais que um tema, a política representa uma atitude. Ela está tão afastada quanto presente em nosso
dia-a-dia. Está presente na medida em que todas as situações de consumo, trabalho e lazer são influenciadas
e determinadas por ela. Está afastada na medida em que, na mente de muitos, a política se faz somente no
Planalto, nas câmaras de vereadores e na prefeitura, somente de 4 em 4 anos, somente até o dia da eleição.
Política é aquilo que se vê nas fases de eleição: pessoas fardadas com roupas e decorações de seus
candidatos, carros com adesivos, bandeiras e adereços diversos para externar o patriotismo e o engajamento
político-ideológico que, por coincidência irônica, emergem somente em campanhas eleitorais. Óbvio que
nenhuma dessas pessoas vai à luta por interesses próprios e mesquinhos, como para a manutenção de seus
empregos/cargos/contratos.
Para outros, a política até que é um evento levado um pouco mais a sério. Os discursos, promessas,
o passado e a procedência são fatores ponderados para traçar o perfil e a confiabilidade do candidato, de
maneira a determinar o nível de afinidade com o eleitor. Para esses, contudo, essa afinidade muitas vezes é
construída no momento em que o candidato apresenta um quê de salvador inovador ou a sinceridade (por mais
que grosseira) de que o país precisa, independentemente de sua qualidade e aptidão para o cargo pleiteado.
Eles até entendem a importância de um presidente à altura, mas relativizam características específicas de
seus candidatos de maneira a destacar as que consideram mais relevantes. Para esses, a política se encerra no
período de eleição e não há nada que precisem fazer após.
Não! Política é muito mais que isso. E ser político não é estar num cargo eleito. Ser político é colocar a
mão na massa e procurar fazer o que for necessário para o bem comum. É conversar e discutir, é ceder quando
nossa vontade não for melhor para a maioria que nos cerca. É ir atrás de nossos direitos, saber praticar nossos
deveres e cobrar de nossos representantes o cumprimento de suas promessas e obrigações, principalmente em
nome daqueles que não podem ou não o sabem fazer.
Como criar e manter esse engajamento se não somos ensinados a assim fazermos? E como sabermos
escolher os melhores candidatos, quando eles mantêm máscaras convenientes de melhor escolha, de forma
a nos ludibriarem e esconderem suas intenções e ambições ou sua falta de aptidão técnica? Bem, a resposta
é complexa e não a conseguiria delinear com a clareza necessária de que muitos precisam. Posso, contudo,
fornecer a resposta que encontrei nas eleições de 2018: desconfiar.
Desconfiar para buscar as notícias verdadeiras. Desconfiar para saber ouvir opiniões contrárias às
minhas, e não somente as que me são doces por estarem em consonância com meus ideias. Desconfiar de
tudo o que de bom falam de meu candidato, e procurar o que de negativo proferem. Desconfiar de respostas
fáceis, de soluções simples, de deboches imerecidos. Desconfiar do passado do candidato, ouvir os rumores
e ouvir o que entidades e pessoas socialmente relevantes têm a dizer sobre. Desconfiar até de mim mesmo e
me perguntar quais são minhas motivações para aprovar ou desaprovar tanto nosso candidato. São motivações
puramente pessoais? São motivações mesquinhas? Estou sendo tolerante com os outros candidatos ou com
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outros eleitores que pensam diferente de mim? Desconfiar, desconfiar, desconfiar…
Falar é fácil, difícil é pôr em prática. Eu sei. Também sei que ter desconfiança de tudo não é suficiente
para tomarmos a decisão correta, se é que existe A decisão correta. Também sei que muitos não têm condição
de desconfiar, porque simplesmente não o sabem fazer. Também sei, caro leitor, que pessoas podem ser
extremamente desconfiadas e instruídas, e mesmo assim pensar de diferente de nós. Afinal, nós podemos estar
errados. Ou podemos todos estarmos certos, dentro a história de vida e dos ideais de cada um.
Desconfiar, entretanto, é um hábito que permite repensar nossas certezas e atitudes, é estar aberto a
ouvir o outro e reouvir a nós mesmos. Sem esse verbo posto em prática, um diálogo não é possível e, portanto,
a política sincera também não o é. Desconfiar é ganhar consciência. Política surda não é política. E política
cega é egoísmo disfarçado e empoderado.

Sobre o autor: Thiago Dias Bispo tem 28 anos, é Mestre em Ciência da Computação, servidor do Instituto
Federal de Sergipe, pesquisador colaborador na Universidade Federal de Sergipe e amante da leitura e do
conhecimento.
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Até que ponto serei corrompida

Valéria Santana

Hoje acordei intuitiva e com a impressão de que meu corpo, este mês, mudou muito. Não está sendo
diferente com a minha mente, ela também mudou, está um pouco mais tranquila. Não olhei às fases da lua,
para saber se estou na fase anciã, pois pareço estar: quando seus pés conseguem relaxar, quando você abraça
o sono depois de um dia rotineiro e não pensa tanto nos dias seguintes, mas se lembra de coisas passadas.
Posso dizer que isso é identificável. Quando uma mulher passa a ter domínio de si mesma, se conhece e abusa
do seu poder, ela consegue perceber suas próprias mudanças em poucos dias. Ela consegue saber o que é bom
ou ruim para o seu corpo. Porque o conhece bem e explora cada detalhe de si.
Essa é uma fase, muitas vezes, difícil de alcançar, principalmente quando o que nos cerca tem um poder
maior sobre nós, um poder que nos esconde, nos tapa, nos corrompe e nos transforma. Sim, falo do machismo.
Há um tempo, quando eu lia ou observava rodas sobre o Sagrado Feminino, refletia sobre quem somos
nós mulheres e o que nos tornarmos. Quando o machismo nos corrompe, lá desde a infância, passamos a ser
uma espécie de criação “para o homem”, uma mulher cujas características devem ser para agradar o sexo
oposto e não para agradar a si própria.
Cá para nós, percebo, todos os dias, que o que precisamos é nos conhecer mais, entrar dentro de nós
mesmas e vasculhar nossas emoções e escolhas verdadeiras.
É complicado quando nos querem bonecas: o cabelo tem que ser calmo, a pele macia, pernas bonitas,
corpo magro, mas não tão magro. Serenidade, afeto, maternidade. Tem que esconder a menstruação. Isso é o
que criam para nós. Mas uma mulher virtuosa sabe o quanto são sagrados os seus dias e o seu ciclo, o quanto
há verdades nela, o quanto é ruim arriscá-las, porém, aliviador quando arrisca. Não é ser o contrário de tudo. É
se conhecer, é entrar em si mesma, conhecer suas fases e respeitá-las e não se esconder por causa da arrogância
do mundo, quando ele a corrompe, pela ignorância de não saber que uma mulher contém algo sagrado. Até
pela razão de que nós não somos só “fadinhas”. Somos integras, místicas e intuitivas.
O que sou nesse mundo quando não me conheço bem, quando não sei atuar com a minha personagem
principal?
Há muitos anos percebo que não quero atuar com o papel que me deram, mas esse mês, especialmente,
precisei falar que é necessário investigar mais o papel que descobrimos em nós, o papel que se encaixa
verdadeiramente em nosso perfil.
Somos diáfanas.
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Feminismo: “atos, não palavras”
Valéria Santana

O que posso inferir sobre violência, depois da guilhotina no pescoço da Marie Gouze, dramaturga
francesa do século dezoito, por ser uma excelente escritora, que transfere para hoje o seu “luto” em “declaração
dos direitos das mulheres”? Por hora, digo que a inferência mais válida é a de que andar na rua sozinha pode
ser o passo primordial a caminho de uma guilhotina, assim, cabe observar que nossa luta por direitos não para
desde o escrito de Gouze até aqui.
O nome dessa guilhotina ativa até os tempos de hoje, dentro de um mundo de coisas que nos cercam
é ódio, ódio das mulheres e do efetivo movimento feminista. Na rua, por exemplo, essa guilhotina de ódio se
manifesta deixando sempre a porta entreaberta para frases típicas: “Abre essas pernas, que, na rua, não são
suas, aqui, elas pertencem ao estupro”. Logo, segue um roteiro sórdido de violência: O sangue desce entre
a pista, o corpo estira medindo a calçada e a cachaça que era do estuprador padece ali mesmo, ao lado dela,
crime perfeito de culpa à vítima.
Quem nos dera, Gioconda Belli, “ conselhos para uma mulher forte” Se ser forte está quase alinhado
ao sentido de morte, antes mesmo de chegar onde queria. Penso, dentro de casa, Maria da Penha. Na rua,
Marielle Franco. VITIMISMO? Como, se há sangue entre as pernas da criança, em casa? Entre as pernas
da mulher negra, na favela e entre o coração da mãe que perde sua filha adolescente nos percursos da rua do
colégio? Se o sangue ainda insiste em escorrer pelas notícias, que, no final, a grande maioria ainda solicita que
siga impune?
Lembro-me da primeira vez em que li um poema chamado “O Sonho”, de Bárbara Heliodoro, primeira
poetisa brasileira. O final do poema dizia que “nem é morte, nem é mal”. Então, por que está o mal em Marie
Gouze? Para haver morte como ontem, hoje e doravante, em lugares no mundo todo?
Sou mulher e penso que o conceito existente de gênero abala, pois revoluciona. E o que tem a ousadia
de revolucionar incomoda os mosquitos, estes que gozam na água parada e se assanham venenosos no
movimento das coisas. Sabendo disso, penso que também tenho a agradecer: Obrigada, Emily Davison, por
ter levantado nossa bandeira sufragista, quem sabe tu pensas, em outra dimensão, que o nosso final poderá ser
feliz. Ao mesmo tempo sinto em informar que infelizmente o Massacre de Montréal não terminou, pois está
perambulando pelo mundo só por que temos peitos. Já sobre os segredos das suas pernas: não era segredo a
menstruação, era desculpa a tapar a ignorância masculina e o nojo.
Assino, porém refaço a frase da Poetisa Heliodora: “É morte e é mal”, mas não desisto! Até que para
cada nova geração que nasça, cresça a nossa luta: existente, permanente e inabalável.
Sobre a autora:
Valéria Santana é escritora e estudante de Letras Português e Francês na UFS. Ler seus textos em: Exorbita
(poemas e crônicas) - https://valeriadeus.wordpress.com/autora/.
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Crônica do discurso inútil

Ítalo de Melo Ramalho
17.IX.2018

A situação de insegurança emocional e institucional no Brasil é tão infame, que termino por desconhecer
aquele/a amigo/a que me acompanha desde os meus primeiros momentos; como também aqueles/as que estão
presentes nos meus mais recentes passos na vida. Quando observo o discurso político no universo virtual em
contraste com o que é pregado nos corredores da cidade, não tenho outro questionamento a não ser: Como pode
isso...? Vale salientar que a cada segundo em que o mundo caminha, fica mais difícil esticar uma conversa, por
menor que seja, nos corredores, nas travessas, nos cafés, nas filas. Chego à conclusão de que provavelmente
os botecos serão os únicos redutos de resistência para um simplório diálogo em brevíssimo futuro. Simplório
sim! Já que um bom diálogo será impossível de se constituir fora da esfera retangular das telas.
Antes, eu ficava surpreso com as demonstrações da sensatez protoanalítica de alguns. Hoje, eu fico
estarrecido com o altíssimo grau das análises do atual cenário político, que não vão além da esfera zodiacal.
Para o bem de todos e a graça da torcida do Confiança. Impressionantemente, contribuem para apuração desse
movimento de análise política do qual citei: professores/as, que não saem do topo do muro e que mansamente
tentam se equilibrar entre o vazio da cerca elétrica e o abismo mambembe da intelectualidade inorgânica;
advogados/as, com requintes de cientistas políticos, que seriam mais que premiados (como a classe gosta!)
caso analisassem os fatos sem recorrer para o além das normas; médicos/as, que empunham o bisturi com uma
mão e, com a outra, rasgam o código de ética da categoria, transformando em patologia o que não é doença;
policiais, que repetem o mantra do “bandido bom é bandido morto”, e que, quando são contrariados, despemse do ofício da segurança pública e fundem ideologia e chumbo no mesmo bico de cano. São esses mesmos
profissionais que negociam com a indústria dos planos de saúde e farmacêutica; que recorrem ─ via recursos
auriculares tão silenciosos quanto os liquidificadores ─ a inescrupulosos despachos e decisões fora dos autos,
já que, nessa prática do pé do ouvido, a divisão social do capital é moralmente aceitável; os/as queridos/as
mestres que, depois de estabilizados, esquecem (sobretudo os que estão com menos de 50 anos) que nos seus
períodos de academia o enredo não foi como o que foi vivido na primeira década do século XXI; tendo alguns
deles/delas como professores/as institucionalizados na rede pública de educação.
O Brasil, brasileiros/as, não sangra pelo excesso de Estado como reza o liberalismo tupiniquim; que
quando é confrontado com a Meca do tal sistema, nosso Estado é burocraticamente minúsculo. O Brasil não
sangra apenas por causa da corrupção na Petrobras. A empresa que, depois de toda a campanha contrária, é
considerada a mais rentável do mundo quando se referem a qualidade e a quantidade de óleo existente em
nossa costa; e que pode e deve ser o nosso passaporte para implantação do Estado de Democrático de Direito
por meio da inclusão e da justiça social. O Brasil não sangra pelo fato de termos o pior conjunto ficcional de
empresas midiáticas de todos os tempos. Como não é pelo complexo de vira-latas que sangramos; como não
é pelo jeitinho brasileiro; como não é pela passividade, pois de passivo nada temos e isso se constata quando
em matéria criminal a violência doméstica e o assassinato de jovens negros periféricos são apresentados em
estatísticas.
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O Brasil sangra aos borbotões quando nos sentimos inertes diante do quadro seletivo da política
nacional estruturalmente institucionalizada para tutelar uns poucos e abandonar outros muito. Utilizarei,
como exemplo, a política de cotas raciais nas universidades públicas que balançou as estruturas da sociedade
brasileira em discursos favoráveis e contrários a implantação dessas ações afirmativas. Esse, para mim, é o
mais substancial motivo para estarmos enfiados nesse instante histórico de mediocridade institucional. Pois
a nossa estrutura, enquanto Estado-Nação, tem seus fundamentos principiológicos erguidos sob a ótica da
racionalidade branca, como canta Jessé Souza.
Esse tipo de inércia é experienciada em outros campos da sociedade. As estruturas precisam ser
sociabilizadas. E não há outra maneira que não seja com a presença do Estado atuando como mediador e ator
em favor dos que chamamos de hipossuficientes. No entanto, não significa que a presença do Estado nessas
questões, autoriza o ativismo judicial e a judicialização da política, para interferirem nas decisões de um poder
republicano em outro. Longe disso!
Só ao fim desta análise (que pode parecer, mas que não é zodiacal) é que recordo que estava falando
dos/das amigos/as que estão mergulhados neste mar de polaridade e aparente paridade partidárias; e que eles/
elas discutiam sobre os votos em primeiro e segundo turnos e na utilidade dos mesmos nesse pleito eleitoral. E
que toda a discussão é feita na virtualidade, o mais distante da praça. Visto que o ambiente público ou privado
não confere segurança suficiente para os debatedores. Pois digo aos/as indecisos/as que, recortando o mais
recente período da história brasileira e observando a conjuntura que por ora se apresenta, não penso em votar
em outro partido que não seja o Partido dos Trabalhadores. Não é apenas pela ameaça fascista (inclusive o
fascismo togado!) que lambe as botas ou sapatilhas da república, mas, sim, pelas políticas públicas que foram
implementadas e que alcançaram, exitosamente, todos os tecidos da sociedade.
Como dizia Castro Alves: A praça é do povo como o céu é do condor. Pois que então abandonemos o
frio gélido das telas e das teias da moralidade; e passemos a habitar as praças e os céus da realidade inóspita
e hostil ao sonho libertário.
E que seja já!

REVISTA BARBANTE - 76

O ÚLTIMO TOQUE

Camila Santos

Amanhã faz dois anos que você se foi. Amanhã é mais um dia sentindo sua falta e sua presença física...
Eu me recordo bem do nosso primeiro encontro, éramos dois adolescentes bobos, alimentados pelo desejo e
insensatez.
Depois daquele dia, depois do nossos primeiros momentos como namorados oficiais, passamos a nos
encontrar todos os finais de semana. Eu me banhava, me perfumava, me vestia bem e ficava ansiosa, todas as
vezes em que o esperava. Não demorou muito e, logo demos mais um passo juntos, mais um momento para
ser único e nosso.
Com os meses, veio o noivado, estávamos felizes e otimistas, queríamos nos tornar um só. Começaram
os preparativos: música, vestes, flores, cores... Tínhamos tantos sonhos e planos! Éramos dois eternos
apaixonados, como a lua e a noite, o céu e as estrelas, as folhas de uma árvore e o vento.
Porém, mesmo com todo alicerce e fortaleza, aos poucos as folhas começaram a secar. O vento já não
mais soprava tão forte como antes, pois sabia que as folhas não resistiriam e acabariam por cair.
Foi inevitável. Apesar de todo apoio, cuidado e fraternidade, o vento não poderia lutar contra sua
própria natureza. As folhas foram soltas. Perdemos a batalha. Mas, eu, na minha condição de vento, o(as) levo
comigo.

Camila Santos tem 20 anos e reside na cidade de Moita Bonita/SE. É graduanda no Curso de Letras/Português,
da Universidade Federal de Sergipe, do Campus Professor Alberto Carvalho.
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PONTINHOS TRANSEUNTES

Douglas Magnilson

A manhã vingou radiante como a graça de uma menina meiga e faceira, corando-me a tez e me beijando
com o leve roçar do vento, que enamora a folhagem dos arvoredos, enquanto as frutas brincam ao cair no chão.
O ínfimo valsa com galhos e frágeis vultos que seguem em procissão, sob a pálpebra da minha fugidia ótica
psicótica. Amargos, eles transitam sobre o concreto de esculturas tristes. Estas vidas desimportantes são como
a sombra da gota que cai do orvalho. Uns passam carregando pétalas de rosa sobre as cabeças, outros levam
pedras e resquícios da abundância humana. Um deles, sendo aventureiro, caminha sobre a minha mão, dandome o poder soberbo de ser o Deus da sua existência. Olhando seu pequeno e formoso cerne, lembro-me de
que, quando menino, tinha como peraltagem preferida inundar a civilização desses minúsculos pinguinhos de
tinta. Eu sentia certo prazer em vê-los naufragarem na enchente que destruía todo aquele sistema organizado
e enfadonho. Hoje me vejo no reflexo das pequenas poças daquele dilúvio que o poder de ser mais forte me
fez criar....
Nas grandes avenidas a humanidade caminha como esta pequena alma que contemplo na minha
mão trêmula. Penso em lhe esmagar o talhe e ver o mel de suas entranhas escorrer pela ponta dos meus
dedos imprecisos. Esses mesmos dedos que assassinam palavras esquecidas. No entanto, resolvo poupar esta
pequenina vida pela compaixão da minha misantropia. Invejo a sua capacidade de se enquadrar ao meio dos
seus, embora ache alienadora sua rotina de trabalho árduo. Contudo, sei que certamente isso seja importante
para sua “sobreviexistência”.
Pontos em linha que marcham como soldados na guerra do dia. Contemplando-os, meu peito se
aflige e minha alma se cala como se cala um bêbado filósofo que nada mais tem a dizer, senão se entregar a
alucinação do instante. Pontinhos transeuntes... Linhas na minha mente.... Papéis em branco que nunca serão
preenchidos? (Teriam amor?) Dou adeus a estes confidentes amigos, pois a minha civilização chama.... Sigo
em marcha, como eles, recolhendo pelo caminho os restos abundantes que a humanidade tanto despreza. Eles
são operários em construção, eu só um poeta.

Douglas Magnilson Santos da Silva, 23 anos, natural de Lagarto/ Sergipe e graduando em Letras - Língua
Portuguesa pela Universidade Federal de Sergipe.
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RAMALHO, Christina. A cabeça calva de Deus, de Corsino Fortes o cabo-verdiano: o epos de uma nação
solar no cosmos da épica universal. Aracaju: ArtNet comunicação, Infographics, 2015, p. 267-345.
RESENHA CRÍTICA
Luana Santana

A criação épica literária resulta de um enorme envolvimento com a cultura, e exige que o poeta tenha
uma intensa relação com as demandas históricas e míticas que constitui o epos de um povo. É a presença desse
epos, evidente na matéria épica da obra, que sustenta a dimensão épica do poema. Como já vimos nos capítulos
anteriores, a matéria épica resulta da fusão de duas dimensões, a real e a mítica, sendo ambas fundamentais
na elaboração da poesia épica. No capítulo 6, Ramalho (2015) nos apresenta o plano histórico na epopeia,
ressaltando sua importância e, a partir disso, analisa a obra A cabeça Calva de Deus, de Corsino Fortes.
Sabendo disso, é importante pontuar que a história é constituída por homens, crianças, mulheres, ricos
e pobres; por governantes e governados, por colonizadores e colonizados, por dominantes e dominados, pela
guerra e pela paz, por intelectuais e principalmente pelas pessoas comuns, desde os tempos mais remotos. A
história está presente no cotidiano e serve de alerta à condição humana de agente transformador do mundo, e é
isso que a autora nos apresenta na análise do plano histórico da obra de Corsino Fortes, cuja voz engajada foi
fundamental para oferecer uma amplitude histórica de Cabo Verde – e da África – na sua obra A cabeça Calva
de Deus, pois teve as transformações socias como influência para a criação artística.
A poesia épica dialoga com a história, pois a história realimenta e recria a memória social, narra o
acontecido e produz reflexões consistentes em relação ao presente, dando um caráter mais real à matéria épica,
sendo que “Ao dialogarem com a História, um poeta e uma poetisa épicos definem linhas de empatia com
historiadores e versões dos fatos históricos” (RAMALHO, 2015, p. 209).
Ramalho elabora algumas categorias para a abordagem do plano histórico. Em relação às fontes do
plano histórico, a autora define duas categorias: a primeira é o plano histórico explicitamente referenciado
(a), ou seja, quando as fontes/referências historiográficas são nitidamente apresentadas, a outra categoria é o
plano histórico não é explicitamente referenciado (b), quando , os leitores não encontrarão claramente as
referências históricas presentes no texto, pois elas não são explicitadas. No tocante à apresentação do plano
histórico, este pode ser apresentado em uma perspectiva linear (a), em que normalmente se segue uma
ordem cronológica de fatos históricos, e o fio histórico é facilmente identificado pelo fio narrativo, sendo que
nesse tipo é predominante caráter mais narrativo. Epopeias produzidas até o século XVIII, por exemplo, têm
a predominância desse modelo, seguindo a tendência mais clássica:
De certo modo, na tradição épica, o teor histórico sempre configurou um aspecto importante
para conferir ao texto épico caráter narrativo, visto ser a História, entre outros, na visão mais
convencional, um registro de fatos que envolvem tempo, espaço e “personagens” em ação
(RAMALHO, 2015, p. 269).

Na perspectiva fragmentada (b), os fatos históricos são retratados em fragmentos, no decorrer do poema
épico, tendo um caráter mais lírico. Esse tipo de apresentação é mais encontrado em obras pós século XVIII,
pois, como ressalta Ramalho, “fundou-se uma nova forma de representação da História em que a estrutura
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narrativa se dispersa em fragmentos metafóricos, próprios da linguagem mais lírica” (RAMALHO, 2015, p.
269). No entanto, como afirma a autora, existem exceções. Como foi possível perceber, ao longo do tempo,
o plano histórico foi ficando mais fragmentado, sendo necessário recolher parte por parte dos fatos históricos
para melhor entendimento do poema, descentralizando a visão do histórico como um “eixo organizado cercado
de fatos de marcações hierarquizadas” (RAMALHO, 2015, p. 270). No entanto, mesmo que o plano histórico
das epopeias contemporâneas seja desenvolvido a partir de fragmentos, é possível identificar o foco principal
presente em cada obra. Romanceiro da inconfidência Mineira, de Cecília Meireles, por exemplo, tem como
foco principal a questão da Inconfidência Mineira. Vale ressaltar que a predominância – lírica ou narrativa – de
uma sobre a outra não altera a natureza épica.
No que se referente à elaboração literária do plano histórico, seu conteúdo pode ser especificamente
histórico (a) ou predominantemente geográfico (b). O primeiro retrata aspectos históricos, enquanto o
segundo ainda que possua o relato de alguns aspectos históricos, no entanto, dá maior relevo à presença de
alusões geográficas.
Depois de apresentar as categorias para abordagem do plano histórico, Ramalho faz uma reflexão
acerca dos marcos históricos e culturais de Cabo Verde presentes na obra A cabeça calva de Deus, de Corsino
Fortes, recolhendo fragmentos da história desse país, em suas dimensões artísticas, antropológicas, musicais,
literárias, políticas, sociais, geológicas e filosóficas, deixando um legado literário da riqueza cabo-verdiana.
Apesar de conter a perspectiva fragmentada, o foco principal da obra de Corsino Fortes, dimensionado ao
plano histórico, é a formação identitária de Cabo Verde.
Em relação às categorias pontuadas pela autora, a obra A cabeça calva de Deus, de Corsino Fortes,
possui fontes não explicitamente referenciadas (2), apresentação com perspectiva fragmentada (b) , pois
“O plano histórico, nos três poemas, está organizado em flashes ou recortes que tanto privilegiam registros
históricos relacionados a momentos políticos como aspectos do que hoje se chama ‘história da vida privada’”
(RAMALHO, 2015, p. 275) , e o conteúdo alterna-se entre especificamente histórico (a) e predominantemente
geográfico (b), visto que a obra também dá ênfase à identidade geográfica, ecológica e biológica da terra.
A autora destaca também a importância da análise de quadros dos signos mais recorrentes na obra que
incidem na compreensão do plano histórico
Consolidando ou dando unidade aos fragmentos históricos, temos os quadros de signos já
analisados, ou seja, por meio do reconhecimento dos signos que se repetem no decorrer
do poema, propondo uma leitura diretamente relacionada aos aspectos mais marcantes da
identidade retratada (RAMALHO, 2015, p. 276).

Temos, assim, linhas dialógicas com diversas áreas do conhecimento que podem ser fundamentais na análise
histórica e cultural do país.
Ramalho pontua também quadros de expressões, sendo que eles também contribuem para a análise
do plano histórico. Temos o quadro de expressão humano-existencial, o quadro de expressão natural e o
quadro de expressão verbal e artística. No quadro de expressão humano-existencial, a autora enfatiza a
representatividade do elemento humano, Ramalho salienta que “é a partir do elemento humano que a matéria
épica se faz possível” (RAMALHO, 2015, p. 301). Para adentrar essa análise, a autora apresenta a história de
Cabo Verde. Segundo o que foi exposto, Cabo Verde, assim como o Brasil, foi colonizado pelos portugueses
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em plena Expansão Marítima ocorrida a partir do século XV. Cabo Verde era um arquipélago de ilhas inóspitas,
os portugueses descobriram a importância geográfica dessas ilhas e ficaram interessados, pois ficam entre os
três continentes, África, Europa e América, facilitando o comércio “triangular” e da escravatura, sendo que
Cabo Verde serviu como ponto estratégico para suas rotas comerciais. Logo, alguns portugueses e escravos
começaram a habitar essas ilhas, ocorrendo a miscigenação, que é um traço identitário muito forte desse
país. Com a miscigenação, foi surgindo uma população local, e nascendo, consequentemente, uma língua
crioula. Cabo Verde foi colônia de Portugal desde a sua descoberta até o ano de 1975, ano que conquistou
sua independência. Antes disso houve várias lutas de libertação, em que se destaca um dos líderes principais,
Amílcar Cabral, que foi assassinado antes da independência. Cabo Verde é um país em que quase não chove,
e isso resultou em uma sequência alarmante e triste de tempos de fome, como pontua Ramalho
Cabo Verde foi povoado a partir da chegada dos portugueses ao arquipélago, em 1456, e
tornou-se, com a colonização, centro do comércio de escravos e refúgio de piratas [...] A partir
de 1876, com a extinção dos navios negreiros, a prosperidade das ilhas cessou. À seca e a fome
somaram-se a corrupção e a má administração (RAMALHO, 2015, p. 277).

Tudo isso gerou a diáspora cabo-verdiana, que, assim, se fez outro marco da identidade do país. A diáspora
foi fenômeno cultural vivido por muitos cabo-verdianos, que tiveram que escolher entre emigrar para melhorar
as condições de vida dos seus familiares ou ficar e sofrer as consequências da fome. Essa questão constitui
um paradigma importantíssimo para a compreensão da identidade nacional em A cabeça calva de Deus, como
salienta Ramalho,
Cabe lembrar que grandes ciclos de seca e de fome provocaram migrações da população rural
para os centros urbanos e para o exterior. Cabo Verde, com um contingente muito grande de
emigrados (que forma a diáspora cabo-verdiana), passou a contar com a remessa de dinheiro
por parte desses emigrantes. Assim, a diáspora se fez outro marco da identidade cabo-verdiana
(RAMALHO, 2015, p. 292).

Outra questão importante para o aspecto identitário de cabo Verde é a miscigenação que se deu em
praticamente todos os aspectos, disso resultou a mestiçagem cabo-verdiana. Segundo a autora, o elemento
humano desse país pode ser resumido nas palavras mestiço e mestiça. Ramalho (2015, P. 278) ressalta que
“O processo de mestiçagem entre o branco português e o negro africano está na base dessa cultura”. Com
a população miscigenada, o povo cabo-verdiano tinha que encontrar uma maneira de comunicar-se com
outros povos mais velhos ou os que fossem daquela cultura. Para isso, foi introduzido o crioulo em muitas
ilhas do país, configurando a questão do bilinguismo – português e crioulo – , pois de acordo com Manuel
Ferreira(1967, p. 231-2), conforme citado por Ramalho(2015, p. 318) “uma , língua do berço; outra, a língua
dos livros” , visto que o português, língua oficial de Cabo Verde, era obrigatória nas escolas , e já o crioulo
era a língua usada no dia a dia, na informalidade.
A participação das mulheres na sociedade é outro elemento importante relacionado ao quadro de
expressão humano-existencial, pois como a maioria das pessoas que eram vítimas das diásporas eram os
homens, geralmente as mulheres tinham que ser o sustentáculo da sociedade, pois elas eram encarregadas de
fazer muitos trabalhos pesados. Muitas mulheres cabo-verdianas alcançaram representatividade na cultura,
no desenvolvimento e na política do país, pois elas, como educadoras iniciais dos seus filhos, transmitem a
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cultura contando histórias ou ensinando a fazer algo, artesanato, por exemplo, além de muitas se tornarem
grandes pensadoras que ajudaram no estudo da sociedade cabo-verdiana.
O milho é outro signo importantíssimo na cultura cabo-verdiana, sendo a agricultura o principal
meio de subsistência. É o alimento que é mais plantado e colhido no país nos poucos meses de chuva que
possuí na região, além disso , uma das propriedades da identidade que o milho possui na cultura de Cabo Verde
é ser a base de um prato de culinária do país, a cachupa, que, segundo Ramalho (2015, p. 297) “ funciona
como elemento integrador de todas as ilhas, incluindo aí a população diaspórica”. O milho e sua linha de
multiplicação identitária e seus vertentes, como a enxada, cachupa, práticas de sementeira e colheita, ritos,
entre outros, fazem parte de manifestações culturais cabo-verdiana
Dado o já comentado caráter simultaneamente metonímico e metafórico da A cabeça calva de
Deus, reside, porém, no elemento milho o referente por meio do qual Corsino Fortes contempla,
em sua obra, um índice de identidade cabo-verdiana, que é a agricultura (RAMALHO, 2015,
p. 301).

Analisado o plano da expressão humano-existencial, a autora adentra a análise do plano da expressão
natural, em que ela dimensionará aspectos geográficos, econômicos e culturais de Cabo Verde. Ramalho
destaca alguns signos que revelam uma expressiva parte da história do país, temos signos como mar, vento,
ilha, pedra, chuva, sol, mar, insularidade, terra, cabra, que, analisados criticamente, denotam vários aspectos
identitários cabo-verdianos, sobretudo em relação aos aspectos geográficos. O signo “chuva”, por exemplo,
já nos leva para a análise de outros fenômenos, como o vento e a seca, pois como Cabo Verde é um país
semiárido, chove muito pouco e tem como consequência a fome. Ramalho ressalta que

[...] o posicionamento geográfico do arquipélago cabo-verdiano destina às ilhas uma natural
condição semiárida que, obviamente, exige do elemento humano que ali reside a adoção de
uma série de procedimentos que visem a combater as injunções climáticas e suas consequências
nas atividades agrícolas e mesmo na manutenção da vida, que, obviamente, depende do acesso
à água potável (RAMALHO, 2015, p. 304).

Isso mostra que, em relação ao clima e, consequentemente, da quantidade de chuvas que ocorrem no país, a
fome acaba se tornando uma marca identitária massacrante. A autora fala também de outros signos presentes
na obra de Corsino Fortes que foram importantes na análise do plano histórico no quadro da expressão
natural, ela deixa claro, entretanto, que atualmente Cabo Verde se modernizou e ampliou práticas inovadoras
para problemas passados que levavam a diáspora, como a dessalinização da água. Ao analisar o quadro da
expressão natural, a autora nos mostra o quanto o povo cabo-verdiano lutou para sobreviver e manter a cultura
do país, denotando a harmonia com a natureza, pois eles foram capazes de se adaptarem e transformarem,
paulatinamente e de maneira positiva, o meio ambiente.
O quadro da expressão verbal e artística enfatiza as manifestações artísticas e literárias de Cabo
Verde, relacionando essas manifestações a atuações de intelectuais cabo-verdianos que visavam, sobretudo, a
independência e a autonomia literária e cultural do país, isto é, o próprio elemento humano cabo-verdiano foi
essencial para a construção historiográfica do país. A literatura foi um meio para chegarem aonde queriam. O
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primeiro grupo exposto pela autora foi o dos pré-claridosos, que defendiam a ideia de nativismo cabo-verdiano,
no entanto, ainda estava enquadrados nos moldes da literatura portuguesa e sem abrir mão do reconhecimento
de serem, ao mesmo tempo, portugueses e cabo-verdianos, Brito-Semedo (2006, p. 275) apud (RAMALHO,
2015, p. 312) relata que
A fase do nativismo cabo-verdiano, 1856-1932, corresponde, assim, a união com a Pátria, em
que os “filhos das ilhas” lutam para conquistar um estatuto de igualdade legal em relação aos
da metrópole, de modo a serem considerados portugueses plenos, sem, contudo, abrirem mão
da Mátria que os viu nascer. Esses homens são, portanto, “portugueses de sangue e coração,
mas acima de tudo cabo-verdianos” (2015, p. 312).

Em seguida surgiu o mais relevante movimento literário, quando intelectuais do seminário São Nicolau,
juntamente com Claridade, buscaram romper com o velho modelo europeu que ditava os rumos da literatura
de Cabo Verde, voltando-se para uma literatura mais nacionalista. Corsino Fortes, inclusive, fez parte desse
grupo, mas teve uma certa independência literária para também não se prender totalmente as características
literárias do grupo ao qual participava. Corsino Fortes foi um intelectual muito engajado em relação aos
acontecimentos do tempo dele, mas ao invés de seguir os modelos literários do país, que falavam especificamente
de cabo Verde, Fortes ampliou sua literatura e enquadrou não só Cabo Verde, mas todo continente africano,
desconstruindo o caráter solitário atribuído ao seu país.
Em termos culturais, a música cabo-verdiana, que reúne expressões típicas e originais, é o “prato
cheio do país”. A autora apresenta a música como uma forma de reafirmação identitária cabo-verdiana, pois
ela foi, na maioria das vezes, uma forma de luta contra a alienação cultural imposta pelo poder dominante,
além de aproximarem, nas festas, pessoas de outras ilhas que colaboravam, consequentemente, para uma
maior integração nacional. A Morna, por exemplo, é como se fosse a música clássica cabo-verdiana.
As artes plásticas também são apresentadas como forma de expressão cultural, destacando-se a
pintura e a cerâmica. Com isso, Ramalho (2015) encerra uma pequena reflexão sobre a obra A cabeça calva
de Deus, de Corsino Fortes, passando adiante para a análise de cada livro que integra a obra, Pão & fonema,
Árvore & Tambor e Pedras de Sol & Substância.
No livro Pão & Fonema, de Corsino Fortes, foram apresentados aspectos culturais e históricos que
moldaram a identidade cabo-verdiana. A marcação temporal destacada foi o “AGORA”, pois define a urgência
da preparação para a independência. São muito marcantes também alusões às crianças cabo-verdianas, à música
e às mulheres do país, ambas contribuem na formação identitária de Cabo Verde. A autora analisou e definiu
as categorias presentes na obra, em que o conteúdo foi predominantemente geográfico (b), destacando os
signos “terra”, “ilha”, “sol”, no entanto, também foram encontrados aspectos especificamente históricos, como
foco principal na experiência do exílio. Quanto à apresentação do plano histórico, os eventos são tomados na
perspectiva fragmentada (b), contendo fragmentos históricos dispersados no texto, como, por exemplo,
“[...] o exílio do poeta João Varela, em Carta de Bia d´ileal; a realidade do cotidiano do povo da rua da craca”
(RAMALHO, 2015, p. 327), entre outros. Referente às fontes do plano histórico, na obra acima destaca-se o
plano histórico não explicitamente referenciado (2).
Analisado o primeiro livro da tríade de Corsino Fortes, a autora passa para a análise e reflexão
do segundo livro, Árvore & Tambor. O plano histórico nesse livro se constitui de referências diretas a
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fatos históricos como, por exemplo, a morte de Amílcar Cabral, a instauração da república, entre outros.
Apresentando a dimensão geográfica (b), o livro destaca signos como “árvore”, “música”, “mar”, “sol” e
“chuva”, demonstrando seu significado em relação ao povo cabo-verdiano. Os eventos são apresentados numa
perspectiva fragmentada (b), pois o passado se recompõe em fragmentos. Enquanto a marcação temporal do
livro Pão & Fonema é o “AGORA”, em Árvore & Tambor será a “hora zero”, ou seja, o nascimento da pátria.
Já no terceiro livro, Pedras de Sol & Substância, o autor faz uma síntese simbólica dos referentes
dos outros livros, enfatizando às artes e à literatura como fatores relevantes para Cabo Verde. A marcação
temporal deste livro tem início por um “antes”, sugerindo “um resgate do tempo imemorial, pré-histórico, em
que o arquipélago integrava o “ventre” da África (RAMALHO, 2015, p. 341), propondo, assim, uma narrativa
ancestral. No livro Pedras de Sol & Substância os eventos são tomados em uma perspectiva fragmentada,
apresentando, em fragmentos, vários acontecimentos históricos, tais como guerra, emigração, rituais religiosos,
rotinas escolares, entre outros. Juntando os signos mais presentes no primeiro e segundo livro, “palavra” e
“música”, respectivamente, terão um caráter unificador no último livro, pois, segundo Ramalho (2015, p.341)
“Se “palavra” e “música” parecem apontar para a “substância”, outro referente importante, “pedra”, acentua
o primeiro termo do título desse livro, completando, pela tríade “palavra + música + pedra”, a construção
simbólica de seu sentido.” Todos os três livros, formam, na perspectiva de Corsino Fortes, a historiografia de
cabo Verde.
É evidente, portanto, a importância do plano histórico para a criação épica. Conferindo ao texto épico
um caráter mais narrativo e oferecendo uma ampla reflexão dos acontecimentos, o plano histórico na epopeia
configura-se como um poderoso veiculador de história. Sendo assim, a poesia épica dialoga com a história,
pois esta realimenta e recria a memória social e cultural, narra o acontecido e produz reflexões consistentes
em relação ao presente, dando caráter mais real a matéria épica, pois uma nação cuja história não é valorizada
e dada o seu devido valor está sujeita a se perder no tempo.

Luana dos Santos Santana é graduanda em Letras – Português pela Universidade Federal de Sergipe,
Itabaiana/SE. Atualmente é pesquisadora iniciante pelo Programa de Iniciação Científica (PIBIC) e membro
do Centro Internacional e Multidisciplinar de Estudos Épicos (CIMEEP). Iniciando a carreira docente, atua
como mediadora no programa Novo Mais Educação e como assistente de alfabetização no Programa Mais
alfabetização.
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Poemas
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Hora do rush
(José de Castro)
Na tua esquina,
dobro meus beijos,
e cruzo a avenida
dos teus abraços.
Pego carona
na ternura do teu olhar
a trafegar no burburinho
dessa urbe de emoções.
Sinal aberto para cruzar
os destinos que me levam
até onde nem sei.
Sigo em frente.
O amor, a poesia,
essas ruas por onde ando,
carregam sempre o espanto.
Há uma praça no final do caminho.
Um poeta de pedra,
um lenço de seda, uma saudade azul,
um moinho de vento.
Agora, me desencontro e,
aos poucos, nesse corre-corre,
um pedaço de mim,
a cada esquina, morre.
Piso fundo no acelerador,
a vinte mil léguas de desatino.
Vou ali revirar oitenta mundos.
E nem sei se volto.
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Por trás do arco-íris

(José de Castro)
Por trás do arco-íris,
uma montanha a me esperar.
Depois dela, outra montanha,
nuvens brancas, um céu azul.
Para além de tudo, o mistério.
As águas desse mar
são o espelho de prata
onde sereias vêm se mirar.
Elas têm canto e encanto.
E meu barco, sempre em frente,
com seus remos de espanto.
Navegante de destino inquieto, sou.
Paixão é tempestade turbulenta.
Amor e esperança,
brisas calmas a soprar.
Vou em busca dos meus sonhos,
no cais das ternuras plenas,
porto-destino, incerto lugar.
Bem por trás do arco-íris,
onde me espera o teu sorriso.
É lá que vou me ancorar.

REVISTA BARBANTE - 88

Só por hoje
(José de Castro)

Só por hoje,
vem me contar um segredo.
Beija-me devagar, com leveza,
feito carícia de estrela.
Abraça-me como quem se despede,
como quem parte ou como quem chega.
Aconchega-me no teu colo, afaga-me a
a face em ternura de brisa.
E deixa-me ouvir o murmúrio das coisas
simples da vida.
Cabelos de nuvem voando ao vento,
murmúrio de águas junto à fonte,
cântaros de cristal a jorrar alegrias,
orvalhos de prata no brilho das folhas,
pássaros quietos em ninhos de infinito.
Para além daquelas montanhas
existem sonhos e espantos.
Vamos apanhá-los como quem colhe o trigo.
Vem, que a noite já se adianta.
Só por hoje, me beija.
E fica em silêncio comigo.
José de Castro, jornalista, escritor, poeta. Autor de livros para adultos (Apenas palavras, Quando chover estrelas, Quem
brinca em serviço) e para crianças (A marreca de Rebeca, O mundo em minhas mãos, Poemares, A cozinha da Maria
Farinha, Dicionário Engraçado, Poetrix, Poemas Brincantes, Meu amigo paladar, Vaca amarela pulou a janela, O
palhaço e a bailarina e Um livro, um castelo). Membro da SPVA/RN e da UBE/RN. Contato: josedecastro9@gmail.com
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Brincando de Deus
(Alberto Valença Lima)
Criança indaga descrente:
Onde Deus está? Mente?
Contente, cria um poema.
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HOJE
O céu está em êxtases
Mesmo sendo nublado
Lacrimeja suas nuances
Sol, sal, mel, chuva, verso.
Poderia ser junho
Um som de forró.
Mas é mês de agosto
Gosto, cheiro e borogodó.
Hoje é véspera de feriado
Dentro desse coração
Um pouco amadurecido.
Hoje é verso descasado
Em busca de uma canção
Para ter um futuro aquecido.

Clécia Santos
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INVERNO
já sem tempo
o último suspiro
serenata ao vento
ANTES QUE O INVERNO CHEGUE
a Vida pede
o último beijo morno
sem rima ou susto
FRIO
a Fome fere
e uiva
nas brumas da aurora
ACALENTO
na beira da tarde
uma fresta de sol
me lambe a face
MATE
eu e a tarde fria
entre uma cuiada e outra
aqueço minha Solidão
Diana Pilatti
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ORVALHO
sou lágrima da Noite
sincelo
nas calhas do Tempo
BRILHA BRILHA ESTRELINHA
cantigas de ninar
na calçada
cobertor de luar
AMÉM
solilóquios na calçada
um menino
reza com a geada
RUBOR
a lua sumiu
de mansinho
beijo de vinho
Diana Pilatti *

* Diana Pilatti Onofre. Nasceu em Foz do Iguaçu (PR), e veio ainda menina para Campo Grande (MS).
Formada em Letras pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e Mestre em Estudos de Linguagens
pela Universidade federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). É Professora da Rede Estadual de Ensino de MS
e escreve poesia em seu blog Pré-Livre: dianapilatti.blogspot.com.br
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No marejar dos olhos, um olhar sob a mangueira
Eliete Marry
Árvore cheia de graça
De doces frutos
E largos braços
Lar doce dos passarinhos
No leve bailar das folhas
És emboladeira de bem-te-vis
Tuas raízes mãos que afagam
Abrigam as formigas cansadas
Ao cantar das talentosas cigarras
Enquanto o homem ingrato e avarento
Servem-se de teus frutos
Alimentam a prole
Nutre-os de fibras e mel
Depois de tanto se servir mostram o seu fel
Mutilam-te folhas e braços
Árvore cheia de graça e dor
Choram as verdejantes folhas
Lamentam o aborto da floração
A ingratidão humana
Fere e nos envergonha
- Parece o homem carregar no porta sentimentos uma lança ao invés do amor!
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A gaivota que pensava ser um cisne
Ela era uma gaivota
que de asas encolhidas,
sonhava...
Como ela sonhava
em atingir o infinito,
sentir toda a intensidade
de viver além do horizonte!
Ela porém, por medo
do passarinheiro,
nunca ia tão longe.
O espetáculo mais bonito
que havia visto na vida,
era o sol se pondo no lago...
Lindo! Mas o sol,
estava sempre a ir embora!
Eis que em certo dia, vislumbra:
_ No céu azul,
um par de asas douradas!
Seria seu par de asas amadas!
E deram-se as asas, e voaram
numa linda e longa viagem
( quem sabe de mil anos,
quem sabe pra eternidade! )
Estando maravilhados,
olhos turvos de felicidade,
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sua gaivota-gêmea,
diante da nuvem escura, recua.
E ela, vendo-se sozinha
na imensidão,
tornou-se um cisne,
vivendo num lago de sonhos
... e lágrimas!
Eneida D’alma Cristinna
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Meu amor alvissareiro
Cá nesta masmorra de saudade,
entrevejo por olhos clarividentes,
a luz “ alvissareira “ do meu amor.
Ele vem rompendo os grilhões do tempo,
ondas traiçoeiras, bravias...
Os ventos o ajudam a levar a embarcação
VIDA. Em meio às tormentas,
ecoam cantos de esperança!
O seu coração se agiganta,
ouço daqui o clamor, as suas batidas!
Rogo aos anjos, soprem as velas
de seu barco até mim...
E com essa visão do céu, acordo
e de novo adormeço...
Feliz de vê-lo, ao menos em sonho!

Eneida D’alma Cristinna
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A virada e as trincheiras
“Fazer amor de madrugada
Amar com jeito de virada”
Kid Abelha
Para M.D.
A gente não virou
Mas nessa noite larga
Eu soube que o colchão era trincheira
E o amor o único que restava
Tudo o que é criativo
Tudo o que voa
Tudo o que existe sem pedir permissão:
A gente foi feita disso
E de ossos, e de sangue, e de suor
Enquanto alguns celebravam a morte
Lá fora
Nós abraçávamos um pacto secreto
Com o tempo
E era uma benção das estrelas
A humilde promessa
De viver ao avesso.

REVISTA BARBANTE - 98

A gente não virou
Mas zarpou da baía do desespero
E atrincheirou amáveis corpos e palavras
Nesse tíbio, indubitável
Espaço-tempo de união
Tudo o que é flexível e úmido
Tudo o que emerge e floresce
Tudo aquilo que se constrói com a boca, Com a mão:
Nós fomos moldados nisso
Assim como na esperança abafada
No escuro, sob a toca de uma secreta Proteção.
Você, amoroso camarada
E eu
Sabemos que as trincheiras de hoje
Serão sulcos amanhã
E que essas sementes germinarão
A gente não virou
Mas na breve intimidade da trincheira
Enxergou
A nossa profunda
Imensidão
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E porque temos amado bem
Floresceremos além
E porque temos conectado
Semearemos conexão
Porque nós nos reconhecemos
Encarnaremos uma, duas, mil
Formas de revolução.

Ana Gretel Echazú B.
Natal, RN - 05 de novembro de 2018
Após outro golpe.
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Poemas by João da Mata Costa
Professor titular da UFRN e poeta

A solidão de Catarro
Caminhante das ruas becodalamenses
Monge sem abrigo e catedrais
O homem adormece sob as estrelas
Sua casa é a rua
Seu companheiro um livro que vende por qualquer dinheiro
Em cada esquina um abismo onde mergulha
Sem saber onde e o que vai comer
Está sem a mulher e o filho
Vive só ao culto das almas caridosas
Chega mais uma noite e ele pula a murada
De uma casa velha abandonada onde vai descansar o corpo
E pernas semi-dormentes de tanto caminhar
A cama é uma folha de jornal e o travesseiro os livros
Que não conseguiu vender
Sem rancor e revolta Catarro caminha no beco
De todas as metafisicas.
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Testamento
Umas vezes a vida um mar sereno
Outras vezes em um mar bravio
Tem sido para mim um desafio
Em um céu azul de Polifemo.
Nadando sobre ela, te encontrei.
Era um verão de cristas de galo
Nós dois abraçados num regalo
Volúpias lembranças que neguei
Seu olhar ao meu já não vê
Trêmulo suspirando sem crer
No lago escarlate dos dias
Como barco sem céu a deriva
Não mais o azul daquela vida
Só o charco turvo da acídia
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CERCAS que cercam solidões
Cercas do meu sertão só
Pedras do meu Caicó arCAICO
pedras que cercam solidões
e casarões de duas águas.
Cercas do meu ser tão encurralado
Cercas de pedras e paus
Isolando as chapadas sertanejas
Cercas de Avelós marcando paisagens
Cercas de Cama com armação em arcos
No meu do caminho uma cerca
De ramada
De pau -a- pique
De enchimento
De pau em pé
Com passagem, passo ou passador
Se as pedras dividem – o coração
ajunta – o que o tempo esconde
nas dobras da grande civilização.
Sertaneja.
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A solidão da espera
Sim, eu disse sim te espero às quatro
De uma tarde onde tudo acontece
Leio as horas de um tempo cuco.
O corpo diz sim amar o mar.
Um dia todos os dias de um poema
Nunca terminado: vozes, sons e risos
Se encrespam em outros monólogos
Chega à noite e tento te abraçar.
A tarde gris de um roteiro lentamente
Suspirado sem ponto final e declamação
A vida é o durante
Respiro, suspiro e morte
Tudo acontece antes do anoitecer.
São quatros horas da tarde.
E espero…
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O abandono do poeta
“Dia azul para todas as criaturas / menos para mim” (OM – Banzo)
“Me dê as flores em vida” cantou o grande compositor e soldado Nelson Cavaquinho
em versos antológicos. Nem sempre ao morrer vem o reconhecimento. No caso do
poeta do hino da cidade de Natal esse reconhecimento foi tardio, mas antes que
seja do que nunca. A maior gloria de um escritor poeta é ver sua obra impressa. No
ano de 2011, a Obra Completa do poeta Othoniel Menezes de Melo (1895-1969)
organizada pelo seu filho e grande divulgador da obra do genitor, Laélio Ferreira
de Melo, foi lançada numa edição primorosa de mil exemplares em capa dura,
com comentários imprescindíveis do Laélio e introdução do escritor e estudioso da
literatura potiguar Tarcíso Gurgel.
Láelio é um incansável divulgador da obra do pai e lutou muito para instalar o
busto do poeta Othoniel Menezes próximo à Fortaleza dos Reis Magos. Luta essa
felizmente ganha e Natal se rejubila com a chantagem do busto do poeta do hino da
cidade do Natal “Serenata do Pescador” (Praieira )* e “Sertão de Espinho e Flor de
1952”, o seu livro mais importante e lançado em papel jornal numa edição pobre
e esgotada.
Pobre e exilado viveu o “Príncipe dos Poetas Norte-rio-grandenses. Para cantar
Natal, canto a sua canção mais dolente, Praieira. Pra lembrar o poeta leio os seus
versos nessa bela edição de suas Obras Completas. E para lembrar da vida dura do
amigo de Café Filho, recorro ao texto do grande estudioso de Euclides da Cunha e
potiguar Umberto Peregrino nessa “Crônica de um cidade chamada Natal” (pp 5556, Clima 1989 ). Um retrato inconsútil de uma época e da amizade envolvendo o
poeta Othoniel com o único potiguar a chegar à presidência da republicado Brasil,
Café Filho. Em 1956 Othoniel tem seus vencimentos reduzidos como funcionário
do Instituto do Sal. Veríssimo de Melo escreve em O Poti ( 03 de Agosto) que o
poeta está passando fome. No dia 08 de Agosto o grande poeta e crítico Antonio
Pinto de Medeiros escreve carta ao governador Dinarte Mariz narrando a situação
( in obras completas pp. 70 ).
Para ver em Natal o poeta do “Jardim Tropical” era preciso buscar-lhe a casa
humilde, numa rua humilde difícil de encontrar.
Ali, a grande voz da poesia lírica e folclórica do Rio Grande do Note por mais de
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40 anos, vivia tristemente, quase na miséria. Para dizer logo tudo, a casa era a que
podia pagar de aluguel um escriturário letra “ E”, do instituto do Sal.
Othoniel Menezes queixava-se: diariamente tinha de abandona-la até que caísse
o vento Nordeste, pois o calor era insuportável; e quando chovia as goteiras eram
tantas que não havia onde ficar enxuto. Contudo, Othoniel vivia apavorado à
ideia de que o proprietário resolvesse subir-lhe o aluguel, que já era de CR$ 600
cruzeiros! …
Entretanto, aquele homem poderia ter vida melhor. Se não fosse pela importância
da sua poesia, pelo que representava ele para a inteligência da sua terra, da sua
gente, seria ao menos npelo que foi um dia para certo potiguar a quem se dedicou
na vida, e que veio a alcançar a culminância do Poder.
Com efeito, Othoniel Meneses foi um dos mais fiéis e fervidos devotos de Café
Filho, através dos tempos em que esse era o João Café vilipendiado e perseguido
implacavelmente pelos poderosos do Rio Grande do Norte. Seus amigos eram
igualmente marcados, castigados, e Othoniel foi um desses.
Pois bem, quando Café Filho chegou à presidência da Republica não deu o
companheiro de lutas mais que uma interinidade de escriturário letra “E”, no Instituto
do Sal. O Poeta, por si se garantiu pois conquistou. Em concurso, a efetivação. Sua
angustia depois não era o ordenado ínfimo, era a ganancia do senhorio, era ainda
o receio de que a Delegacia do Instituto viesse a ser transferida para Mossoró …
Confrangia a situação de penúria em que fui encontrar o nosso querido poeta de
“Praieira”. Othoniel Menezes sofria. É que sua penúria era, além de tudo, uma
penúria magoada.
——————————————–
Nota: Umberto Peregrino nasceu em Natal em 1911 e foi general do exército
brasileiro tendo se dedicado intensamente aos estudos literários com várias
publicações sobre Euclides da Cunha.
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MENINA NUNCA DEIXE DE SONHAR
@ Karol Castro
Tuas lágrimas de pureza
Regam o mundo.
Brotam flores de esperança.
MARIA CHIQUINHA @ Karol Castro
Em teu rostinho
Desenho de giz de cera
Singelo sorriso angelical
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Fogo Azul
Fogo azul e bravo,
do qual é feita toda vida que na Terra habita,
fogo azul e bravo,
que não é mais branco que a mais preta das negritudes,
fogo azul e bravo
apaga agora que é oportuno.
Apaga agora e não deixa rastros
‘que o teu brilhar é uma profunda tristeza.
Apaga agora que ‘inda é tempo
e apagar é por si só pura beleza.
Apaga agora, fogo azul e bravo,
‘que não apagar é teimosia.
Não apagar é teimosia
e mostra traços de uma profunda carência,
não pagar é naturalmente rumar à falência.
Apaga, fogo azul e bravo, apaga
pois aprende-se de cedo que aquele que brilha
merece morrer.
Chamusca, mas não queima
E chamusca, chamusca, até queimar.
Faísca por faísca
fogo azul e teimoso já deve apagar.
(Maria Gabriella, 13/04/2018)
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Poema que não fiz
Eu faço um poema triste
mas é só porque estou feliz.
Se eu estivesse triste
faria o poema que não fiz.
(Maria Gabriella, 16/05/2018)
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LUGAR DE ESPERA
Regina Lyra
Diante do teu corpo,
Sonhos intensos.
Navegas no íntimo das águas.
CHEGADA
Regina Lyra
Você faz falta.
Eterno retorno,
Lugar da partida.
ATÉ À VISTA
Regina Lyra
Mata sede,
Mata fome,
Chama por um nome.
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Amor ao extremo
Iria além do horizonte,
Mergulharia nas profundezas
Inabitáveis dos oceanos
Sob altas pressões.
Subiria ao pico das montanhas
Mais altas onde o ar é rarefeito.
Andaria pelos escaldantes desertos.
Faria tudo isso e o que mais preciso fosse
Só para não perder de vista
E nem deixar que a
Chama desse amor se apague
Dentro de mim.
(Karol Castro)

REVISTA BARBANTE - 111

Celestial
Busque o céu
com singeleza
como uma flor fincada à terra
mas a alçar voo à luz.
Com toda força anseia o céu
infinitamente azul
sem no entanto, deixar de viver,
o colorido da vida
a diversidade.
Busque o céu
na arte de saber estar aqui
momentaneamente
com os olhos fixos no alto.
O equilíbrio entre o real e o inimaginável.
Busca tu, ser celestial
sem perder porém,
as raízes da humanidade.
Até que um sopro
te arrebate,
de repente,
para ser do céu
eternidade.
Paula Belmino
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Quando fazemos amor
Não é o quanto fazemos,
Mas o quanto de amor
Estamos dispostos a dar.
É por isso que quando faço amor
Sinto que volto à vida
Como se pudesse me dar asas
para voar em liberdade.
O ar que penetra em meus pulmões
É o sopro de vida que me faz sentir e saber
O motivo de existir todos os dias.
Gosto do aroma suave em êxtase
que exala dos nossos corpos
E nos inebria em meio a loucuras de sedução.
Adoro os gemidos, os sussurros e os arrepios
Que me provocas ao percorrer tuas mãos
sobre o meu corpo desnudo.
(Karol Castro)
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De galho em galho
O macaco matreiro
não busca sossego
Pula o dia inteiro.
Explora e brinca
e de verde se pinta
nas folhas do cajueiro.
-Quer banana Simão?
-Maçã ou carambola?
Um pedaço de pão?
Pergunta Simone.
O macaco sapeca
Acena que não!
No cajueiro, se equilibra o Soim
Do mais alto galho
mira o céu azul.
E espera com paciência
o sol amadurecer o caju.

Paula Belmino
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Teu corpo nu é poesia
Decifrei tuas curvas.
Li nas entre_linhas.
Teus versos de amor sem pudor.
(Karol Castro)

Da minha janela
vejo mar de estrelas
Na imensidão do universo,
Infinitas estrelas a brilhar.
Queria que uma delas fosse você,
Para iluminar minha vida,
Tirar-me da escuridão e me mostrar
Um novo destino.
(Karol Castro)
KAROL CASTRO, é o pseudônimo de Karoline Castro da Silva. Nasceu em 17/02/1992, em Manaus/AM.
Bacharel em Ciências Biológicas e Especialista em Gestão de Recursos Naturais e Meio Ambiente pelo Centro
Universitário do Norte/UNINORTE. Colabora com o site Recanto das Letras. Contato: karolinecastro210@
gmail.com
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Cobre-te de livros
Põe em tuas mãos os livros
Como sementes,
Como alimento,
Para serem plantadas em teu coração
E dar bons frutos.
Veste a tua alma de livros
E serão para teu corpo e alma porto seguro,
Terás saúde em teus ossos
E o espírito bom.
Cobre tua cabeça de livros
E com bênçãos de paz
Ateia fogo às impurezas
numa oferta de sacrifício agradável
e sentimentos bons
Emanarão do teu coração.
Os livros serão teu porto,
Tuas vestes,
Tua casa,
Teu adorno.
Dos pés à cabeça
Livros sempre em mãos.
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Para serem sementes, presente,
alento, e emoção
Os livros para sempre te vestindo
Serão para ti a salvação.
Paula Belmino
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CONTRASTE
Beth Iacomini
Namorada do vento
Pinheiros apelam
Pra tempestade não vir
CASCATAS AO LUAR
Beth Iacomini
Sou lua cheia
A mergulhar fundo
Nessas águas cristalinas
DEDILHANDO O TEMPO
Beth Iacomini
Encontro as partituras
Sinfonias de vida
Meu sonho.
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MENINA GAIA
Beth Iacomini
Carrega o mundo
No brilho dos olhos
De repente, escorrem...
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POEMAS DE CIRCUNSTÂNCIA(S)
Christina Ramalho
POEMA 1
Diques holandeses
Vozes inundam
a Holanda
de gestos.
Gesta de águas
em sílabas fantasiadas,
diques inúteis
na violência das horas.
Mas Holanda
tem tulipas.
Coloridas tulipas
com seus capacetes
de sonhos
e seus escafandros
de pedra.
E tulipas reinventam diques.
Abstratos e épicos.
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Submersa
Holanda conversa
as novas canções
dos diques holandeses.

POEMA 2
Réquiem
Funeral de Chopin.
O Réquiem de Mozart
esparrama vozes femininas
na Madeleine.
Ato de resistência
(funeral adiado
até a liberação das vozes).
Ato de transgressão
(vozes femininas
desinterditadas na Madeleine).
Outro Réquiem
no entanto
nada tem de resistência
ou de transgressão:
vibra nos tímpanos da nação
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o canto de morte
da Liberdade.
Réquiem nefasto
de um brasil perdido
em sombras de uma ditadura
ensaiada nos laboratórios
das redes sociais
(ainda que corações em agonia
teclem hashtags NUNCA MAIS).
Réquiem de cercas
#########################
criando muros
#########################
#########################
interdições
#########################
#########################
#########################
e mortes.
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BRAILE
Chega de manhas,
Artimanhas, aspas.
Dispenso ladainhas,
Lero-lero e interrogação.
Quero o contato, o tato,
O flashback e o olfato
Da reticência em vão.
Não venha com histórias,
Memórias, nem exatidão.
Busco o indiscreto,
Infinitivo concreto,
Que transforma
Ardentes ais
Em interjeição!
Quero o sujeito composto,
Predicado do corpo,
Objeto em transição.
Locuções livres,
De palavras mudas,
Afogadas em salivas,
De verbo de ligação.
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Busco o braile de suas mãos
Cicatriz adverbial,
Sem esquema,
Algo que eu trema,
Durma apaixonado,
Acorde frase completa
E com ponto final.
Valéria Pisauro
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IMPLÍCITA
Sou implícita, sintética, prolixa,
Na fonética ensaio a métrica,
Nas entrelinhas sou hiato
Intransitiva no verbo do acaso
Em que me encontro.
Literal, única e plural,
Decote fatal da metonímia,
Malícia que inventa a cena,
Meu poema está em dívida,
Nu de palavras que o sustenta.
Jogo xadrez com as rimas,
Tento florir outra vez,
Sou casa aberta, dispersa, atrevida,
Papel sem rasura,
Meu sol casa-se com a lua!
E assim, sigo versos medidos
Da página em branco,
Risco, rabisco meu destino,
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O que não sei, invento,
O que sofri, não digo:
Simplesmente, canto! Canto!
Literal, única e plural,
Sou casa aberta, dispersa, atrevida,
Meu poema está em dívida,
Sou implícita, sintética, prolixa!
Valéria Pisauro
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Flor de algodão
Na minha infância,
Confundia os flocos de algodão
Com os cabelos brancos dos meus avós...
Esses, os primeiros fios tecidos da minha vida,
Da minha memória...
(Gilvânia Machado)
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ESTRANGEIRA
Na solidão do apartamento
Arquiteto meu bar
A voz rouca de Janis Joplin na vitrola
Taças de vinho, acendo o cigarro
E a fumaça desenha figuras
No emaranhado dos lençóis
Nossos corpos ardem
Um torvelinho de pensamentos
Trançado de lembranças
Procuro distrair-me
Através da vidraça
Na branca melancolia
Um gato preto deitado na neve
Aquece o frio das horas envelhecidas.
(Gilvânia Machado)
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