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RESUMO 

 
 
 
 
 
 
 O presente trabalho visa a fazer uma reflexão sobre a poesia de Deolindo Tavares, 
na perspectiva de revelar o potencial crítico da mesma como pertinente antítese de nossos 
dias, eivados de fragmentação e de individualismo. O Modernismo brasileiro apontou 
caminhos significativos, no sentido da construção de um paradigma literário que rompesse 
com as tradições e com os padrões europeus. 
 Dentro dessa conjuntura, trafega a produção literária de Deolindo Tavares, poeta de 
aguçada leitura sobre o real, sobre o indivíduo e o cotidiano. E sua poesia, povoada pela 
ótica neo-simbolista, apresenta elementos importantes, para a construção de uma leitura 
crítica sobre o nosso tempo. E é, também, proposta deste trabalho,analisar a poesia 
deolindense, traçando um paralelo com reflexões sobre a existência, sobre a perspectiva 
histórica e sobre a visão pós-moderna que tem influenciado nossos dias.  
 Através da leitura de poemas selecionados, o presente trabalho pretende evidenciar 
aspectos na obra de Deolindo Tavares que, confirmando preceitos do Modernismo, possam 
contribuir na construção de uma crítica e de uma criação literária que enfatizem questões 
fundamentais como a discussão sobre o papel do poeta/intelectual. 
 E a busca principal deste trabalho é, a partir do universo poético de Deolindo 
Tavares, com sua variedade temática e leitura criteriosa do real, sugerir ou propor, dadas as 
revelações da poesia deolindense, resgatar o conceito de subversão do real pelo texto 
literário. 
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INTRODUÇÃO 

 A Produção literária brasileira viveu momentos diversos em sua história. Dentro 

dessa diversidade, encontra-se uma literatura de caráter informativo, remontando os 

primeiros passos da colonização das terras brasileiras pela coroa portuguesa. 

Acompanhando esse processo, encontra-se a literatura jesuítica, que apresenta uma ótica 

pedagógico-religiosa, dando concretude ao projeto expansionista da igreja católica. 

 Em um segundo momento, surge em nossas terras uma poesia eivada de 

contradições e questionamentos interiores, acerca da existência humana, que refletiam as  

visões antagônicas que disputavam a hegemonia nos anos 1600: a Era Medieval e o 

Renascimento. 

 Essa expressão artística, o Barroco, cultuou uma linguagem que apresentava 

erudição e abordagem filosófica, refletindo todo um passado de cultura européia, apesar de 

fazer referências a aspectos nacionais. 

 E, ainda dentro dessa perspectiva européia, encontram-se o Arcadismo, o 

Romantismo, o Realismo/Naturalismo, o Parnasianismo e o Simbolismo. Todas essas 

expressões literárias, no Brasil, sofreram declarada influência da ótica européia, chegando, 

por vezes, ao horizonte da cópia. 

 A antítese dessa realidade apareceria no início dos anos 1900, com a produção do 

Pré-Modernismo, em que se verifica uma visível ruptura com um passado literário 

hegemonizado pela ótica da produção literária européia. 

 E, para romper com toda a tradição literária, trazida da Europa por nossos jovens 

intelectuais, foi organizado o Modernismo, que teve início na Semana de Arte Moderna, em 

1922. A ótica modernista apresentava uma perspectiva preocupada em valorizar o elemento 

popular como forma de revelar o elemento nacional. O encontro entre esses princípios 

estéticos daria uma poesia de linguagem simples, voltada para o cotidiano, empenhada na 

busca de fatores que confirmassem a identidade nacional. 

 Dentro dessa conjuntura de redescoberta e de redefinição da cultura nacional, 

encontra-se o poeta Deolindo Tavares, com uma produção poética de temáticas variadas, 

abordadas de forma simples, sem a perda da força e do encanto literários. Sua obra não 

reflete o tom destruidor da geração de 22; a poesia deolindense, quando dos marcos do 

Modernismo, estava mais voltada para a postura reflexiva da segunda geração. 
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  A segunda fase do Modernismo brasileiro se estende de 1930 a 1945, período 

intensamente rico para a literatura, seja na prosa, seja na poesia. Foi um momento de muita 

conturbação no plano histórico, exigindo de nossos autores uma postura mais madura, pois 

não bastava apenas o protesto irreverente e paródico; o mundo precisava de algo mais do 

poeta. 

 No plano internacional, estava em evidência o nazi-fascismo e a Segunda Guerra 

Mundial, além de uma crise econômica profunda. No que concerne à conjuntura nacional, a 

ditadura do Estado Novo, liderada por Getúlio Vargas, vivia seus momentos de 

consolidação. 

 Em meio a esse universo “minado”, trafegava o poeta Deolindo Tavares, imbuído 

das reflexões da corrente neo-simbolista, revelando uma produção poética em direta e total 

consonância com o seu tempo. Dentro da perspectiva dos poetas de sua geração, Deolindo 

estava preocupado com as dores do mundo, com os destinos da humanidade. Além dos 

questionamentos acerca da estética poética, bem como os autores dessa segunda fase, 

Tavares apresentava uma poesia voltada para reflexões sobre o “estar-no-mundo”. 

 Daí, a importância de um mergulho nesse universo poético, posto que a conjuntura 

atual, dentro da onda do pós-moderno, tem apresentado uma poesia esmagada pelo 

imediatismo da sociedade de consumo.  

 A partir dessa reflexão, o presente trabalho pretende evidenciar a produção literária 

de Deolindo Tavares, considerando, também, sua perspectiva modernista, como forma 

estabelecer uma leitura crítica sobre o nosso presente. A poesia deolindense apresenta uma 

variedade temática que pode trazer muitas contribuições para leituras atuais. 

 A análise do sujeito, a visão histórica, o teor filosófico e a lente aguda sobre os 

flagrantes do cotidiano são elementos importantes na obra de Deolindo Tavares, com os 

quais se poderia aprofundar a discussão acerca do papel do intelectual, do poeta, em meio à 

atmosfera de fragmentação em que vivemos.  

 Dentro dessa perspectiva, é de fundamental importância o registro e a reflexão sobre 

a dicção negra na poesia deolindense. A afirmação do povo negro na literatura e na cultura 

brasileira depende, fundamentalmente, da presença de autores que tenham compromisso 

político com a questão da negritude como elemento de construção da cultura brasileira. 
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 Nesse aspecto, o presente trabalho pretende identificar, na produção literária 

deolindense, alguns elementos que confirmem sua contribuição para a ratificação da 

presença negra na Literatura Brasileira. 
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POEMAS DE DEOLINDO TAVARES 

O POETA 
 
Sou mais pobre do que Job. 

Sou mais rico do que Salomão. 

Sou um poeta. Sou o maior de todos os descobridores. 

Sem navio, sem bússola e sem leme, 

descubro istmos e estrelas. 

Posso ser amado e odiado, condenado e insultado, 

sem odiar, sem condenar, sem insultar.  

Sei tão somente amar e perdoar. 

Não tenho castelos, nem rosas, nem amores, 

mas, em misterioso sonho,  

ora passeio no carro de Salomão, 

ora durmo sobre as cinzas de Job. 

Alimento-me de céu, de flores e da beleza eterna 

das paisagens de Deus; 

adormeço num som, 

desperto numa cor, 

morro afogado no mar de uma inesperada estrela. 

Para mim não há, nem ontem, nem amanhã, nem depois,  

vida e morte, alegria nem dor. 

Para mim o dia é uma eternidade. 

A eternidade o menor tempo; 

para mim o tempo não existe, 

pois rasguei todos os calendários do mundo. 

Um dia, tendo as mãos límpidas, a alma serena 

E pureza em meu coração, 

caminharei em firmes passos para o céu de Cristo ou de Maomé. 
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O MUNDO DO POETA 
para Manuel Anselmo 

 

No meu tranqüilo mundo de poeta 

pouco importa que os reis caiam 

e as rainhas tombem dos tabuleiros de xadrez 

sob as patadas dos cavalos, sob os risos dos bobos; 

no meu tranqüilo mundo de poeta, 

há um céu imenso, deserto e sem limites. 

Se algum dia dele cair um bomba entre os lilases azuis dos meus canteiros 

esperarei a chuva e então, terei um lago sereno 

onde nadarão alvos cisnes; 

no meu tranqüilo mundo de poeta,  

posso dormir e sonhar 

porque há estrelas caindo sobre o meu telhado 

de telhas vermelhas como sangue, 

e, enquanto isto, sei que o resto do mundo não dormirá nunca. 

 

E ainda, no meu sereno mundo ou reino de poeta, 

sem glórias, sem lágrimas, sem tronos, 

sem ódios, sem paixões e sem amores, 

as auroras vêm e voltam, 

as estrelas vêm e voltam em cortejos numerosos, 

e com estas mãos que escreverão poemas até a morte 

cavo, na terra úmida, minha velha proprietária, 

os canteiros onde nascem e fenecem os lilases azuis 

e as margaridas brancas como pequenas hóstias. 

No meu tranqüilo mundo ou reino de poeta, 

existe aquela imensa paz que se sucede aos infernais rumores 

e gritos de morte das grandes e inúteis batalhas. 
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“Ah!  Os Caminhos   “ 
 

 

Ah! os caminhos que meus pés destruíram inconscientes, 

Ah! que erosão inexplicável o vento da noite cavou na minha alma! 

 

Sombras, sombras, somente sombras espessas 

velam o meu sono e alimentam os meus sonhos. 

Ah! a derradeira virgem que resta ainda em meu pensamento 

e que um dia lançarei num plano onde repousa minha infância perdida na neblina; 

ah! a derradeira virgem que sairá de outro plano de minha vida 

para morrer em qualquer álbum sem retratos, 

em qualquer calendário sem paisagem! 

 

Da máquina de escrever, um dia,  

sairá um poema que vos contará a história inacabada 

porque as mãos vivem e são como andorinhas 

no teclado de um piano onde cada som é uma morte 

e cada regresso uma ausência! 
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Poema à Dama de Negro do Retrato da Sala de Visitas 
 

 

Escuta meu canto, Dama de Negro, 

Antes que os rouxinóis façam ninhos em meus cabelos 

e fujam quando vier a primavera  

levando meus sonhos para os confins do mundo. 

Escuta, ó pálida Dana de Negro: 

Disseram-me, mas eu já sabia 

que a beleza triste da minha face 

vem da tua face amada. 

Escuta, serena Dama de Negro: 

bem sei que minhas mãos de poeta 

e a poesia que acompanhará toda minha vida, 

vieram das tuas mãos de luar 

agora mortas neste retrato em minha parede. 

Ó estranha Dama de Negro, 

neste instante, tuas mãos de luar 

sobre minha fronte febril 

seriam gotas de refrescante orvalho. 

Vem, vem enxugar meu pranto, 

vem escutar meu canto, Dama de Negro, 

porque estou só num mundo 

onde nunca estamos sós, 

onde nunca estaremos sós, 

nem mesmo perfeitamente mortos. 
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Procissão 
 
 
O cristo de lábios roxos e face lívida 

vai ser crucificado novamente 

para gozo dos eróticos místicos; 

o cristo de cabelos longos e mofados  

vai mais uma vez ser exposto 

à degradação dos eróticos místicos. 

Vinde ver as chagas sangrentas, vinde ver o cristo amarrado 

passar sob as vistas das sensuais mulheres 

entre vitrines e reclames de gás neon 

para gozo dos eróticos místicos; 

vinde, o espetáculo nunca deixou de ser inédito. 

Vinde ouvir velhas megeras predizerem a destruição do mundo 

 

que elas próprias destruíram, 

vinde ver anjos e arcanjos, pintados e cansados  

conduzirem o Cristo. 

O Cristo lívido e de lábios roxos 

Segue no ombro de homens de sobrepeliz 

para que todos vejam bem e saboreiem a tragédia. 

Vinde ver como somente as prostitutas, os pederastas e os ébrios 

 

Estão mudos e não querem a destruição do mundo 

porque nele esperam a redenção 

carregando cruzes mais pesadas, talvez,  

do que a deste pobre Cristo exangue e insone 

através de todos os caminhos do mundo, até a morte. 
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“Nasci para Semear Poesia...” 
 

 

Nasci para semear Poesia 

sobre a raça dos homens nascidos tristes. 

Nada desejo deste mundo aflito e louco 

senão repartir a noite e o dia 

com aqueles que ainda vivem 

na sombra dos primitivos mundos. 

Nasci para semear poesia 

Sobre a raça dos homens nascidos tristes. 

As sementes já lancei à terra, ao mar e ao céu, 

e quando flores cobrirem a terra, o mar e o céu, 

eu poderei morrer mais uma vez. 

Neste momento somos homens  

vivendo perfeitamente mortos, perfeitamente inúteis 
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“Estamos Irremediavelmente Perdidos...” 
 

 

Estamos irremediavelmente perdidos, 

e só nos resta esperarmos o fim de tudo 

neste mundo onde ninguém se compreende 

apesar de todos falarem a mesma língua, 

sofrerem as mesmas dores, 

viverem os mesmos segundos, sob um mesmo céu. 

Estamos irremediavelmente perdidos,  

olhando os campos que já não nos pertencem mais, 

olhando os mares que não nos pertencem mais , 

olhando um céu insensível  

que apesar de tudo ainda é nosso e ninguém nos tomará. 

Enquanto não vem o fim, 

Pensemos no princípio, tragicamente imóveis nesta planície  

onde todos vêem e estão miseramente cegos, 

onde todos ouvem e estão miseramente surdos, 

onde todos falam e estão miseramente mudos. 

Estamos irremediavelmente perdidos. 

 

Só as mãos e os olhos ainda se compreendem mas se calam. 
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Poesia 
 

 

Abençoada seja esta noite profunda 

e estes incomensuráveis silêncios  

que me inundam de poesia; 

abençoada suja a luz que vem dos astros errantes de Deus 

através de mil caminhos iluminar minhas solidões; 

abençoadas sejam estas sombras indecisas  

que se movem como espectros inquietos, 

fecham docemente minhas pálpebras  

e me lançam no mar misterioso e tranqüilo dos sonhos. 
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“Eu Tenho na Vida Três Amores...” 
 

 

Eu tenho na vida três amores  

e quando a noite milenar 

e o silêncio emudecer as últimas vozes 

eu direi quais são estes amores de minha vida. 

Deixai que os poemas 

se escrevam sobre outros poemas, 

deixai que esta mão tão cansada 

enxugue ainda o suor de sangue 

que tomba sobre a terra 

e os pobres sem visão pensam que são flores; 

deixai que minha boca amarga sorria 

porque só assim serão revelados os três amores de minha vida; 

 

deixai que as últimas sombras  

se desvaneçam de minha memória e de meu espírito 

para que assim possa minha voz soar. 

Os meus três amores devem ser também vossos, 

se é que amais este céu constelado, 

este mar dentro de teus olhos, 

e esta noite dentro da qual podes sonhar, 

e onde decerto hás de nela te sentir 

como um pássaro liberto de um mortal cativeiro. 
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Carnaval 
 

 

Não ponhas uma máscara 

sobre tua pobre máscara habitual. 

Será inútil qualquer disfarce 

quando de teus olhos as lágrimas escorrem 

e sentes em tua boca o gosto amargo; 

é melhor continuares a rir 

falsamente, com um trágico esgar. 

Em setenta e duas horas 

não esquecerás, certo que não, 

a sombra e a loucura 

que te acompanharão até o fim. 

Não ponhas nenhuma máscara 

sobre tua pobre máscara habitual. 

Não poderás arrancar de tua cabeça 

A coroa de espinhos que se cravam em tua fronte. 
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Ciúme 
 

Quero destruir o que habita em 

teus sonhos e é tormento de minhas insônias; 

quero ver sua cabeça rolar para qualquer abismo, 

e eu cantarei de alegria quando encontrar seu corpo  

suas vísceras, seus nervos, suas artérias e seu sangue 

confundidos com a poeira das sandálias dos vagabundos; 

que meus olhos vejam os olhos do Escolhido 

perdidos por entre a folhagem das florestas sombrias 

sem nunca repousar, sempre insones, 

como dois pirilampos que se amam e que jamais se encontrarão; 

 

as mãos do escolhido, ó Deusa,  

eu as lançarei no espaço 

e elas não serão vistas pelas constelações prostituídas 

porque apalparam teus seios onde não repousara meu peito cansado; 

 

quero contemplar o espirito do Escolhido, 

daquele que vai te dar um filho que será meu filho 

quebrado em mil reflexos sem jamais se confundir com a menor estrela; 

e quando por acaso encontrar o teu amado aflito, 

aquele que dorme nos teus olhos, que delira em teus braços 

sem olhar meu pranto, 

eu crescerei sobre ele como uma árvore abrasada pelo sol; 

e quando por acaso encontrar aquele que vive no teu sangue 

e irá fecundar teu ventre, ó Deusa, 

eu lhe darei minhas vestes, beijarei seus pés, matarei sua fome e sua sede, 

porque amo tudo aquilo que tu amas, 

mesmo aquele que te deslumbrou e mora esquecido em ti para tua glória e minha condena-

ção. 
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O Mundo em Torno de Mim 
 

 

Não morro nem tampouco vivo, 

Todos choram eu canto, 

todos riem eu choro. 

Não morro nem tampouco vivo 

e tudo renasce em mim. 

Ventos de todos os quadrantes, 

tirai de meus ombros  

estes raios de sol que são como frias gotas de orvalho, 

e este frio orvalho que é neblina de fogo. 

Não morro nem tampouco vivo, 

todos dormem, eu sonho, 

e o mundo inteiro me oprime, 

e a brisa do mar ou da montanha  

dispersa a menor palavra que pronuncio; 

o mundo inteiro me oprime 

e flutua em torno de mim 

como uma abelha em volta de uma flor amorfa. 
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Confissão 
 

 

Tenho o espírito de dançarino, 

De Caliban e de Ariel, da força suprema 

que impele meu corpo para um mar ou para o pântano, 

de onde sempre ressurjo coberto de luz e salpicado de estrelas; 

danço para a noite, para o vento, para o mar, 

para as estrelas, as inesquecíveis estrelas 

que são as companheiras dos vagabundos 

adormecidos sem sonhos nas estradas longas e desertas. 

Um dia dançarei para os que morreram 

e têm ainda no peito a inquietação e o cansaço desta vida 

onde tudo é dor, onde tudo é pranto, onde tudo é morte. 
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“Homens de Coração de Aço... 
 

 

Homens d coração de aço 

e de mãos geladas como estepes, 

escutai Mozart e estareis salvos! 

 

Ó autômatos de minha geração 

de olhos de vidro e boca amarga 

vinde olhar as auroras de Deus 

e estareis salvos! 

 

Homens mais frágeis que as hastes de minhas rosas, 

vinde olhar minhas rosas e estareis salvos; 

vinde olhar também estas nuvens esgarçadas e velozes 

flutuando sob o azul, como cegonhas ou estranhos véus, 

e estareis salvos! 

 

Homens sem desejos e sem esperanças, 

manequins pálidos e débeis que se curvam ao menor sopro, 

ainda sois homens, contudo, em face das auroras de Deus! 
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“Quero Chorar com os Desgraçados...” 
 

 

Quero chorar com os desgraçados, 

me extinguir na solidão dos tristes, 

e contudo vivo num triste ângulo deste mundo aflito 

sem ver as lágrimas dos desgraçados 

e a morrer nesta alucinação de cada minuto. 

 

Somente tenho por companheiras 

estas estrelas insones que erram como eu entre céu e terra, 

sem nenhuma asa, sem nenhum horizonte. 

 

Somente olharão minha consumação 

As constelações de Deus que erram vagabundas. 

 

Para elas, eu tenho Poesia para louvar.  
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“O Palhaço, a Bailarina e a Banana...” 
 

 

O Palhaço, a Bailarina e a Banana 

estão separados pelo grande espelho da sala de jantar; 

no grande espelho da sala de jantar 

desfila a família Mompou e nele se contempla com desgosto 

porque em cada rosto há a marca indelével 

das horas que se passam amargas. 

Da bailarina para a banana, há uma realidade esmagadora 

Quando a família Mompou 

cuja história poética será contada num livro póstumo 

olhou pela primeira vez o palhaço, a bailarina e a banana, 

se entristeceu 

porque o herdeiro do velho Mompou 

é o maior comedor de bananas que já veio ao mundo. 

Uma das coisas mais incompreensíveis neste poema 

é um palhaço de rosto empoado e de chapéu cônico, 

sentado tranqüilamente num puff de seda vermelha, 

uma bailarina de pernas tortas a se maquilar desnuda 

ante os olhares de reprovação das tias do herdeiro de Mompou; 

nada mais triste neste mundo em ruínas 

do que uma banana presa numa tela minúscula 

pendurada a uma parede de ramagens azuis, verdes e douradas, 

cem por cento mais burguesa que o velho burguês Mompou. 

Finalmente o herdeiro do velho já recusou pela banana, 

pela bailarina e pelo palhaço, somas fabulosas. 

Não é somente o jovem Mompou quem aprecia bananas, meus senhores, 

entre os compradores e curiosos 

há verdadeiros admiradores dessa misteriosa fruta. 
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“Ante Meus Olhos Cansados...” 
 

 

Ante meus olhos cansados o mundo se desnudou, 

ante meus olhos cansados vi todas as feridas sangrando, 

todas as dores gritando, 

e o sangue brotou como uma fonte do meu peito 

molhando minhas mãos. 

Tenho o coração trespassado por finos punhais assassinos 

e sei que sou impotente diante deste céu –  

imensa bandeira desbotada 

onde somente meus olhos encontram poesia. 

Sei que diante deste mar tão manso 

e destes bosques, destas estrelas, de tudo, enfim, 

continuarei aflito e insone. 

Imaginai que meu desejo único 

é vestir o mundo com roupagens que lhe não cabem, 

pensai bem que meu desejo único 

é fazer emudecer o riso universal 

daqueles que me olham 

tendo na face uma fria indiferença. 

Lembrai-vos de que a comédia está sendo expulsa a chicotadas 

pela tragédia que cobrirá os polichinelos 

com densos véus de luto e de morte. 
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“Este Mundo...” 
 

 

Este mundo eu preciso abandoná-lo, 

pois este mundo é um grande circo 

onde cada um procura amestrar-se 

para as exibições nas soirées de lotação completa. 

Quero fugir e não me dão um barco, 

quero deixar este picadeiro e não me dão um cavalo. 

Para esta fuga tenho como cúmplices 

os mundos de Deus que eu glorifiquei em poesia. 

 

Há distâncias tão longas a vencer 

e já quero fugir ou mesmo ficar cego 

para não olhar as gerações 

que estão se construindo sobre os escombros deste mundo louco. 
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Poema à Mulher de Negro do Retrato a Óleo da Sala de Visitas 
 

 

Mãos de luar, 

mãos que podem ser também duas rosas de prata 

são as mãos da mulher que por obra e graça 

concebeu o poeta. 

Face bela e serena, 

face ou manhã de abril, 

face ou pedaço do céu imaculado 

é a face da mulher de negro 

do retrato a óleo da sala de visitas. 

Olhos que podem ser duas safiras, 

olhos que viram mares e mundos 

olhos que sonharam, cor do oceano ou da noite, 

pálpebras de luz da querida imagem colorida, minha imagem, 

e que me acompanhará até a morte 

pois estou só num mundo onde é melhor viver-se 

à sombra dos mortos. 
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O Poeta Repousará durante Sete Séculos 
Para Murilo Mendes  

 

Poeta, 

deixa que eu cante aquela nuvem que repousa na floresta, 

deixa que eu cante aquela gaivota que dorme na ponta do mastro do velho 

navio negreiro que repousa na enseada que nenhum marinheiro conhece, 

que somente eu possa ouvir a tempestade que trouxe à tona os tesouros 

que Vulcano escondeu pensando em Vênus, 

somente os meus olhos devem contemplar as batalhas que a história jamais 

contará aos que virão depois, 

eu saberei sentir as tristezas dos idos de Março, 

o desespero dos que dormiram sete dias e sete noites no seio de Netuno, 

a insaciedade dos que beberam nas sete fontes da vida, 

depois de atravessarem as sete montanhas geladas, 

eu serei o eco dos que gritam perdidos nas sete florestas do Sudão, 

e o mensageiro que levará os sete pães e os sete peixes para os que  

foram levados ao cume do Everest, 

e souberam resistir a todas as tentações e ofertas. 

Poeta, 

eu serei o vingador dos que não comeram as sobras do festim, 

eu fulminarei o que entrou no templo e não descobriu a cabeça, 

eu serei a luz para o que não soube distinguir o Justo da moeda. 

E depois, 

eu entoarei um hino a Jeová pela grandeza das coisas executadas dentro 

de sete dias, 

agradecerei os vossos benefícios, 

e irei repousar depois de todas as fadigas durante se séculos. 
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“As Tempestades não mais Perturbarão...” 
 

 

As tempestades não mais perturbarão 

o ritmo de meus passos outrora perdidos, 

nem desviarão mais os verdadeiros caminhos de meus pés. 

De onde veio essa paz que se assemelha à morte, 

mas à morte de todas as dores, de todas as angústias, de todas as incertezas? 

 

Sinto que navios majestosos navegavam dentro de meu peito 

ouço cânticos mais doces que o vento da tarde 

soprando sobre os túmulos e os ciprestes, 

soprando sobre a face dos que foram acariciados pela brisa da morte, 

dos libertos de todas as canseiras da vida. 
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Maracatu 
para Graziela Cabral 

 

 

Meu santo Cosme, meu São Damião, 

meu santo Cosme, meu São Damião, 

lá vem sinhazinha de chicote na mão 

lá vem sinhazinha de chicote na mão. 

 

Sinhazinha faz negro sofrer, 

estala o chicote nas costas da gente, 

por Sinhazinha quem não quer morrer? 

O perfume de Sinhazinha vem na ponta da chibata, 

o corpo de Sinhazinha vem pro da gente, 

por Sinhazinha quem é que não mata? 

 

Meu Santo Cosme, meu São Damião, etc. 

 

Sinhazinha faz corpo de negro sangrar, 

sofrer, chorar, sofrer, chorar; 

noite de lua Sinhazinha ouve o ganzá, 

vem pro terreiro, com negro dançar, 

Ogum, Odê, Alufá, 

Sinhazinha tem sangue, se tem, 

de negra cambinda de Madagascar, 

de negra cambinda de Madagascar... 
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Assombração 
para Graziela Cabral 

 

 

O sol quente queimando a senzala, 

a manhã é toda de luz; 

da Casa-Grande um suspiro se exala, 

é alma de sinhô penando perdida, 

pagando os pecados que fez em vida. 

 

E nas noites de luar... 

 

A roda rodando, 

o engenho moendo, 

caldo esfriando, 

chicote comendo 

costado de negro, 

de negro que entoa 

um lamento perdido, 

em noite de luar, 

invocando Ogum, 

pedindo a Orixá. 

 

Meu pai-de-santo, meu pai-de-terreiro, 

eu digo que há, 

nesta manhã de sol, 

em noites de luar, 

negro gemendo, cantando cantigas, 

chamando Aruanda, chamando Iemanjá. 
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A Negra da Tapioca 
 

 

Tapioca quentinha, Sinhô, 

feita na vista de Sinhá, 

foram estas mãos, acredite Sinhô, 

quem ralou o coco pra Sinhá. 

 

Me compre, me compre Sinhô, 

tapioca quentinha pra cear, 

está quentinha, cheirosa, Sinhô 

Feitinha mesmo pra Sinhá. 

 

Tapioca quentinha, Sinhô, etc., etc. 

 

A noite desce depressa, Sinhô, 

e estou com muito medo, Sinhá; 

volto sozinha pra casa, Sinhô, 

e ninguém tenho pra me acompanhar. 

 

Tapioca quentinha, Sinhô, 

tão cheirosa como o corpo branco de Sinhá; 

me compre, por Deus, me compre Sinhô, 

me leve, me leve pra Sinhá. 

 

Tapioca quentinha, Sinhô, etc., etc. 
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A Negra do Manguzá 
 

 

Manguzá, manguzá, feitinho por Iaiá, 

À sombra do terço, à luz do luar... 

 

Sinhazinha, vá correndo, vá chamar Sinhá, 

pra ver se hoje ela quer me comprar; 

Sinhazinha, vá correndo, vá chamar Sinhá, 

manguzá mais gostoso do que o meu não há. 

 

Manguzá, manguzá, feitinho por Iaiá, etc., etc. 

 

A noite está escura que nem breu, 

e os olhos da negra só vêem assombração; 

é alma penada de gente da Holanda 

que se matou de amor, meu Deus é assombração. 

 

Manguzá, manguzá, feitinho por Iaiá, etc., etc. 
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O Vassoureiro 
 

 

Vassorê, ê vassorê, 

espanador, vasculhador, 

esteira d’angola, 

vassoura de piaçaba, 

raspa-coco e grelha... 

 

Com a palha do coqueiro eu mesmo teci, 

seu preço minha freguesa pode dar; 

teci com os olhos perdidos ao longe, 

nas ondas verdes das praias do mar. 

 

Vassorê, ê vassorê, etc., etc. 

 

Com o pensamento no meu amor,  

feri as mãos nas pedras do mar; 

cada furinho deste ralo, freguesa, 

são beijos que eu nunca pude dar. 

 

Vassorê, vassorê, etc., etc. 
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O Vendedor de Pitomba 
 

 

Ôi, chora menino pra comprá pitomba, 

 

Ôi, chora menino pra comprá pitomba...        (BIS) 

 

Tem da verde, da madura, 

tem cacho doce e de amargar; 

chame depressa sua mãe, menino, 

sei que você quer me comprar. 

 

Ôi, chora menino pra comprá pitomba...         (BIS) 

 

Compre um cacho de pitomba madura, 

mas não engula o caroço por favor; 

você pode adoecer, meu menino, 

e assim eu vou perder o comprador. 

 

Ôi, chora menino pra comprá pitomba...          (BIS) 
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POETA OU INTELECTUAL? 

 

Discorrer sobre o fazer poético é uma atividade bastante complexa. Os conceitos 

envolvidos nessa discussão remontam questões ideológicas profundas e apontam caminhos 

que exigem reflexões além de definições acerca do texto como um simples produto, 

fechado e acabado. 

Dentro dessa perspectiva, é importante analisar o fazer poético em Deolindo 

Tavares, considerando algumas reflexões levantadas por Sartre e Gramsci, uma vez que as 

meditações desse autor pernambucano sobreofazerpoético não estabelecem posições 

fechadas e acabadas. 

Em primeiro lugar, façamos uma leitura cuidadosa das palavras de Antonio 

Gramsci, em sua obra “Os Intelectuais e a Organização da cultura”: “Os intelectuais 

constituem um grupo social autônomo e independente, ou cada grupo social possui sua 

própria categoria especializada de intelectuais? O problema é complexo por causa das 

várias formas que, até nossos dias, assumiu o processo histórico real de formação das 

diversas categorias intelectuais.” Esse fragmento de Gramsci abre o capítulo “A Formação 

dos Intelectuais”, no qual mostra a figura do intelectual nascendo de um processo histórico 

que estabelecia as relações sociais, a partir das formas de produção e das necessidades das 

classes dominantes. 

Considerando tal afirmação, alimentando a idéia de uma relação mais forte entre 

poeta e intelectual, pode-se dizer que a poesia de Deolindo Tavares apresenta aspectos bem 

evidentes da referida relação, posto que, freqüentemente, a figura do Poeta presente na obra 

de Deolindo aparece em contato direto com seu mundo, interpretando-o e mostrando suas 

angústias frente às contradições desse mundo. 

No entanto, Deolindo não imprime à poesia um caráter dogmático ou funcional. Sua 

poesia e seu poeta não estão à disposição ou a serviço desta ou daquela visão de mundo. A 

compreensão do fazer poético de Deolindo Tavares não deixa de considerar elementos 

contextuais, mas a sua abordagem não fica presa a detalhes meramente textuais. 

Para Deolindo , ao poeta não se imprimem definições ou fechamentos acerca do 

tempo, do espaço ou da condição social do mesmo. Adormecer num som e despertar numa 

cor apresenta uma perspectiva de visão ampla e livre do fazer poético. 
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Voltando para a questão que envolve reflexões sobre poeta e intelectual, é 

interessante citar algumas palavras do autor Jean Paul Sartre, extraídas do texto intitulado 

Em Defesa dos Intelectuais: “E, caso se queira um exemplo dessa concepção comum do 

intelectual, direi que não chamamos de “intelectuais” os cientistas que trabalham na fissão 

do átomo para aperfeiçoar os engenhos da guerra atômica: são cientistas, eis tudo. Mas, se 

esses mesmos cientistas, assustados com a potência destrutiva das máquinas que permitem 

construir, reunirem-se e assinarem um manifesto para advertir a opinião pública contra o 

uso da bomba atômica, transformam-se em intelectuais.” 

Será que o poeta segue essa posição ética? A poesia de Deolindo Tavares, no que 

concerne à discussão do fazer poético, acompanha a perspectiva apresentada nesse 

fragmento textual? 

Sim. Pode-se afirmar que a concepção de poesia de Deolindo traz pertinentes 

preocupações com a humanidade, com o futuro do mundo. É importante perceber que,   

dentro dessa ótica, o poeta e o intelectual ficam mais próximos um do outro, fazendo com 

que se pense, também, na discussão sobre o papel do intelectual e o papel do poeta. 

No poema “O Poeta”, Deolindo Tavares apresenta um discurso poético voltado para 

os extremos, deixando a figura do poeta no centro dos mesmos. Pobreza e riqueza, para 

Deolindo, são referenciais menores diante do encanto e da relação entre a Arte Poética e a 

realidade.  

O poeta está entre o amor e o ódio; não existe o lugar do poeta, fechado, 

sistematizado. Não há rumo definido para o poeta, nem padrões estabelecidos de forma 

dogmática. Fica claro, com tais afirmações, que o poeta não tem que assumir uma 

responsabilidade com a resolução dos problemas sociais, com o tempo. 

O fazer poético de Deolindo Tavares preocupa-se com a liberdade criadora, com a 

amplitude, com a necessidade de criar um mundo sem contradições, sem angústia, um 

mundo onde se espera a chuva transformar-se em lago. 

Para Deolindo, o poeta está além da perspectiva dual, da velha dicotomia que tem 

norteado o pensamento do ocidente. E essa postura rompe com a tradição poética, quando 

mostra a poesia como uma expressão de possibilidades, como um elemento de leituras 

possíveis, mostrando um Mundo e um Ser que superam a antítese, que buscam novos 

caminhos nos campos ricos da linguagem poética e nos flagrantes do cotidiano. 
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Um outro elemento importante no debate sobre o fazer poético, à luz de uma relação 

mais interativa entre Poeta e Intelectual, é a relação entre estes e a cultura popular, essa 

cultura local tão importante na compreensão de atitudes e costumes de um determinado 

grupo social. 

É claro que as produções literárias não estão obrigadas a uma reprodução do 

cotidiano, considerando suas expressões mais representativas de um caráter dito popular. Se 

tal posição sectária fosse dominante nos meios literários, estaríamos dentro de um contexto 

de perdas significativas, posto que iríamos amargar a ausência do intimismo e da poesia 

filosófica, tão importantes nas reflexões acerca do ser, considerando as angústias e as 

carências humanas, diante de um real que oprime nossas aspirações e desejos. 

E, na literatura brasileira, seja na poesia, seja na ficção, temos bons exemplos de 

autores que encurtaram a distância entre Poeta e Intelectual. No texto “Tantas Vozes”, 

Antonio Fernando Viana e Luzilá Gonçalves Ferreira apresentam afirmações 

esclarecedoras sobre as obras de Lima Barreto e Euclides da Cunha, no que concerne à 

questão da relação entre autor e cultura popular. 

“Na fase que vai do final do século XIX à Guerra de 1914-18, é marcada, no Brasil, 

por mudanças sociais e econômicas, pela ascensão da classe média, pelo surgimento da 

classe operária, pelo processo de assimilação dos milhares de imigrantes chegados ao 

país. Alguns escritores se esforçam para pensar o Brasil, para conhecer a terra, para 

construir e definir uma consciência nacional, para questionar, enfim, nossa realidade 

cultural e social. À literatura que produziram esses escritores, entre eles Euclides da 

Cunha, Lima Barreto, Graça Aranha, Monteiro Lobato, chamamos de Pré-Modernismo.” 

É flagrante, nesse fragmento de “Tantas Vozes”, a referência ao cotidiano, ao povo 

e à cultura. Sob a ótica do período chamado de Pré-Modernismo, não há dificuldades em 

defender um expressão literária que assuma uma postura mais voltada para a necessidade 

da confirmação de nossa cultura. É importante que se dê seqüência e profundidade aos 

projetos do Modernismo, antecipados pelos autores pré-modernistas, para que a dicotomia 

Poeta/Intelectual dilua-se em um discurso literário comprometido com as questões do seu 

tempo, de sua gente e de sua história. 

A obra de Deolindo Tavares confirma essa postura e o mesmo se apresenta para a 

literatura brasileira como um autor consciente das questões de seu povo e de seu tempo. 
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Além disso, a produção literária desse pernambucano apresenta uma grande 

diversidade temática, o que leva a crer que as lentes poéticas de Deolindo reúnem a objetiv  

idade da observação e a subjetividade da relação entre o Eu e o Mundo. 

 Essa diversidade temática só vem confirmar a amplitude presente na visão que 

Deolindo lança sobre o contexto no qual está inserido. E um poeta sem visão ampla não 

teria condições de refletir sobre seu tempo e sua gente, realidade que afastaria qualquer 

possibilidade propositiva acerca de um papel social unificador que desse ao Poeta e ao 

Intelectual a realização da transformação social. 

 Nas palavras de Octavio Paz, pode-se observar que a poesia é múltipla, capaz de 

revelar indivíduo e coletivo, mantendo-os na tarefa nobre de buscar novos paradigmas 

sociais. Para Octavio Paz, “A poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. 

Operação capaz de transformar o mundo, a atividade poética é revolucionária por 

natureza; exercício espiritual, é um modo de libertação interior. A poesia revela este 

mundo, cria outro. Pão dos eleitos, alimento maldito. Isola, une. Convite à viagem; 

regresso à terra natal. Inspiração, respiração, exercício muscular. Súplica ao vazio, 

diálogo com a ausência, é alimentada pelo tédio, pela angústia, pelo desespero. Oração, 

litania, epifania, presença. Exorcismo, conjuro, magia. Sublimação, compensação, 

condensação do inconsciente. Expressão histórica de raças, nações, classes.” 

 Essa variedade de elementos apresentada por Octavio Paz pode ser encontrada na 

obra de Deolindo Tavares. Nos poemas que refletem sobre o fazer poético, Deolindo 

apresenta uma diversidade de visões, de posições e de temas que confirmam o caráter 

amplo da produção literária de Tavares. 

 Nas palavras de Vivian Schelling, para confirmar a necessidade do conteúdo e da 

relação com o elemento popular, “Assim, a arte se torna o meio de auto-reconhecimento do 

‘povo’, não em sua existência efetiva, mas em todas a sua potencial integralidade humana, 

em tudo o que ele pode ser e vir a ser, sendo que a arte, em sua capacidade inventiva, cria 

e oferece uma imagem dessa potencialidade. Daí se segue que, para M. de Andrade, a 

‘verdadeira’ arte não se definia por suas ‘qualidades estéticas’, nem apenas pela beleza da 

forma: agora, o conteúdo passa a ser mais importante na determinação do valor artístico, 

visto que é basicamente pelo conteúdo que a arte se constitui como forma de conhecimento, 

crítica e comunicação.” 
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 Essa reflexão de Vivian Schelling é de grande pertinência para a discussão acerca 

do papel social do Poeta/Intelectual, posto que a questão do conteúdo demarca 

definitivamente a necessidade de interação entre artista e povo. Daí vem o acúmulo de um 

conhecimento que não se adquire em escolas oficiais. O Poeta, como intelectual que é, 

precisa alimentar suas leituras sobre o cotidiano, para que o conteúdo de seu texto seja umrl 

referencial de identidade cultural para a comunidade local. 

 No poema intitulado “O Poeta”, Deolindo Tavares, através do uso da antítese, 

apresenta uma abordagem interessante sobre ser poeta: não há definição de conceito para 

falar sobre o assunto. O texto mostra o poeta em uma posição de mediação entre espaços 

que não se constituem como seus; o espaço do poeta não é o amor, tampouco o ódio, a ira. 

O espaço do poeta é o coletivo; A coletividade é capaz de apontar caminhos desconhecidos 

do poeta, e o mesmo pode criar ou recriar caminhos para esse coletivo. 

 Quanto ao tempo, O Poeta não apresenta uma idéia de tempo cronológico. O tempo, 

neste poema, é concebido a partir das questões individuais, desconsiderando uma 

temporalidade que envolve início/Meio/fim. 

 E uma das dicotomias –vida e morte- mostradas nesse poema revela um ceticismo 

que faz pensar: a vida e a morte são apenas uma ilusão? Será a vida fruto da ilusão, para 

que possamos suportar a única realidade em nossa “existência” – a morte? 

 Mas é provável que o pessimismo e o ceticismo presentes nesse poema sejam 

elementos de denúncia, até mesmo sobre a realidade solitária do trabalho poético.  

 E o poeta que não é Job, nem Salomão não depende de questões materiais para ser , 

para escrever, pois a confirmação do poeta está na capacidade de leitura do real, está na 

tranqüilidade da relação com a morte. 

 “Sou o maior de todos os descobridores.” O que pode descobrir um poeta? Que 

rotas o poeta mostrará, para que possamos navegar melhor?  

 Deolindo Tavares, com o texto “O Poeta” estabelece uma dualidade em torno da 

discussão do que é ser poeta, apresentando uma pertinente diversidade temática, o que pode 

confirmar a questão da multiplicidade como elemento importante na produção literária de 

Deolindo.  

 Essa amplitude na questão temática pode ser um elemento que confirme o contexto 

social na poética de Deolindo Tavares, confirmando a estética modernista em sua obra. 
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 “Estas ninharias são coligidas e publicadas de novo, principalmente a fim de 

redimi-las dos muitos aperfeiçoamentos a que foram expostas, enquanto faziam ‘excursões 

pela imprensa’. Sinto-me naturalmente desejoso de que aquilo que escrevi circule tal como 

foi escrito, se é que deve circular. Em defesa de meu próprio gosto, contudo, cabe-me dizer 

que penso nada haver neste volume de muito valor para o público, nem de muito crédito 

para mim. Acontecimentos independentes de minha vontade impediam-me de realizar, em 

qualquer ocasião, um esforço sério naquilo que, sob mais felizes circunstâncias, teria sido 

a carreira de minha escolha. Para mim, a poesia não tem sido uma finalidade, mas uma 

paixão; e as paixões deveriam merecer reverência; não devem, nem podem, ser excitadas à 

vontade, com vista às mesquinhas compensações, ou aos louvores, ainda mais mesquinhos, 

da humanidade”(1845 – Edgar Allan Poe).  

 Essas palavras de Poe revelam um conceito de arte que não encontra ressonância na 

cultura mercadológica vigente, tampouco sugerem uma relação puramente racional com a 

poesia. Tal perspectiva poética está em evidência na obra de Deolindo Tavares de forma 

transparente, confirmando um compromisso com o mundo e com as paixões que movem a 

humanidade.  

 No que concerne à compreensão de Deolindo Tavares acerca do conceito de poesia, 

pode-se afirmar, a partir de sua produção poética, que há uma simbiose entre o fazer 

poético e o estar no mundo. Para Deolindo, poeta da segunda fase do Modernismo, a 

relação com o mundo confunde-se com os posicionamentos do poeta. Homem e poeta, sob 

a ótica presente na poesia deste modernista pernambucano, são membranas de um mesmo 

olho, são impressões de um mesmo olhar. 

 A atmosfera de incertezas que pairava sobre os anos 30, os anos amargos que 

antecederam a segunda grande guerra, envolveu aqueles jovens autores em uma 

preocupação constante com o indivíduo e com o destino do mundo. Aquele momento do 

Modernismo brasileiro apresentava uma poesia intimista, filosófica e comprometida com as 

questões sociais vigentes. E a poesia de Deolindo Tavares entra na composição deste 

momento , fazendo uma reflexão nada superficial sobre o Homem e o Mundo, dentro de 

uma multiplicidade temática que deixa evidente uma forte sensibilidade diante de seu 

contexto social. 
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 O universo deolindense é povoado pelo discurso amoroso, eivado de fantasia e 

sonho, revelando fortes características do Romantismo. Sua poesia ainda revela um 

acentuado caráter filosófico, quando fala sobre o destino do homem na Terra. Além disso, 

a produção literária de Deolindo Tavares perpassa o perímetro do elemento local e expõe 

flagrantes do cotidiano, revelando uma lente poética de grau muito acentuado, no que diz 

respeito a uma visão crítica. 

 No poema “O Poeta”, Deolindo evidencia a antítese como espaço do poeta; as 

fendas que existem entre Job e Salomão, dentro da comparação que expõe suas diferenças e 

antagonismos, formam o hábitat do poeta. Na ótica deolindense, não há espaço para a 

delimitação do universo poético; o poeta não se deixa limitar por contornos sociais 

definidos. 

 O Poeta de Deolindo Tavares vive a busca, em um meio que valoriza a natureza, o 

sonho e a fantasia, sem preocupações com o tempo, com o ontem, com o amanhã; não 

importa se é presente ou passado; o mundo gira e não espera por nós; restam-nos apenas as 

descobertas. Na poesia, descobrimos nossos espaços no mundo, independente de nossas 

condições dentro da sociedade. 

 Nesse poema, o poeta navega, descobre, e existe tão somente no perdão e no amor. 

O misticismo e a religiosidade confirmam o caráter espiritualista e a influência de Murilo 

Mendes na produção literária deolindense. 

 Ser poeta é ir além com muitas reticências, independente de instrumentos de 

navegação, sem preocupar-se com limites e conceitos impostos pelo contexto social. Ser 

poeta é ir em busca do novo, sem ódio, condenações ou insultos. A poesia é o lugar da 

liberdade e do sonho; o tempo e a natureza são aliados do poeta. 

 Job e Salomão representam uma limitação superada pelo poeta: a forma dicotômica 

de ver o mundo. O Poeta não se define com base em dicotomias; isso poderia comprometer 

a visão ampla do poeta dado o reducionismo presente em situações de polarização. 

 Para Deolindo, o poeta não se constrói na mera objetividade. Daí a marcante 

presença de religiosidade e subjetivismo.  

 E, para ser “...o maior de todos os descobridores.”, é necessário estar acima da vida 

e da morte, superando as ilusões e as armadilhas da realidade, transpondo os muros 

invisíveis que nos condenam à fragmentação. 
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 “Não serei o poeta de um mundo caduco. 

 Também não cantarei o mundo futuro. 

 Estou preso à vida e olho meus companheiros. 

 Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 

 Entre eles, considero a enorme realidade. 

 O presente é tão grande, não nos afastemos. 

 Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.” 

 Esse fragmento do poema “Mãos dadas” de Carlos Drummond de Andrade revela 

um forte apelo ao coletivo, uma necessidade urgente de resgatar a perspectiva da 

coletividade no meio social. A impossibilidade do homem de lutar sozinho, buscar suas 

realizações é um ponto bem evidente nesses versos. 

 Mais uma vez as angústias que atormentavam a geração de poetas dos anos 30, 

presentes nos versos de Drummond, poderão ser colocadas em paralelo com a poesia de 

Deolindo Tavares. 

 Em seu poema “O Mundo do Poeta”, Deolindo propõe uma realidade bem diferente 

daquela que oprimia sonhos e desejos. Em seu mundo tranqüilo, o poeta não vê fronteiras, 

não há preconceitos, não há distâncias. Esse poema revela uma crítica ao mundo da guerra, 

do poder, da destruição. 

 O intimismo revelado nos poemas citados apresenta perspectivas diferentes: em 

“Mãos dadas”, Drummond demonstra uma atmosfera pessimista, ainda que havendo 

esperança, alertando para a necessidade da união, diante de um mundo e de um real de 

incertezas. 

 Deolindo Tavares toma um outro rumo: sua visão não revela pessimismo, tampouco 

fatalismo. Na tranqüilidade de seu mundo de poeta, todos os elementos que comprometem 

a estabilidade do real nascem dos sonhos; são elementos de um mundo imaginário que 

fazem a antítese da opressão e da angústia. 

 No entanto, os dois poemas se encontram, quando revelam um certo messianismo, o 

que já configura algo em comum: a religiosidade. Os dois poemas mostram o poeta na 

condição de cumprir uma missão, apesar das impossibilidades presentes no cotidiano.  

 Além disso, os dois poemas acentuam a idéia de um presente de esperanças , sem 

demonstrar necessidade sobre passado e futuro. 
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 Esse paralelo entre “Mãos dadas” e “O Mundo do Poeta” evidencia, ainda, uma 

preocupação dos poetas modernistas com o seu mundo. A segunda fase do Modernismo, no 

Brasil, revela uma poesia de caráter intimista bastante envolvida pela temática da existência 

humana. Tal envolvimento, provavelmente, se deva aos reflexos da segunda grande Guerra, 

fato histórico que marcaria o mundo com a melancolia e com o desespero, sem mencionar a 

vergonha diante das atrocidades cometidas. 

 Dentro dessa conjuntura dilacerante, Deolindo Tavares apresenta uma poesia que 

vislumbra uma outra realidade, na qual o indivíduo exista em sua plenitude, sem a violência 

e sem o desencanto. A poesia deolindense propõe a subversão do real, a partir de uma 

mensagem de paz e de tranqüilidade, evidenciando espaços imaginários e cósmicos. 

 Essa abordagem introspectiva coloca a poesia de Deolindo no centro da produção 

poética da corrente neo-simbolista do nosso Modernismo, em que trafega, principalmente, a 

ótica intimista de Cecília Meireles. 

 No entanto, é importante deixar claro que essa atmosfera de introspecção não 

afastou nossos poetas das questões contextuais daquele momento; o caráter reflexivo e 

filosófico que marcou a produção literária dessa fase do modernismo brasileiro não 

apresentava um tom alienado; na verdade, a postura intimista já se colocava como um sinal 

de oposição a uma realidade de destruição e de fragmentação. 

 E Deolindo Tavares, em “O Mundo do Poeta”, apresenta a paisagem de um mundo 

que baniu o poder, a glória, o ódio, na esperança de uma sociedade sem conflitos e sem 

opressão. 

 Nas palavras de Bakhtin, em “Marxismo e Filosofia da Linguagem”: “Cada signo 

ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, mas também um fragmento 

material dessa realidade.(...)Um signo é um fenômeno do mundo exterior.” Com tal 

afirmação, fica difícil conceber o fazer poético como atividade alienada, sem vínculos com 

os elementos da realidade conjuntural. 

 Para Deolindo Tavares, considerando que a poesia, na visão do mesmo, não seria 

um mero instrumento de revelação ideológica, a produção literária está ligada, diretamente, 

ao fenômeno social, à realidade, criticando-a e reinventando suas matérias, evidenciando 

uma perspectiva de reconstrução propositiva do real. 
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 Neste sentido, é importante que se observe, nas poesias de Deolindo, a verificação 

dessa postura crítica, para dar concretude a toda e qualquer reflexão feita sobre a obra 

deolindense. 

 Em “Poesia”, Deolindo Tavares nos convida à atmosfera etérea dos sonhos, 

revelando religiosidade e desejo de solidão. No entanto, isso não quer dizer que tal poema 

esteja desprovido de visão crítica; ao contrário, o silêncio da solidão e os mistérios que 

povoam os sonhos dão base ao repensar de uma realidade que não apresenta perspectivas 

concretas de um mundo melhor. 

 As “sombras indecisas” formam um portal para o poeta; e, através do mesmo, é 

possível viajar para lugares imaginários, buscando outros paradigmas e outras motivações 

para uma existência melhor. 

 A “noite profunda” guarda mistérios e segredos inacessíveis à limitada visão do 

real, de um real que não consegue ir além do horizonte do conformismo de uma vida diurna 

Que não abre espaço aos desafios da transformação e da busca de novos valores éticos. 

 Essa ótica dos sonhos, da fantasia, povoa a produção poética do Romantismo, 

principalmente, no que concerne à poesia da chamada Geração do Mal do Século. Os 

poetas dessa geração cultuavam o sonho e a fantasia, como forma de ruptura com uma 

conjuntura urbana eivada de preconceitos, dominada pela visão mercadológica. 

 Com base nessa perspectiva, evidenciando outros propósitos, os poetas simbolistas 

apresentaram um texto poético voltado para o elemento etéreo, para o transcendental, 

expressando uma subjetividade alimentada pela ótica do vago e do infinito. 

 E esses elementos, definitivamente, fazem parte do texto deolindense, sobretudo, se 

for considerado o contexto histórico de sua poesia: a Segunda Guerra Mundial. Com isso, 

encontramos o elo entre Deolindo Tavares e a produção literária da Segunda Fase do 

modernismo brasileiro. 

 A instabilidade e a incerteza, diante dos fatos que assombravam o mundo, marcaram 

a poesia neo-simbolista, levando os poetas dessa fase a uma viagem profunda pelos 

caminhos obscuros do intimismo e pelas trilhas inconstantes da reflexão filosófica. 

 E a poesia de Deolindo Tavares vai aventurar-se por esses caminhos sinuosos, 

através da sinestesia e do elemento etéreo, revelando um olhar aguçado sobre o mundo, sem 

perder de vista a sensibilidade para as coisas cotidianas. 
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Levantem, Poetas 

Removam a poeira que a velocidade urbana espargiu em suas lápides 
 

Saiam dos becos, das sarjetas 

Das cavernas obscuras do medo 

E dos braços inertes do pessimismo 
 

Venham, irmãos 

Não deixem seus versos agonizarem  

No ostracismo encomendado pelos hipócritas 
 

Precisamos de suas estrofes  

Para escrever uma nova poética  

Que subverta a ordem truculenta  

Dos que não aprenderam a sonhar 
 

Não temam, companheiros 

Arranquem a melancolia de seus peitos 

E libertem a acidez necessária da palavra 
 

Pois o momento  

Não nos permite o silêncio 

E não quero ser banido pelo contexto 

Sob a vergonhosa denúncia de omissão 
 

Vamos, irmãos  

O ilustre Buarque nos chama 
 

E os severinos levantados do chão 

Já estão nas ruas 

Resgatando a dignidade das gentes 

Não temos tempo  
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Para reflexões de gabinete 

A História nos cobra a presença 

E jamais negarei a essa Dama 

As carícias eloqüentes de minhas palavras 
 

Vamos  

Não fujamos à nobre tarefa 

Não temamos a covardia dos injustos. 

 (Osvaldo César) 

 É importante que o poeta esteja em consonância com o seu tempo, com as questões 

que envolvem seu momento, sob a ótica de uma leitura que aponte para caminhos sempre 

abertos a transformações. 

 E, quando Deolindo Tavares diz que nasceu para semear poesia, tem por base o 

elemento conjuntural, pois compreende a necessidade de suas palavras para a ”raça dos 

homens nascidos tristes”. Através de sua poesia, ele pode mostrar a esses homens um 

horizonte diferente, com perspectivas mais consistentes e animadoras para a existência 

humana.  

 Apesar do pessimismo presente em “Nasci para Semear Poesia...”, a visão de 

Deolindo Tavares remete a existência ao incontável, ao infinito, numa compreensão 

cósmica sobre o mar, sobre a terra e sobre o céu. A tristeza pode nos abater, mas a 

dimensão humana , interagindo com a natureza , coloca a existência em um patamar de 

superação dos conflitos interiores e das lutas que o mundo nos impõe. 

 “Neste momento somos homens 

 vivendo perfeitamente mortos, perfeitamente inúteis” 

 São palavras fortes e cortantes, uma leitura eivada de negativismo, semelhante a 

algumas interpretações sobre os dias atuais, propalados como uma era pós-moderna, em 

que as perspectivas são nebulosas, dentro de uma atmosfera de dúvidas e de indefinições. 

 No entanto, a produção literária de Deolindo Tavares não sugere paisagens 

nebulosas, ou o fim dos tempos. Sua ótica modernista propõe caminhos e rupturas que nos 

colocam no campo da busca de outros horizontes. 
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 Confrontar a poética deolindense com os acenos de uma era sem definições ou 

perspectivas pode constituir-se em um dos caminhos vários, a serem identificados como 

forma de construção de novos paradigmas artísticos e sociais. 

 “Os últimos anos têm sido marcados por um milenarismo invertido segundo o qual 

os prognósticos, catastróficos ou redencionistas, a respeito do futuro foram substituídos 

por decretos sobre o fim disto ou daquilo(o fim da ideologia, da arte, ou das classes 

sociais; a “crise” do leninismo, da social-democracia, ou do Estado do bem-estar etc.); em 

conjunto, é possível que tudo isso configure o que se denomina, cada vez mais 

freqüentemente, pós-modernismo. O argumento em favor de sua existência apóia-se na 

hipótese de uma quebra radical, ou coupure, cujas origens geralmente remontam ao fim 

dos anos 50 ou começo dos anos 60.” 

 

DEOLINDO TAVARES E A MELANCOLIA DOS ANDRÓIDES 

 

 A reflexão crítica de Deolindo Tavares sobre o mundo dialoga com a esperança de 

uma realidade melhor e denuncia as contradições e as desilusões de um real que constrói 

seus paradigmas sobre os escombros de uma sociedade que não possui a consciência de sua 

própria decrepitude. 

 E, quando dessa denúncia, a poesia deolindense apresenta um pessimismo cortante, 

atracando nos portos do niilismo, sem a mínima perspectiva de navegação. 

 No que concerne a essa questão, é possível perceber um encontro entre a perspectiva 

deolindense e o conteúdo da crítica de Fredric Jameson acerca de uma “dominante cultural” 

chamada Pós-Modernismo. 

 Nas palavras de Jameson, “O que ocorreu é que a produção estética hoje está 

integrada à produção das mercadorias em geral: a urgência desvairada da economia em 

produzir novas séries de produtos que cada vez mais pareçam novidades (de roupas a 

aviões), com um ritmo de turn over cada vez maior, atribui uma posição e uma função 

estrutural cada vez mais essenciais à inovação estética e ao experimentalismo (Jameson, 

1996, p 30).” 
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 Na produção literária, Deolindo Tavares apresenta, em seus flagrantes de denúncia 

sobre as questões do mundo (considerando a Segunda fase do modernismo no Brasil), um 

quadro obscuro, sem saídas ou alternativas: “Estamos irremediavelmente perdidos...”. 

 Fredric Jameson, em seus ensaios, denuncia a total apropriação da “produção 

estética” pela voraz e cruel velocidade do mercado. Em uma era dita Pós-Moderna, à arte 

não é concedida a liberdade de expressar os pensamentos, os sentimentos e a cultura de um 

povo, sem pagar tributos às vitrines de uma sociedade de consumo. 

 Essa perspectiva nos coloca no centro de uma realidade de incertezas e de perdas de 

referenciais, perdidos, “tragicamente imóveis nesta planície” chamada vida. E, se essa 

lógica do mercado não for rompida, nossas expressões como seres humanos ficarão mais 

próximas de uma conjuntura social reificante e fragmentada. 

 Em seu poema “Estamos irremediavelmente perdidos...”, Deolindo Tavares, com 

base em pressupostos modernistas, revela uma profunda melancolia diante da vida, 

evidenciando uma total falta de alternativas e de rumos, “Enquanto não vem o fim,...”. 

 Nesse poema, o olhar deolindense sobre a existência nos remete ao vago, ao 

infinito, sem buscas ou chegadas, “olhando os campos que já não nos pertencem mais,...”, 

“neste mundo onde ninguém se compreende apesar de todos falarem a mesma língua,...”. 

 Jameson e Deolindo situam em décadas diferentes realidades bem semelhantes. 

Enquanto o Pós-Moderno se apresenta nas dissertações de Jameson com o pessimismo de 

um realismo cortante, Deolindo Tavares estende sobre a humanidade uma sombra cética, 

tangenciando o niilismo. 

 Nesse aspecto, a angústia na poesia deolindense encontra-se com a melancolia dos 

andróides. O mundo em que os replicantes tentam existir é tão caótico quanto a realidade 

flagrada na produção literária de Deolindo Tavares. 

 A existência na denúncia da poética deolindense está comprometida pelo egoísmo, 

pela apatia e pela valorização do TER. Os andróides são caçados em nome de uma ordem 

mercadológica que privilegia o elemento descartável e o imediatismo, sem a mínima 

preocupação com o SER. 

 “Só as mãos e os olhos ainda se compreendem mas se calam.”. 

 Em outros poemas de Deolindo Tavares, também podemos encontrar reflexões 

críticas acerca da existência, além do texto “Estamos irremediavelmente perdidos...”. A 
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abordagem sobre um mundo sem desejos e esperanças, mergulhado no automatismo e na 

coisificação, está presente em boa parte da produção literária de Deolindo Tavares. 

 No poema “Homens de coração de aço...”, é provável que tenhamos um novo 

encontro entre Jameson e Deolindo. 

 Neste poema, podemos verificar que a Arte (a música de Mozart) é colocada como 

um elemento de contraposição ao processo de desumanização que devora a sociedade. 

Contudo, já a partir do próprio título do poema, pode-se concluir que o ser humano já se 

encontra em uma condição de autômato. 

 Deolindo busca o sujeito, o ser livre e autônomo, mas o coração já é de aço. 

Jameson busca a libertação do ser em relação ao mercado, mas a produção estética já está 

comprometida pelas necessidades da acumulação de capital. 

 Em “Homens de coração de aço...”, Deolindo propõe que a humanidade se resgate, 

também, nos elementos da natureza, além de apresentar uma forte e sensível perspectiva de 

religiosidade. Ouvir a música de Mozart, “flutuando sob o azul, como cegonhas ou 

estranhos véus,...”, “em face das auroras de Deus!”; “pode ser uma forma de ‘salvar’ os 

“homens de coração de aço”, “Ó autômatos de minha geração(...)”. 

 A robotização da sociedade moderna, presente na poesia deolindense, não está 

muito distante das denúncias de massificação de Jameson, acerca de uma possível era Pós-

Moderna. A fragilidade do homem, na poética de Deolindo Tavares, diante de um mundo 

voltado para a tecnologia, não é maior ou menor que a fragmentação deste homem 

contemporâneo, pós-moderno, mergulhado em projetos mercantilistas que negam a 

essência humana. 

 “Homens de coração de aço...” é um grito pela existência, pela preservação do ser, 

pela busca incessante de um mundo sem autômatos. Apesar do pessimismo, o texto revela 

uma luta, para que não sucumbamos às vitrines sedutoras da paisagem urbana, nem ao 

toque “de mãos geladas como estepes, (...)”. 

 Neste poema, busca-se um mundo que não apresente “homens sem desejos e sem 

esperanças, (...)”, “de olhos de vidro e boca amarga”, “manequins pálidos e débeis que se 

curvam ao menor sopro, (...)”; deseja-se um mundo sem apatia ou letargia, em que os 

homens façam palpitar em seus corações o aço da esperança e da vontade de viver. 
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 O andróides de “Blade Runner” buscam a vida, mais do que qualquer outro ser 

humano. Quando de sua luta pela existência, os andróides não reproduzem exemplos de 

autodestruição revelados pelos humanos. A ética dos replicantes não permite a destruição 

do “outro”; eles cultuam a preservação e o respeito à vida. 

 A ética vigente neste mundo hegemonizado pelo capitalismo é baseada no acúmulo 

do capital e na preservação do patrimônio, como referenciais de existência e identidade 

dentro da sociedade de mercado. O “outro”, no que concerne a esse aspecto, aparece apenas 

como parte do meio de produção, sem identidade ou referencial humano, descartável e 

funcional. 

 E a poesia de Deolindo Tavares pode colocar-se para a sociedade atual como uma 

antítese de uma visão que não consegue ir além dos horizontes nefastos do consumismo. É 

importante que resgatemos o pulsar de nossas utopias, rompendo com as propagandas 

perniciosas sobre o fim das ideologias e sobre o fim da história. 

 Nós fazemos e construímos, a cada dia, a nossa História. Não devemos nos deixar 

levar por discursos frágeis e vazios. Não podemos permitir que a manipulação pela mídia e 

por grupos econômicos seja a diretriz de nossos passos, de nossos rumos. Nossos caminhos 

estão na revelação de nossos sonhos, de nossas fantasias e na força de nossas utopias. 

O LUGAR DO OUTRO NA POESIA DEOLINDENSE 

 

 A questão do “outro” na produção literária de Deolindo Tavares apresenta 

elementos de convergência, em relação à discussão que envolve a literatura e o “sujeito”, a 

literatura e a História. 

 Em relação à perspectiva da História, o conjunto dos poemas de Tavares apresenta 

alguns exemplos interessantes, que trazem reflexões nada superficiais acerca das paisagens 

de nosso cotidiano (brasileiro). Além disso, a poesia deolindense revela elementos 

importantes sobre a questão da identidade cultural. 

 No poema “Maracatu”, além da musicalidade pelos recursos estéticos da rima e da 

métrica, é possível perceber um conjunto de marcas históricas que configuram na poesia 

deolindense uma preocupação em mostrar o “velado” ou o “discriminado” em nossa 

história e em nossa literatura. 
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 Isso confirma a presença de Deolindo no universo modernista e a compreensão de 

um fazer literário dinâmico, que discute as contradições sociais. 

 No que concerne à História, “Maracatu” expõe a vergonha da escravidão, o 

dualismo na vivência religiosa dos negros (escravos) – santo católico/”santo” afro – e abre 

as cortinas do erotismo (na relação negro/sinhazinha), trazendo à tona verdades 

“esquecidas” por alguns historiadores, como é fato, também, de a referida sinhazinha 

dançar nas noites de lua, ao som do ganzá, lembrando a “negra cambinda de 

Madagascar...”. 

 Quanto a questão do “outro”, o poema “Maracatu” denuncia a violência nas relações 

humanas, como fruto dos contrastes sociais presentes em nossa história. É importante 

lembrar que o “outro” nos confirma, que o “outro” revela nossa existência. A posição social 

da sinhazinha coloca em suas mãos (dela) o poder de vida e de morte sobre os escravos 

(negros). O chicote representa a autoridade de sua classe e o autoritarismo que pode existir 

de fato nas relações humanas baseadas no poder. 

 Para o nosso momento histórico, de uma globalização que se configura pela 

supremacia de blocos econômicos poderosos sobre uma maioria de “nações” colonizadas, é 

importante que existam denúncias contundentes como essas presentes na poesia de 

Deolindo Tavares. Se tais blocos econômicos, dentro de uma condição de Senhor 

(sinhazinha), continuarem a fazer de suas imposições o estalar do chicote, os países 

periféricos serão destruídos, esmagados, perderão suas identidades. E isso irá significar 

uma autodestruição, pois o mundo tenderá a transformar-se em um grande mercado, sem 

países ou nações, sem indivíduos ou cidadãos. 

 As relações de poder não oferecem espaços à identidade cultural, à liberdade do 

indivíduo, ainda que exista um processo de interação em determinados espaços e situações 

de convivência. O negro e a sinhazinha, mesmo em uma atmosfera de erotismo, sincretismo 

religioso e opressão, “perde,” suas identidades na violência da relação senhor e escravo. 

 Quanto à relação com o sujeito, a poesia de Deolindo Tavares (“Maracatu”) vai 

além da perspectiva dicotômica senhor e escravo. Na relação entre a sinhazinha (senhor) e 

o negro(escravo), existem elementos que denunciam questões que transformam as duas 

partes evidentes em uma possível e aparente terceira parte (uma suspeita intimidade). 
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 A “Voz poética” é do negro, que sofre os dissabores da condição de escravo, sem a 

perspectiva de ser, de existir em sua plenitude. No entanto, essa realidade de “não sujeito” 

traz o sonho e a fantasia do sujeito, que sente o corpo e o perfume da sinhazinha com a qual 

dança, em noite de lua cheia, ao som do ganzá. 

 E, na fantasia de amante, dentro de uma atmosfera platônica, lembrando os poetas 

românticos do “mal do século” e os cavaleiros da baixa nobreza das cantigas de amor (os 

trovadores), a “voz poética” reproduz as relações com as amadas no Romantismo e no 

Trovadorismo, nas quais os poetas se colocam como servos de sua eleita, mas senhores da 

poesia; do amor e de seus próprios sonhos. 

 Em “Maracatu”, o escravo canta sua vida, dentro da musicalidade de sua cultura, 

expressando seus sentimentos, dentro do seu próprio imaginário, sem imposições a sua 

condição social. Ele é senhor de sua felicidade, resgatando sua cultura, sua identidade, 

transformando a sinhazinha em “objeto” de suas fantasias. 

 No poema “Assombração”, a dicotomia Casa-grande/Senzala sai de uma atmosfera 

de entrelaçamento cultural, com elementos de intensa sensualidade, para uma perspectiva 

mais evidente de conflito social. 

 Além de “não” promover o encontro entre as culturas envolvidas, ao contrário de 

“Maracatu”, o poema “Assombração” evidencia a dramaticidade do elemento fantástico e a 

utilização de cores mais fortes no desenho do cotidiano de sofrimento dos negros que 

sentiram o amargo sabor da escravidão. 

 Esse quadro apresentado em “Assombração” deixa mais claros os contrastes sociais, 

tornando mais evidente, também, a discussão acerca do outro na relação entre senhor e 

servo. 

 O texto ratifica a denúncia social presente em “Maracatu”, numa perspectiva de 

religiosidade que aponta o “sinhô” como representação do “mal”, posto que o mesmo 

aparece “pagando os pecados que fez em vida”. A figura assombrosa do “sinhô” é a 

imagem do opressor, daquele que não vê diferença entre o caldo da cana e o sangue do 

negro, no trabalho da moenda. 

 Durante o dia, o negro sucumbe ao calor do sol. Em noite de luar, o negro é 

devorado pela fome violenta do chicote. E, dentro dessa antítese, o texto nos oferece a ótica 

do oprimido que confirma sua identidade na musicalidade e nas referências de sua religião. 
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 A estética de “Assombração”, tal qual a apresentada em “Maracatu”, segue uma 

perspectiva modernista de liberdade vocabular e de superação de um padrão de 

musicalidade e rima. Uma questão do Modernismo, também, interessante, acerca do poema 

“Assombração”, é a oportunidade dada a uma “voz” marginalizada. 

 Deolindo Tavares, em sua produção literária, não revela dívidas com a História. A 

poesia deolindense assumiu um papel histórico, sem ser panfletária, muito importante: 

revelar nossas situações e posicionamentos, ao longo das décadas, sem as idealizações do 

ufanismo e sem o descomprometimento da omissão. 

 “Assombração” confirma a presença do negro em nossa história, seja através da 

religião, seja dentro das denúncias de sofrimento e humilhação trazidos diante de sua 

condição de escravo. 

 E o sujeito não se perde na obscuridade da marginalização. Este, quando ganha voz 

na literatura, considerando a poesia deolindense, coloca a sua realidade em evidência, 

dentro de sua perspectiva, sem ceder às pressões de um contexto social que discrimina e 

oprime setores da sociedade chamados de minorias. 

 O oprimido denuncia a opressão, bem como o seu opressor, a partir de sua leitura 

sobre o real, contrariando, em alguns aspectos, o que pode ser chamado de A História 

Oficial. 

 Os elementos da cultura afro no poema “Assombração” confirmam a condição do 

escravo (negro) como sujeito da História, mesmo sendo este no processo histórico o setor 

da sociedade que sofre a opressão. 

 O caráter de exclusão de classes no referido texto não nos deixa um espaço positivo 

para discussão sobre o “outro”. A dicotomia social fica mais evidente, deixando apenas o 

conflito como elemento de reflexão. 

 O negro de “Assombração” não é o mesmo de “Maracatu”; os dois vivenciam a 

opressão de forma diferente. Mas os dois se encontram e se identificam na postura e nos 

elementos culturais que os aproximam. 

 Se em “Maracatu” ele sonha, apesar das circunstâncias de dor e sofrimento, em 

“Assombração” ele vivencia momentos de um pesadelo, dentro do qual só está protegido 

“chamando Amanda, chamando Iemanjá.” 
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 Contudo, no poema “A negra da tapioca”, a denúncia deolindense toma um rumo 

diferente. 

 No que concerne à questão histórica, o espaço do negro não é mais a senzala. A 

“negra” vive do seu trabalho, não mora mais no engenho e não vivencia diretamente as 

dores da opressão. Essa realidade poderia nos levar a afirmar que o povo negro, finalmente, 

tivera conquistado a liberdade. No entanto, ao longo do poema, pode-se perceber que a 

referida “negra”, diluindo-se e confundindo-se com a tapioca, em um flagrante evidente de 

perda de identidade, mostra-se perdida, com a certeza de que sua única saída é a volta para 

a senzala. É como se os anos de escravidão tivessem institucionalizado uma condição 

perpétua de escrava na “Negra da tapioca”. 

 Nesse poema, além de um indivíduo fragmentado, pode-se perceber uma existência 

sem identidade, totalmente diluída em uma paisagem onde ela é apenas mais uma negra 

sem perspectivas, “identificada” tão somente pelo produto que vende. 

 A abolição dos escravos não representou uma real libertação do processo de 

exploração que dicotomiza a relação humana em opressor e oprimido. Uma vez fora das 

fazendas e dos engenhos, o povo negro ainda vivia em precárias condições, sem a 

oportunidade de identificar o opressor. 

 Isso deixou na população negra a estranha sensação de não existência, uma vez que, 

aparentemente, eles nasciam para a escravidão. “A negra da tapioca” não consegue adaptar-

se aos novos tempos; ou, talvez, estes não tenham oferecido à mesma uma oportunidade de 

viver dignamente. 

 Esse quadro encontra ressonância no poema “A negra do Manguzá”, quando a 

mesma também se coloca à venda em lugar do manguzá. E, assim como a tapioca, o 

manguzá faz parte de uma culinária não européia e essas iguarias são marginalizadas da 

mesma forma que as “negras” vivenciam a rejeição e a discriminação. 

 São negras vendendo iguarias da cultura afro, em uma condição de mulheres livres. 

E, como era de esperar, a sociedade escravocrata não aceitou tais circunstâncias. 

 A volta dessas mulheres às fazendas só confirma a inexistência do sujeito, na 

relação senhor e servo. O lugar do sujeito não é o lugar da opressão. “A negra da tapioca” 

fala com o “sinhô” e com a “sinhá”. “A negra do manguzá” fala com a “sinhazinha”. O 
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tempo passou e o projeto liberal da livre iniciativa e do trabalho assalariado não encontraria 

ressonância em nossa sociedade. 

 Não havia estrutura para absorver aquele contingente humano, dentro do mercado 

de trabalho. Ou, ainda, não havia vontade política para tal situação. 

 E as duas mulheres negras se encontravam, mergulhadas na total falta de 

perspectivas, apenas em dois pontos de convergência: a fome e a miséria. Perdidas, só lhes 

restava a volta para as fazendas, isto é, a elas restava apenas a total negação de seus míseros 

destinos. 

 Na poesia de Deolindo Tavares, os flagrantes do cotidiano podem revelar coisas 

simples da paisagem, como, também, podem denunciar aspectos profundos de nossa 

História. 

 Em sua produção literária, dada a sua diversidade temática, podemos encontrar 

vários elementos, com os quais sujeito e história dialogam, em busca de uma existência 

melhor. 

 Esses flagrantes do cotidiano, que não conseguiram ficar anônimos, diante da poesia 

de Deolindo Tavares, revelam, também, a questão local. 

 Para Deolindo, a poesia se apresenta a partir e através de elementos simples que 

podem nos levar a grandes e profundas reflexões sobre a vida. No poema “O vassoureiro”, 

Tavares nos coloca frente a frente com a simplicidade de uma rua provinciana que tem o 

silêncio interrompido pelo canto do vendedor de vassouras. 

 A sinhá presente em “A negra da tapioca” e em “A negra do manguzá” deu lugar a 

figura urbana da “freguesa” e “o vassoureiro” não apresenta um falar de escravo. É um 

homem que vive do seu trabalho, bem como “O vendedor de pitomba”. 

 Contudo, é bem provável que esses vendedores tenham alguma relação histórica 

com os negros libertados. Em alguns aspectos do falar pode-se perceber uma semelhança 

entre os lados citados. Além disso, os referidos poemas apresentam uma semelhante 

musicalidade. 

 É importante perceber que, a partir dos elementos citados, Deolindo Tavares faz de 

sua poesia um instrumento de reflexão e de conscientização acerca de nossos problemas 

sociais e filosóficos, deixando-nos o legado da busca incessante e intensa do SER. 
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 O texto cinematográfico “Blade Runner – O Caçador de Andróides” é uma das 

mais belas metáforas deste fim de século. Estamos perplexos. Fomos abatidos nas esquinas 

do desencontro, sem que o tráfego sofresse danos. Estamos sós, no frio globalizante do 

mercado, “aquecidos” pelo espesso casaco do individualismo, molhados pela chuva ácida 

que torna estéreis os solos de nossos sonhos. 

 E refletir sobre essa metáfora não nos transforma em arautos do pessimismo ou em 

alucinados profetas urbanos. A atmosfera nebulosa e a falta de perspectivas que “Blade 

Runner” evidencia transpõem barreiras pessimistas e denunciam a “manipulação da vida” 

(Ridley Scott , JC, 16/06/92, Diretor do filme). 

 O avanço tecnológico, o caráter massificante da informação e o consumismo 

desenfreado vêm formando um imenso contingente de andróides, prontos para darem 

“respostas” aos clicks e aos bips do nosso cotidiano. 

 E devemos perguntar: quais as nossas chances? Em que portos nossas angústias 

atracarão? Quanto tempo temos, antes de os sonhos serem enlatados em prateleiras? 

 A perguntas com esse perfil filosófico os “replicantes” de Blade Runner não 

conseguiram respostas. A errância de cada um deles acabava sob o disparo frio da arma de 

um Blade Runner, um policial que representa um Estado privado, hegemonizado pela Tyrel 

Corporation, empresa responsável pela “fabricação” de replicantes. E a outra forma 

assassina que destruía os replicantes era um dispositivo com tempo limite de quatro anos. 

As respostas buscadas por esses andróides, na perspectiva de prolongarem e darem sentido 

próprio a sua existência, foram sufocadas pela frieza e pela impessoalidade de uma era que 

não privilegia o sujeito e o vôo subversivo dos sonhos. 

 Mas é preciso buscar; reinventar a trama dos tecidos com os quais desfilamos na 

passarela estreita e escorregadia da incerteza; redefinir os paradigmas do nosso cotidiano; 

resgatar do exílio a ética apaixonante da coletividade. 

 E essa busca nos colocará na categoria de sujeitos da história, negando o 

automatismo e a letargia de um mercado globalizante que se confirma pela exclusão de um 

contingente urbano de famintos e desvalidos. 

 Vislumbrar uma realidade, onde as relações interpessoais não se encontrem reféns 

dos interesses metálicos que movem nossas ruas, não é uma tarefa simples. Contudo, os 

passos rápidos da mentalidade científica vigente têm esmagado nossas identidades e nossas 
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referências de humanidade. Vivemos a era do fragmento; a era das distâncias; a era da 

dispersão; a era do Não Ser; o momento das identidades “perdidas” e dos referenciais 

negados. Somos nômades, no deserto angustiante da incerteza e no pântano obscuro das 

perspectivas ausentes. 

 Tal vislumbre, diante desse quadro de perdas, de faltas e de incertezas, deve 

ultrapassar os perímetros de uma difícil investida, e transformar-se em responsabilidade 

coletiva, uma vez que, no cotidiano ocidental, tem se aprofundado, vertiginosamente, o 

discurso venal da coisificação, que nos reduz a números descartáveis de uma estatística 

mercadológica e globalizante. 

 Contudo, para enfrentarmos a era das aparências, das ausências e das perdas, 

precisamos promover o resgate da poesia da vida e a “Consagração do Instante” mais 

significativo do cotidiano de cada um de nós. Os espelhos dos shoppings não refletem 

nossas identidades e a nossa capacidade de Ser. Eles nos mostram “vontades” e “desejos” 

implantados pela máquina massificante da propaganda e da publicidade. E as nossas 

poesias não nos são reveladas; nós não nos vemos em nós mesmos. 

 Esses espelhos não querem aprofundar ou revelar nossas inquietudes, e nos colocam 

no plano do imediatismo e do consumo. E, dentro dessa perspectiva superficialista, as 

consagrações de nossos instantes estarão fadadas às prateleiras empoeiradas deste mercado 

que solapa nossas fantasias. 

 Por isso, resgatar a poesia da vida nos remete, também, à discussão sobre a 

responsabilidade para com o “outro”, uma vez que o “outro” nos confirma e revela nossos 

limites e potencialidades. 

 A supremacia dos espelhos do mercado pode ser rompida, quando da consagração 

do “outro”, numa perspectiva que promova a solidariedade e a responsividade. E não 

teremos apenas a confirmação das relações superficiais que hegemonizam nossos instantes, 

pois estará a nossa frente aquele que nos clarifica a imagem de nós mesmos, com todos os 

conflitos interiores que nos fazem pulsar. 

 E, nesse momento, seremos; serão reveladas nossas poesias e estarão, mais uma vez, 

confirmadas as palavras de Otávio Paz: “ O poema é um tecido de palavras perfeitamente 

datáveis a um ato anterior a todas as datas: o ato original com que principia toda história 

social ou individual; expressão de uma sociedade e simultaneamente fundamento dessa 
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sociedade, sua condição de existência. Sem palavra comum não há poema; sem palavra 

poética tampouco há sociedade, Estado, Igreja ou comunidade alguma. A palavra poética 

é história em dois sentidos complementares, inseparáveis e contraditórios: no sentido de 

construir um produto social e no de ser uma condição prévia à existência de toda 

sociedade”. 

 Levantem, poetas! Removam a poeira que a velocidade urbana espargiu em suas 

lápides. Saiam dos becos, das sarjetas, das cavernas obscuras do medo e dos braços inertes 

do niilismo. Precisamos de suas estrofes, para escrevermos uma nova poética, que subverta 

a ordem truculenta dos que não aprenderam a sonhar. Venham, irmãos! Não deixem seus 

versos agonizarem no ostracismo encomendado pelo mercado, pois o momento não nos 

permite o silêncio. E não quero ser banido pelo contexto, sob a vergonhosa denúncia de 

omissão. Não temos tempo para reflexões evasivas de gabinete. A História nos cobra a 

presença. E jamais negarei a essa Dama as carícias eloqüentes de minhas palavras. 

 E “Blade Runner”, evidenciando a nebulosidade de um espaço terminal e caótico - 

Los Angeles, em 2019, não apresenta qualidade de vida e a exploração de outros planetas já 

se dá em um nível elevado – e a indefinição de um tempo fragmentado, além de toda a 

competência técnica revelada na fotografia a na trilha sonora, realiza uma das mais poéticas 

e contundentes críticas ao argumento cientificista e mercadológico que tem reduzido a 

aventura humana ao horizonte nefasto do automatismo e do consumo. 

 O potencial filosófico e político presente nesse filme é de uma amplitude fabulosa. 

A denúncia em relação ao controle de nossas vidas e destinos está muito bem colocada na 

personagem que dirige a Tyrel Corporation: Dr. Tyrel. 

 Tyrel é um homem branco, de meia idade e americano, num mundo que apresenta 

um espaço comercial de maioria oriental. O futuro possível – segundo Blade Runner – não 

oferece espaços às minorias étnicas e sexuais de hoje. E os orientais – nesse futuro possível 

– serão majoritários em setores secundários do mercado, enquanto a direção política, 

econômica e militar estará concentrada nas grandes corporações que detêm a tecnologia de 

ponta, no que diz respeito à concepção e produção dos “replicantes”. E esses andróides 

serão utilizados na exploração de outros planetas, o que irá conferir a essas corporações e a 

seus dirigentes um poder absoluto, resgatando uma forma banida pelo conteúdo da 

modernidade: o absolutismo. 
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 Quanto à questão do espaço, o filme nos mostra, além da nebulosidade e da chuva 

ácida constante, uma arquitetura composta por uma mistura de concepções arquitetônicas 

pertencentes a décadas variadas. 

 E, no que concerne ao tempo, confirmando o que se chama de pós-modernismo, 

Blade Runner apresenta um tempo fragmentado, onde os replicantes vivem, intensamente, 

um presente sem passado e com a possibilidade curta e pré-determinada de um futuro 

sombrio. Nas palavras de Fredric Jameson, “quando a continuidade temporal se quebra, a 

experiência do presente se torna poderosa, irresistivelmente vívida e material”. 

 Isso nos remete às palavras de Otávio Paz: “ O que Homero nos conta não é um 

passado datável e, a rigor, sequer é um passado; é uma categoria temporal que flutua, por 

assim dizer, sobre o tempo, sempre com avidez de presente.” Essas linhas de “A 

consagração do Instante” podem nos fazer entender a atitude de Roy Batty (Rutger Hauer, 

o líder dos andróides) de salvar o seu caçador Ricky Deckard (Herrison Ford) . Batty 

consagra, com avidez, seu “último instante”, dando a oportunidade de um futuro diferente 

àquele que existia na inexistência do outro. 

 E existir em Blade runner é, também, ter medo. Isso nos remete à William 

Burroughs (romancista americano), o criador da expressão Blade Runner (quem vive sobre 

o fio da navalha). No livro “A Literatura Americana / pós 1945 / Um ensaio Crítico”, 

Robert F. Kiernan coloca que William Burroughs criticou o conformismo americano e que 

“sua ética foi a falta de moderação; o niilismo e o hedonismo, respectivamente, seus 

estados de espírito; o risco, seu modus operandi.” 

 Refletir sobre essas palavras de kiernan pode nos fazer ver a fragilidade no discurso 

da sociedade tecnicista e de consumo. Esse discurso evidencia o consumo e o avanço 

tecnológico como precípuos, na busca da felicidade e do bem-estar. No entanto, ele omite 

as inseguranças e as contradições sociais que emergem da disputa angustiante no mercado 

de trabalho e da concorrência cínica orquestrada pelos cartéis e pelas grandes corporações. 

 Os andróides nos alertam para a possível realidade de uma sociedade do medo, com 

vidas sem referenciais nítidos de passado, com um futuro reduzido à certeza da morte e à 

frieza da navalha. 

 E não nos enganemos com a longevidade simbolizada pela forma piramidal da Tyrel 

Corporation. As pirâmides do mundo antigo nos fascinam, ao longo dos milênios. Contudo, 
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na pirâmide da Tyrel, a vida e a morte são projetadas, em detrimento do acaso e das 

relações interiores que nos confirmam como seres sensíveis e desejantes. 

 Essa forma de pirâmide, também, quer nos alertar para o egoísmo e individualismo 

crescentes que têm permeado nossas décadas. Dr. Tyrel vive na empresa que leva o seu 

nome, dentro de uma realidade abastada, em nítido contraste com o real externo aos 

domínios da Tyrel Corporation. Tal quadro nos lembra o ritual de morte  dos antigos faraós, 

os quais eram enterrados com suas riquezas, sob o argumento religioso da divindade e da 

promessa de uma outra vida de fausto e poder. 

 E a denúncia sobre o individualismo está presente, também, no personagem Ricky 

deckard, ao qual não interessam as discussões políticas ou filosóficas que envolvem os 

andróides e a sua profissão. Deckard, numa visão pragmática, ausente de pessoalidade, 

encarava os replicantes rebeldes apenas como justificativa de seu trabalho, sem demonstrar 

qualquer interesse reflexivo sobre a relação entre a Tyrel Corporation, a polícia e a rebeldia 

dos andróides. 

 Contudo, Ricky deckard não resiste aos encantos de Rachel (Sean Young) - uma   

replicante mais sofisticada da Tyrel, que desenvolvia suas emoções, a partir de um implante 

de memórias (fotografias e sonhos de outras pessoas) – e foge com a mesma, abrindo uma 

perspectiva de vida, buscando sentidos para sua existência de “remoções” e de 

perseguições. 

 Com isso, não é difícil perceber e sentir que essa metáfora primorosa chamada 

Blade Runner  põe as mãos sobre a consciência da nossa era e nos convida a refletir acerca 

da realidade apavorante que compromete nossas perspectivas imagéticas e a transcendência 

de nossas fantasias. 

 É importante que digamos não ao contexto do automatismo e do mercado. O 

privilégio e o fetiche em torno da mercadoria pode nos levar a um horizonte coisificado e 

impessoal, onde o “outro” não existirá como confirmação de nós mesmos e de nossas 

responsabilidades. E não teremos de forma factível a ética da Coletividade e da 

Solidariedade. 

 Devemos afastar do nosso cotidiano a letargia da propaganda massificante que nos 

transforma em andróides globalizados, sob a ótica da apatia e da despolitização. Não 

sejamos o dessujeito produzidos pelas malhas globalizantes do sistema vigente. 
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 É hora de acordarmos deste pesadelo, para dizermos não à clonagem do consumo, 

pois não terá sido vã a existência poética dos replicantes. Não sejamos os andróides do 

mercado, com metas e sentidos pré-determinados pelo mesmo. 

 A poesia presente na melancolia dos andróides nos convida a escrevermos uma 

outra aventura humana, pois “A experiência poética não é outra coisa que a revelação da 

condição humana, isto é, desse transcender-se sem cessar no qual reside precisamente sua 

liberdade essencial” (Otávio Paz- A Consagração do Instante). 

 E devemos transpor os olhos melancólicos desta era, pois a maquiagem nebulosa do 

desenvolvimento não reflete nossas razões e nossos sentidos, deixando nossas emoções 

reduzidas aos soturnos uivos de nossas utopias. 

 A racionalidade do mercado não será nosso último capítulo, a menos que façamos 

de nossa existência uma realidade de desejos e de ludicidade, pois a realidade que oprime 

nossos anseios e deprime nossos olhares não merece o tinir de nossos brindes. 

 

 

UM DIÁLOGO ENTRE HISTÓRIA E LITERATURA 

 

 História e Literatura são, realmente, áreas distintas do conhecimento que não 

estabelecem interdependência? Será que a obra literária não apresenta elementos históricos, 

ou não pode realizar-se a partir do diálogo com a realidade histórica, considerando 

elementos espaço-temporais e ideológicos? 

 Essas perguntas, certamente, foram colocadas em debates, em décadas passadas, 

sobretudo, no séc. XIX, quando da supremacia do Positivismo e do Determinismo, onde “A 

História era considerada um modo específico de existência, a Consciência histórica um 

modo preciso de pensamento, e o conhecimento histórico um domínio autônomo no aspecto 

das ciências humanas e físicas (White, 1992).” 

 Contudo, mesmo considerando o arrefecimento do teor taxativo dessas 

considerações, nos debates atuais (uma vez que a postura acadêmica vigente apresenta um 

certo receio sobre a possibilidade da não existência de respostas definitivas), é importante a 

promoção desse debate, no sentido de serem estreitadas, cada vez mais, as relações entre 
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História e Literatura, para que a produção de textos não perca a cumplicidade com o seu 

tempo, bem como sua capacidade imagética e metafórica, na relação com o leitor. 

 Sem esses elementos, fica difícil vislumbrar um leitor seduzido, que assuma 

possibilidades históricas reais, a partir de um diálogo profundo com o texto. 

 O presente trabalho, na perspectiva de contribuir com a continuidade do referido 

debate, traz reflexões acerca de alguns elementos do texto “A Poética da História” de 

Hayden White. Nesse texto, White faz uma discussão acerca das várias perspectivas que 

pensam o estatuto da História, seja como Ciência ou Arte, com base em um paralelo entre 

nomes tradicionais da historiografia européia do séc. XIX e os principais nomes da 

Filosofia da história dessa mesma época. 

 E este trabalho, sem a pretensão de uma leitura mais complexa do texto de White, 

visa a estabelecer pontes entre “A Poética da História” e “A Fabricação das verdades” de 

Lourival Holanda, evidenciando, ainda, alguns fragmentos de “Che Guevara. A Vida em 

Vermelho” de Jorge G. Castañeda, como base para a discussão acerca da relação 

História/Literatura. 

 Pensar História e Literatura de forma dicotômica, sem considerar a interdependência 

dos elementos que as envolvem, é negar a propriedade (e não só a capacidade) de as 

mesmas, individualmente, construírem um diálogo profícuo com seu tempo e espaço, no 

sentido de oferecerem ao mundo possibilidades de leitura sobre o mesmo. 

 Nessa perspectiva, é importante que não se conceba o texto histórico como produto 

científico de uma ótica que recusa as lentes da metáfora e as possibilidades de leitura do 

real. O real de uma primeira leitura pode não corresponder ao que uma reinterpretação 

possa perceber. 

 Pois o texto não é um elemento estático, final e acabado. Além disso, não se deve 

esquecer o papel do leitor de, numa visão crítica, perpassar as potencialidades criativas do 

texto, interpretando o dito e o não-dito. 

 E o texto histórico não pode fugir à tarefa de registrar (para superar) as paixões, as 

angústias e as utopias de um povo, sob pena de as novas gerações sucumbirem a um vazio 

de referências, sem a confirmação de um passado e sem a possibilidade propositiva de um 

futuro. 
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 No que concerne a esse aspecto, é interessante lembrar um fragmento textual de 

Eduardo Galeano: “Que bela tarefa a de anunciar o mundo dos justos e dos livres! Que 

função mais digna, essa de dizer não ao sistema da fome e das cadeias - visíveis ou 

invisíveis! Mas os limites estão a quantos metros de nós? Até onde os donos do poder nos 

dão permissão de ir? (Galeano, 1978).” 

 No texto “Em defesa da palavra”, Galeano faz uma reflexão acerca do ato de 

escrever, apresentando uma perspectiva que coloca o autor diante de um compromisso 

histórico com o seu tempo, com o seu povo e com o seu mundo. E o fragmento transcrito 

revela um conteúdo que pode ser pertinente ao campo da História. 

 E, se um texto histórico apresenta em seu cerne essa ótica de texto literário de 

Galeano, certamente, está em confronto com a idéia de que o relato da história é fruto de 

um trabalho puramente científico, com base em pesquisas e documentos, sem a liberdade 

crítica do pesquisador e sem o uso dos recursos imagéticos da atividade literária. 

 Com isso, vê-se que História e Literatura não são expressões isoladas e 

independentes entre si. O contexto que envolve tais expressões é imprescindível à 

construção imagética do leitor. Um relato histórico que não revela a poesia de um povo não 

está inscrito no imaginário do mesmo como elemento representante de suas expressões 

culturais. 

 E o texto literário, mesmo sem o propósito declarado ou instituído de evidenciar 

costumes e tendências de um determinado tempo e lugar, traz em sua construção elementos 

que “denunciam” as marcas de um povo. 

 Com base nessa afirmação, fica difícil conceber o texto histórico (por mais que 

alguma perspectiva queira atestar um possível afastamento de elementos literários), sem 

sinais ou traços da Literatura, uma vez que ambos (texto histórico e texto literário) 

encontram suas formas na linguagem. E, se na linguagem existimos, com nossos 

referenciais de cultura e de identidade, é sinal de que a tradução de nós mesmos depende 

dos elementos que a história pode reunir e das formas de apresentação dos mesmos por 

parte da Literatura. 

 Pois a Literatura não é um mero reflexo da realidade, tampouco a História é apenas 

um relato de fatos com datas e lugares estabelecidos. 
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 E trabalhar com tais premissas significa considerar o leitor como um objeto de 

armazenamento apoiado nas bases da inércia e da incapacidade de formular 

questionamentos. Essa passividade do leitor não nos daria um mundo de mudanças e de 

superação de suas contradições. Esse leitor passivo, sem o potencial sedutor do texto 

literário e sem a consciência de si mesmo revelada pelo texto histórico, é um servo fiel da 

apatia e da perpetuação do contexto vigente. 

 Por isso, a dicotomia História/Literatura é perniciosa à ótica da transformação. A 

obra literária que não dialoga com seu tempo e com sua gente não diz a que veio e apenas 

compõe a estante empoeirada da estéril reprodução de palavras. A produção histórica que 

não visa à inquietude da consciência do leitor está fadada à composição de um saber sem 

sentido. 

 E, sem esse diálogo e essa consciência, como poderemos escrever páginas diferentes 

para a nossa história? Aos nossos descendentes restará, apenas, o legado da nossa 

incapacidade de interpretar e de transformar o mundo? 

 As respostas a esses questionamentos não residem na obra literária que não interage 

(o que é pouco provável) com sua realidade circundante, tampouco no texto histórico que 

se pretende neutro cultural e ideologicamente. Tais respostas se debruçam no fato de que a 

pertinência de um texto, seja histórico ou literário, depende, fundamentalmente, além de 

suas questões estruturais da língua escrita, de uma relação interativa com a realidade. 

 Isso não quer dizer que deva ser resgatada a perspectiva da obra literária do séc. 

XIX, onde o romance (seja de predominância naturalista ou realista) apresenta uma nítida 

obediência às teses filosóficas dessa época: O Positivismo e o Determinismo. 

 Essa relação entre obra literária e realidade expressa uma falsa interação, uma vez 

que os autores dessa época, dentro dos moldes positivistas e deterministas, trabalham a 

construção do texto literário, a partir da relação de causa e conseqüência, forjando 

personagens de tipo (sem autonomia) que serviam apenas às necessidades filosóficas desses 

autores. 

 Com base nessa colocação, fica claro que a reivindicação de um texto histórico ou 

literário que interaja com a sua realidade não encontrará ressonância na ótica do 

Realismo/Naturalismo. 
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 Além disso, a relação interativa desejada não se limita às potencialidades 

individuais da obra histórica e da obra literária na relação com a realidade. O presente texto 

quer apontar para um caminho, onde os vôos do texto literário sejam realizados sobre os 

campos dos manuscritos históricos; onde a percepção da investigação histórica se encontre 

com a ludicidade e com as lentes metafóricas do texto literário. Tudo isso, superando seus 

próprios estatutos, pois o historiador não tem a escritura de posse da investigação, assim 

como a metáfora não é propriedade da obra literária. 

 E, para voltarmos à questão da ideologia, como forma de ressaltar a importância do 

caráter interativo entre texto e realidade, é interessante não perder de vista as seguintes 

palavras de White: “Parece haver, de fato, um irredutível componente ideológico em todo 

relato histórico da realidade. Isto é, simplesmente porque a história não é uma ciência, ou 

é, na melhor das hipóteses, uma protociência com elementos não científicos determináveis 

em sua constituição, a própria afirmação de se ter percebido algum tipo de coerência 

formal no registro histórico leva consigo teorias da natureza do mundo histórico e do 

próprio conhecimento histórico que contém implicações ideológicas para as tentativas de 

compreender o ‘presente’, por mais que esse ‘presente’ esteja definido (White, 1992).” 

 Essas palavras são bastante esclarecedoras, uma vez que, rompendo com a idéia de 

que história é uma ciência, liberta o texto histórico de uma ótica de isolamento e de inércia 

e o coloca num processo dinâmico e interativo - um diálogo profundo e aberto com a 

realidade, onde o debate de idéias imprime a esse texto uma pertinência que supera os 

perímetros de um mero documento ou de um relato que beira o horizonte insípido da 

alienação. 

 Além disso, é importante refletir, também, sobre os motivos que envolvem o 

historiador, para uma decisão própria sobre o tema com o qual ele deve trabalhar, bem 

como o objeto que dará concretude à pesquisa para esse tema. E, considerando que sua 

pesquisa não tenha sido encomendada, que seja fruto de escolha própria, o que leva um 

historiador a optar por um determinado tema, bem como as bases teóricas e estruturais de 

sua pesquisa? 

 Certamente, qualquer que seja a resposta à tal pergunta terá uma ligação direta ou 

indireta com o universo ideológico que envolve o historiador. Nas palavras de Galeano, “A 
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obra nasce da consciência ferida do escritor e se projeta ao mundo. Então, o ato de 

criação é um ato de solidariedade (Galeano, Op. Cit.).” 

 As palavras de Galeano, além de confirmarem a pertinência da ruptura com a 

dicotomia História/Literatura, suscitam uma imagem de rara beleza que descortina a face 

do autor e o deixa frente a frente com seu tempo e com o seu mundo: “...consciência ferida 

do escritor...”. Se a obra não é concebida, a partir da inquietude da consciência do escritor, 

como ela poderá revelar a “poesia da história”? Terá essa obra sentido em seu contexto e 

no contexto de seus leitores? 

 Essas perguntas não reivindicam o atrelamento do escritor às necessidades 

ideológicas de um determinado grupo ou premissa política. Elas visam à contestação do 

discurso da neutralidade. Ao texto não se deve obrigar nenhuma bandeira ideológica, mas 

não se pode negar o teor ideológico do mesmo. 

 Nesse sentido, as palavras de Holanda podem dar uma maior clareza à discussão: 

“A ideologia se define pelo seu caráter unificador. Nascemos, e já as palavras estão todas 

habitadas: carregam o imaginário lingüístico do grupo onde nascemos. No entanto, em 

cada palavra ecoa criação. Sinal lustral de seu momento primevo. È só depois que esse 

verdor se enrijece em conceitos. Aqui se fabricam, se forjam nossas verdades. Datáveis 

(Holanda, 1996).” 

 Com base nesse fragmento transcrito de “A Fabricação das Verdades”, fica difícil 

defender a idéia de um texto acorrentado pelos elos de uma determinada premissa 

ideológica. É interessante que o texto seja visto como um espelho de leituras e de 

interpretações, onde as diversas possibilidades discursivas tenham sua ressonância 

respeitada. Uma perspectiva histórico-literária que defenda a prisão do texto só terá como 

exemplo concreto o monolitismo social. E uma sociedade que se pretenda monolítica estará 

fadada à repetição de equívocos de décadas não muito distantes, considerando, sobretudo, a 

propagada condição pós-moderna, onde o caráter absolutizante perdeu espaço para a 

premissa da pluralidade. 

 Posto isso, não é interessante a negação de elementos ideológicos em um 

determinado texto. Porém, é importante que a presença desses elementos não signifique a 

submissão desse texto a ditames ideológicos. 
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 “Quanto à velocidade das mudanças imaginadas, os conservadores insistem num 

ritmo ‘natural’, enquanto os liberais, preferem o que se poderia chamar de ritmo ‘social’ 

do debate parlamentar, ou o ritmo do processo educacional e das disputas eleitorais entre 

dois partidos empenhados na observância das leis estabelecidas de governação. Radicais e 

Anarquistas, ao contrário, prefiguram a possibilidade de transformações cataclísmicas, 

muito embora aqueles tendam a ser mais conscientes do poder necessário para efetuar tais 

transformações, mais sensíveis à força inercial de instituições herdadas, e portanto mais 

preocupadas com o provimento dos meios de realizar tais mudanças (White, op. Cit).” 

 Esse fragmento transcrito de “A Poética da História” revela óticas ideológicas bem 

distintas. Contudo, essas diferentes e antagônicas formas de ler a realidade partem de um 

referencial comum: o caráter racional. Tal referencial  pode comprometer as diferentes 

premissas evidenciadas no referido fragmento, uma vez que impede a concretização de 

outras possibilidades de leitura. 

 Por outro lado, fica claro que o texto não deixa de trazer, implícita ou 

explicitamente, as contradições e os marcos ideológicos que compõem a realidade. E não é 

suficiente mostrar os elementos que dão concretude ao real. “O texto inquiridor tem a 

função de ir buscar o outro real - aquele que não se deixa ver porque a aparência o 

impede. Texto que deve con/vocar: invocar um real que alargue as estreitezas do presente 

que, sem isso, pode parecer intransponível. Fechado. Porque a realidade é sempre um 

espaço lacunar. De vagas certezas e duras dúvidas (Holanda, op. Cit).” 

 Conceber História e Literatura, sem essa perspectiva colocada por Holanda, é 

promover a insipidez e a insuficiência de um texto; é negar o potencial transformador do 

tecido Histórico-literário; é banir o questionamento do espaço da subjetividade. Somos e 

nos confirmamos na linguagem. A palavra nos confirma e confirma o nosso mundo. Então, 

o ato de criação não é um ato superficial. O texto que não transpõe o real não oferece 

alternativas de mudança ao seu contexto. O texto precisa ir além do registro, para provocar 

no mundo as imagens de outros sentidos e de novas buscas. 

 E, para ilustrar um pouco mais a questão da ideologia no texto e a relação 

Literatura/História, é importante promover uma pequena visita à obra de Jorge G. 

Castañeda: “Che Guevara. A Vida em Vermelho”. 
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 Nesse trabalho, Castañeda revela fatos e passagens da vida de Che Guevara, que 

datam da infância em terras argentinas até o processo de tortura e morte estabelecido pela 

CIA e pelo exército boliviano. 

 Quanto ao trabalho de pesquisa, Castañeda expõe o seguinte comentário: “Uma 

pesquisa desta natureza requer uma grande multiplicidade de fontes. Nenhuma delas é 

perfeita nem suficiente em si mesma; todas encerram enigmas, defeitos e lacunas. Até 

aquelas aparentemente incontestáveis - cartas, anotações ou diários do sujeito mesmo da 

biografia - apresentam contradições e exigem reserva. Afinal, quem é transparente consigo 

mesmo? (Castañeda, 1997).” 

 Sem sombra de dúvida, a partir dessas palavras de Castañeda, fica nítida a 

dificuldade da tarefa do historiador. Pois, além de tentar aproximar-se da fidelidade 

histórica, percorrendo os nem sempre confiáveis registros e documentos de particulares e 

instituições, o historiador ainda tem que trabalhar com os documentos produzidos pelo 

próprio sujeito da biografia, sob as malhas das possibilidades e da incerteza, considerando 

as lacunas e as divagações do referido sujeito. O que se deixa registrado nem sempre é um 

documento de nossas verdades. E tais verdades nem sempre se cristalizam em nossas 

histórias individuais. 

 “E acima de tudo, por se tratar de um tema eminentemente político, nenhuma fonte 

é neutra: todas carregam a marca de seu posicionamento ideológico (Castañeda, op. Cit).” 

Mais uma vez, as fontes trafegam no campo de nossa discussão. E é importante lembrar que 

essa premissa da não neutralidade cabe, também, à figura do historiador. Mesmo 

considerando que o trabalho do historiador “...consiste em agrupá-las, cotejá-las, separar o 

joio do trigo e buscar conclusões que se baseiem na soma do material, não no material 

preferido ou mais acessível (Castañeda, op. Cit)”, não é pertinente conceber o historiador 

como parte neutra do trabalho. Até que ponto nossas escolhas (conscientes) não são 

povoadas pelas “armadilhas” de nosso inconsciente, de nosso inconsciente político? 

 Essa indagação quer dialogar com a idéia de que o historiador não tem liberdade de 

expressão sobre sua obra. A visão de que a História é uma ciência de dados e documentos 

envolve o historiador com amarras e o deixa numa posição reduzida ao mero registro, 

“seqüestrando” de seu texto o potencial criativo e a perspectiva transformadora. 
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 E, nas palavras de Holanda, “a dimensão literária - o sonho em vigília - é já um ato 

de insubordinação à realidade. Um pretexto contra as estruturas impostas à realidade por 

um determinado poder que assim manipula o plural dos possíveis, levando a aderir a juízos 

implícitos. A dimensão literária relativiza (Holanda, op. Cit).” 

 Com base nesse fragmento, respeitando os objetivos específicos da obra literária e 

do relato histórico, pode-se discutir acerca da não neutralidade do texto e do autor, 

considerando a insubordinação como um elemento comum a essas formas textuais. 

 Castañeda realiza a biografia de um mito; o nome de Guevara transpõe os limites do 

tempo e da geografia; as gerações não contemporâneas respeitam e divulgam seus feitos, 

como forma de contestação do estabelecido. Jovens das mais diferentes culturas e 

localidades têm em Guevara um símbolo de luta e de transformação. Se ele era, em vida, o 

pesadelo dos que queriam a “ordem”, tornou-se o sonho de várias gerações, aprofundando 

o tormento e a vergonha de seus verdugos. 

 “Não morrem, os mitos. Mas degeneram, quando não geram novos pontos de 

galvanização da vontade criadora, na transcrição da vontade de configuração do mundo. 

Porque o homem é uma ponte entre o caos e a forma (Holanda, op. Cit.).” 

 “O exército boliviano cometeu o único erro da campanha depois de consumada a 

captura de seu máximo troféu de guerra. Transformou o revolucionário resignado e 

encurralado, o indigente da quebrada del Yuro, vencido por todos os preceitos da lei, 

envolto em trapos, com o rosto sombreado pela fúria e a derrota, na imagem de Cristo da 

vida que sucede à morte. Seus verdugos deram feição, corpo e alma ao mito que 

percorreria o mundo (Castañeda, op. Cit).” 

 As imagens contidas nessas transcrições dão uma prova concreta de respeito à 

palavra, e apontam para a contestação de uma infeliz realidade: vivemos uma era de 

inconsistência e de fragmentação dos mitos. 

 Mas não devemos desanimar; o potencial imagético dessas transcrições convida-nos 

à visitação de textos que não separam história e literatura, obra e realidade. Devemos, após 

o deleite dessa leitura, promover uma reflexão profícua sobre o nosso contexto. 

 Se os mitos nos potencializam, cabe a nós a busca de sua consistência. Temos que 

conhecer a nossa história; não aquela oficial repassada pelas escolas. A América Latina 
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possui, sob os escombros das diversas tiranias que a solaparam, homens e mulheres que 

tiveram sua existência negada às novas gerações. 

 E cabe a nós a tarefa de escrever uma história que não omita a condenação possível 

que o passado nos imprime. E devemos lembrar que documentos nos foram e nos serão 

negados. Não devemos depender de uma oficialidade fabricada, da fabricação de verdades 

que não nos traduzem. 

 A Poética de nossa História está em cada um de nós, em nossos antepassados, na 

oralidade daqueles que tiveram suas vozes caladas, no falar daqueles que silenciaram para 

alimentar a vida. E escritores e historiadores terão muito o que escutar. E os espectros 

latinos lhes falarão de sonho e de revolução, confirmando ao texto seu papel transformador. 

 

Um dia, irmãos 
Reuniremos a família, 

Sem negar as intrigas, as diferenças, 
as mágoas... 

 
E olharemos os monóculos: 

Momentos de nossa infância... 
Festas com nossos amigos... 

Celebrações de nossas datas... 
 

Fatos que confirmam nossas tristezas 
e nossas alegrias presentes. 

Acontecimentos que nos tornam 
cúmplices do tempo. 

 

 A racionalidade da era moderna deu ao mundo ocidental soluções significativas, no 

que concerne às necessidades e aos problemas sociais que emergiam com o 

desenvolvimento tecnológico e estrutural que compunham os centros urbanos. O ocidente 

passa a vivenciar a supremacia da sistematização e a verticalidade do discurso cientificista. 

 Para Marx e Lukács, “o problema da racionalidade funcionando repressivamente 

(desde que esta racionalidade é uma racionalidade que falseia os aspectos negativos e 

inconciliados de nossa vida cotidiana) só surgiu com o desenvolvimento do capitalismo” 

(Doria, 1974, p.110). 

 Contudo, Horkheimer e Adorno, chamando racionalismo de iluminismo, vão 

denunciar a presença do iluminismo já nos mitos da antigüidade ocidental, pois “Heidegger 
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diz que o iluminismo tem sua origem (e sua possibilidade) numa tendência muito profunda 

dentro da natureza humana, a tendência de nos perdermos para as coisas. Se a tendência 

ao iluminismo for, realmente, uma tendência muito profunda em nós, o iluminismo e a 

racionalização dos fatos misteriosos no mundo deverão ser encontráveis não só nas épocas 

muito perto da nossa como também nas épocas mais antigas” (Doria, 1974, p.111). 

 A individualidade, na perspectiva de uma crítica à racionalidade, colocada na 

condição de perdida, é evidenciada por Marx, em seu estudo sobre a gênese do dinheiro, 

onde o mesmo denuncia a alienação do indivíduo. Nesse estudo, Marx mostra que o ouro 

era, na sua origem, compreendido através de seu valor de uso. Quando o ouro passou a ser 

concebido dentro da categoria de um valor de troca, semelhante a todas as mercadorias, 

acabou perdendo sua individualidade e sua especificidade, através de uma generalização 

(condição básica para que algo funcione como dinheiro). 

 Dentro dessa preocupação com a negação do indivíduo, Adorno e Horkheimer 

versam sobre os processos relacionados com os mitos, mostrando que, no sacrifício, o 

animal oferecido aos deuses “representa” a comunidade perante os mesmos. Ou seja, essa 

criatura, condensando as culpas dessa comunidade, transforma-se em um ser genérico com 

sua individualidade perdida. 

 Essa relação de troca entre os deuses e comunidade, o sacrifício, vem, antes da troca 

de mercadorias, como concretização de uma troca racionalizada, evidenciar um sistema de 

dominação mútua, uma vez que os deuses são dominados pelo próprio sistema de honrarias 

a que se colocam. 

 Com isso, é possível entender que as inseguranças e as angústias do presente não 

podem ser lidas com lentes simplistas e superficiais. Sem dúvida, o sistema vigente tem 

relação direta com o processo da coisificação e do automatismo, uma vez que, na sociedade 

de consumo, o indivíduo é visto como mero componente de uma massa consumidora, em 

detrimento de elementos idiossincráticos que o confirmem como ser desejante e criativo. 

No entanto, não seria profunda e consistente uma crítica à racionalidade que conduzisse seu 

potencial, unicamente, para o processo capitalista, considerando, principalmente, as 

questões levantadas por Adorno e Horkheimer acerca da analogia entre mágica e atividades 

científicas, bem como a relação entre Arte e ciência. 

Sim... 
Lançaremos nosso olhar 
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sobre nós mesmos. 
Daremos vida aos monóculos “esquecidos” nas gavetas. 

 
Não fugiremos às denúncias 

E as revelações de nossa memória; 
Elas confirmam as soluções 
Para uma existência melhor. 

 
E a realidade que oprime nossos anseios 

e deprime nossos olhares 
Não merece o tinir de nossos brindes; 

Pois ela nos afasta 

E empoeira as imagens do nosso passado. 
 

 E refletir sobre a racionalidade é pensar o sujeito, suas aspirações, suas contradições 

e suas perspectivas. Dentro de uma sociedade que se confirma pelo paradigma da 

racionalização das atividades humanas, é necessário entender como o sujeito se coloca, sob 

pena de perdermos os referenciais de identidade que confirmam nossa capacidade de 

reflexão e de proposição. 

 Nas palavras de Lucien goldmann, “no plano imediato das consciências 

individuais, a vida econômica assume o aspecto do egoísmo racional do homo 

economicus, da busca exclusiva do máximo lucro, sem qualquer preocupação pelos 

problemas da relação humana com outrem e, sobretudo, sem qualquer consideração pelo 

todo” (1967, p.178). 

 Essa leitura crítica, evidenciada anteriormente na obra de Marx, coloca para nós a 

necessidade imediata de uma discussão profunda sobre o processo alienante em que 

estamos inseridos. A busca diária e exclusiva do lucro nos coloca no patamar da perda da 

identidade, uma vez que nos afastamos das questões cotidianas da coletividade. 

 E, se não estamos vivenciando e estabelecendo uma relação dialética e interativa 

com a coletividade, numa perspectiva solidária e pessoal, não estaremos confirmando nossa 

individualidade e a nossa existência na diferença e na pluralidade. 

 Se não for realizada uma crítica contundente à conjuntura de alienação denunciada  

por Marx e por Goldmann, estaremos fadados à condição de herdeiros de uma apatia que 

restringirá os nossos passos ao horizonte sombrio da coisificação. 
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 Com isso, é necessário que retornemos ao sujeito, que resgatemos a ética 

apaixonante da coletividade, que façamos de nossa existência uma revelação de sonhos e de 

construções que ultrapassem os limites do trabalho, da tecnologia e do mercado. 

 A globalização que toma corpo em nossos dias não nos considera além de nossa 

capacidade de consumo. Valemos tanto ou menos que os produtos oferecidos à avidez 

nadificante dos clones produzidos pela máquina massificante da propaganda, para servirem 

às vontades e aos desejos do mercado. 

 A vigência desse quadro não nos coloca no campo fértil da poesia e da vivência 

harmônica com a natureza. Esse quadro coisificante aprofunda a alienação do trabalho e faz 

de nossa realidade um cotidiano de futilidades e de relações superficiais. 

 “Nessa perspectiva, os outros homens tornar-se-ão, para o vendedor ou 

comprador, objetos semelhantes aos outros objetos, simples meios que lhes permitem a 

realização de seus interesses e cuja qualidade humana única e importante será a sua 

capacidade para concluírem os contratos e engendrarem as obrigações constrangedoras” 

(Goldmann, 1967, p.178). 

 A relação de interesse que trafega pelos corredores da sociedade atual não difere 

muito desse breve desenho social apresentado por Lucien Goldmann. O processo que 

envolve as relações interpessoais, na sociedade de mercado, é hegemonizado pelo discurso 

do interesse próprio, reproduzindo as relações de mercado (baseadas no valor de troca) e 

privando o indivíduo de concretizar ligações com o todo. 

 Essa realidade isola e afasta o indivíduo de seu coletivo, fragilizando seu potencial 

político e sua capacidade de revelar-se, concreta e intensamente, como um ser desejante e 

transformador do real circundante. 

 É impossível a busca de transformações se não nos concebemos como sujeitos de 

nossa história e de nossos vislumbres. 

 E o retorno ao sujeito nos leva, inevitavelmente, à contestação da sociedade de 

mercado, no que concerne aos valores coisificantes que permeiam as relações propostas 

pela mesma. 

 

Não nos afastemos, irmãos! 
Sentemo-nos à mesa com nossos pais 
E mostremos que o desenvolvimento 
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Não é mais belo que o crepúsculo 
Que podíamos admirar 
Do muro de nossa casa. 

 
Não nos afastemos – dizia Drummond – 

Não nos afastemos muito! 
 

Não sejamos o dessujeito 
Produzido pelas malhas globalizantes  do sistema. 

 

 Contudo, esse retorno ao sujeito, com vistas à critica da coisificação, não se deve 

dar num patamar determinista, onde o sujeito só seja analisado dentro de uma relação de 

causalidade com questões sócio-econômicas. 

 “Assim transpassado por relações de força, o que se chama de sujeito não aparece 

mais, definitivamente, ao longo desta abordagem intrinsecamente reificante, senão como 

um objeto ou uma máquina da qual se pretende desmontar as engrenagens e entender o 

mecanismo”(Feny & Renaut, 1985, p.242). 

 Essas palavras presentes em “Retorno ao sujeito” podem evitar um equívoco 

possível na crítica à racionalização das relações humanas: considerar o sujeito como o 

produto de um processo, esquecendo a capacidade imanente de o mesmo construir-se. 

 Pensar o sujeito só como resultado de relação de produção e de questões sócio-

econômicas é negar a presença da autonomia no processo social e na discussão filosófica 

do ser, restringindo esse sujeito ao horizonte funcional da condição de objeto e 

contradizendo qualquer possibilidade crítica à reificação. 

 Abolir o sujeito da vigência do processo coisificante em que vivemos é, também, 

além de questões filosóficas como subjetividade e autonomia, refletir acerca das relações 

que esse sujeito constrói com seu tempo, história, cultura e espaço. 

 No mundo da arte, uma das mais apaixonantes críticas à racionalidade e à 

coisificação é o filme de produção franco-italiana, dirigido por Giuseppe Tornatore, Nuovo 

Cinema paradiso. 

 Nessa emocionante abordagem cinematográfica, o tempo e espaço são revelados 

como elementos fulcrais na discussão sobre sujeito e coisificação. Os fatos e as verdades 

que envolvem a vida do cineasta Salvatore (protagonista) são evidenciados, sob um 

declarado privilégio à nitidez das datas e dos lugares que desenham os caminhos de 

Salvatore. 
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 Com essa perspectiva, é interessante perceber a necessidade, que envolve a 

discussão do sujeito, de valorização dos referenciais definidos de tempo (passado, presente 

e futuro), bem como a confirmação e a concretização dos espaços físicos que dão forma às 

paisagens que constróem e fazem parte da história do sujeito. 

 Nessa ótica, colocando-se no campo da diferença (ou da divergência) em relação ao 

discurso da pós-modernidade, Cinema Paradiso apresenta, em flash-backs, um tempo e um 

espaço sem a hegemonia da fragmentação, embora Salvatore vivencie uma existência de 

incompletude e de aparente ruptura com o seu passado. 

 “Entre os flash-backs, nos quais o cineasta Salvatore revê o seu passado, ele 

mostra sempre não estar identificado com o seu ambiente. Como se o mundo real fosse 

sonho, o flash-back da infância e o que ele vive como adulto no filme fosse um mundo 

irreal, inexistente ou, pelo menos, incompleto” (Saccomandi, 1990, p.298). 

 O fato de rever o passado leva Salvatore ao resgate do prazer e da realização, 

diferindo de um presente composto por relações superficiais. O passado de um cinema 

aglutinador e lúdico deu lugar, em sua vida, a um presente que privilegia a perspectiva 

individualista e tecnicista que alimenta o consumo da televisão e do vídeo-cassete. 

 A notícia sobre a morte de seu melhor amigo – Alfredo (representado pelo ator 

Philippe Noiret) – desperta em Salvatore a pulsação de uma realidade “esquecida”, 

recheada de ludicidade, de amor e de encantos. 

 Alfredo, numa simbolização de ensinamento e confirmação de identidade, 

representa para Salvatore a revelação dos elementos culturais e sociais que o confirmam 

como sujeito. Passado e presente coexistem, para manterem pulsando no sujeito as bases de 

um futuro melhor. 

 A morte de Alfredo não representa a morte do passado. Ao contrário, essa morte 

representará para Salvatore um pleno renascer, a confirmação de uma existência pulsante e 

criadora, contrapondo-se a uma outra coisificada e fragmentada. 

 As pessoas ( personagens) e os espaços que compõem o passado de Salvatore, no 

momento em que o mesmo recebe a triste notícia, são revisitados de forma intensa e ávida, 

como se a espera por uma existência melhor tivesse chegado ao “fim”. 

 Salvatore revive a amizade, o amor, a família, o companheirismo e o cotidiano de 

uma comunidade pacata que daria lugar ao futuro da “civilidade” urbana. E esses valores 
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do passado, silenciados por um presente de velocidade e de desenvolvimento tecnológico, 

surgem para Salvatore, como os elementos do seu próprio resgate, do encontro com um eu 

de reflexão, de construção e de criação. 

 É dada a promoção do seu retorno ao sujeito, revelando sua identidade e o fio 

condutor do labirinto de um tempo de fragmentação, restabelecendo sua relação com o 

passado que o confirma. 

E, na volta ao convívio de sua família e de sua gente, esse cineasta famoso de nome 

Salvatore encontra-se com toto (seu apelido de infância), através das palavras dos 

familiares (mãe e irmã) e dos remanescentes de sua infância e adolescência. 

No momento do reencontro, sua mãe deixa cair um novelo: a espera épica de 

penélope chega ao fim, confirmando a necessidade de o sujeito, em sua construção, resgatar 

uma temporalidade não fragmentada sob pena de o mesmo não revelar-se como totalidade. 

 Isso não significa que o retorno ao sujeito deva dar-se com base no retorno à 

linearidade dos antigos épicos. Contudo, talvez seja necessário promover o resgate do 

acaso, o respeito às tramas do destino (não de forma passiva) e à perspectiva de completude 

do homem, na relação com seu mundo universal. 

 Salvatore, quando da volta a sua cidade natal, promove um encontro consigo 

mesmo, refletindo sobre o seu presente, negando a ordem da distância e da dispersão que 

direciona o mercado dos vídeos e de TV, resgatando o Sujeito lúdico e aglutinador do 

Cinema Paradiso. 

Conclamemos o passado 
A sentar-se à mesa conosco, 

Para fazermos um brinde 
A um presente digno de nossas utopias. 

 
E que o futuro não seja refém 

Do avanço tecnológico! 
E que o crepúsculo 

Não nos traga melancolia! 
         E que os monóculos 

         Nos resgatem das gavetas! 

(Osvaldo Cesar) 
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PENSAR O OUTRO NA LITERATURA 

 

 A realidade de aprofundamento da perspectiva individualista em nossa era cria uma 

atmosfera de perplexidade e de melancolia, diante da triste possibilidade de não nos 

encontrarmos em nós mesmos, posto que o outro, a confirmação de nossa existência, é 

negado por essa perspectiva, em nosso cotidiano. 

 A veneração ao avanço tecnológico e o privilégio às necessidades do mercado têm 

desenhado para a humanidade um quadro de fragmentação e reificação. Para a sociedade de 

consumo, o lugar do sujeito é a confirmação de sua “identidade” como um potente e voraz 

consumidor. 

 A era das aparências, da globalização e da dispersão, não nos concebe como seres 

desejantes e criativos. Somos errantes, no deserto angustiante da incerteza e no pântano 

obscuro das perspectivas ausentes. 

 Essa realidade já era duramente criticada por Marx, entendida pelo mesmo como 

resultado da organização e da estruturação do processo capitalista. Para Marx e Lukács, “o 

problema da racionalidade funcionando repressivamente (desde que esta racionalidade é 

uma racionalidade que falseia os aspectos negativos e inconciliados de nossa vida 

cotidiana) só surgiu com o desenvolvimento do capitalismo” (Dória, 1974, p.110). 

 Contudo, a discussão acerca do outro, sem a pretensão de subestimar a citação sobre 

a perspectiva marxista, transpõe considerações restritas a relações sócio-econômicas. “No 

cenário filosófico contemporâneo, o trabalho de Jacques Derrida pode ser visto como um 

insistente e intransigente esforço para pensar o outro. Particularmente o outro que se 

anuncia como futuro da tradição metafísica ocidental” (Burity, 1995, p.5). 

 E, dentro de uma conjuntura de alienação e de coisificação, onde as populações se 

apresentam como um imenso contingente de andróides, prontos para darem “respostas” aos 

clicks e aos bips de seu cotidiano, refletir acerca dos pressupostos derridianos sobre o outro 

é uma tarefa de grande responsabilidade e pertinência. 

 Urge promovermos o resgate do outro, sem qualquer possibilidade de 

sistematização e de submissão, para que possamos vivenciar uma realidade de autonomia e 

de construção de nossas utopias. 
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 “Pensar o outro” é buscar nossos sentidos na história, subvertendo a ordem 

mercadológica dos espelhos. “Pensar o que está para além da história da metafísica, da 

história tout court bem como a história dos conceitos metafísicos, constitui a 

responsabilidade a que derrida atende” (Burity, 1995, p.5). 

 Os espelhos dos Shoppings não refletem nossas identidades e a nossa capacidade de 

ser. Eles nos mostram “vontades” e “desejos” implantados pela máquina massificante da 

propaganda e da publicidade. E as nossas poesias não nos são reveladas; nós não nos vemos 

em nós mesmos. 

 Esses espelhos não querem aprofundar ou revelar nossas inquietudes, e nos colocam 

no plano do imediatismo e do consumo. E, dentro dessa perspectiva superficialista, as 

consagrações de nossos instantes estarão fadadas às prateleiras empoeiradas deste mercado 

que solapa nossas fantasias. 

 Por isso, resgatar a poesia da vida nos remete, também, à discussão sobre a 

responsabilidade para com o outro, uma vez que ele nos confirma e revela nossos limites e 

potencialidades. 

 A supremacia dos espelhos do mercado pode ser rompida, quando da consagração 

do outro, numa perspectiva que promova a solidariedade e a responsvidade. E não teremos 

apenas a confirmação das relações superficiais que hegemonizam nossos instantes, pois 

estará a nossa frente aquele que nos clarifica a imagem de nós mesmos, com todos os 

conflitos interiores que nos fazem pulsar. E, nesse momento, seremos; serão reveladas 

nossas poesias e estarão, mais uma vez, confirmadas nossas utopias e nossas buscas 

existenciais. 

 É necessário entender que essa discussão levantada por Derrida não pressupõe 

modelos aplicáveis ou sistemas de conceitos. A ótica derridiana não reflete sobre o outro, a 

partir da causalidade, na relação com uma realidade estabelecida. Para Derrida, “...estar 

vigilante ao evento do outro significa abrir mão da construção de um sistema de conceitos a 

ser ‘aplicado’ a todo e qualquer objeto que caia nas suas malhas. É preciso saber ouvir ou 

encontrar o outro” (Burity, 1995, p.6). 

 Contudo, é interessante perceber que essa discussão nos remete às circunstâncias em 

que estamos inseridos. E, se o núcleo da subjetividade pressupõe Eu e Outro, considerando 

que a mesma está comprometida por uma realidade reificante, versar sobre o outro passa, 

 74



 75

também, pelo perímetro da reflexão acerca da composição social. Com isso, “no plano 

imediato das consciências individuais, a vida econômica assume o aspecto do egoísmo 

racional do homo economicus, da busca exclusiva do máximo lucro, sem qualquer 

preocupação pelos problemas da relação humana com outrem e, sobretudo, sem qualquer 

consideração pelo todo” (Goldmann, 1967, p.178). 

 Aliada à visão derridiana, essa perspectiva presente nas palavras de Lucien 

Goldmann revela-se como uma pertinente crítica à realidade vigente, posto que as relações 

que compõem o atual momento deixam o homem e suas reflexões restritos a um lago 

narcísico, sem uma relação dialética com o mundo coletivo, com o outro. 

 Em Derrida, “toda identidade está constitutivamente habitada pelo outro, razão 

porque não pode ser ‘ela mesma’ pura e simplesmente. O espaçamento entre o ‘eu’ e o 

‘outro’ é irredutível e originário, sendo a condição para que haja tanto um como outro” 

(Burity, 1995, p.6-7). 

 É importante aprofundar questionamentos e afirmações sobre a temática do outro, 

sem deixar de dar relevância aos elementos que constituem as circunstâncias de sua 

realidade. 

 Além disso, na discussão sobre o outro, uma presença é de grande importância: a 

perspectiva transcendental. As relações sociais, no que concerne às implicações que 

povoam o espaço entre indivíduo e conjuntura, não são vistas pela ótica derridiana sob o 

prisma da causalidade e da aplicabilidade. Em “Os Espectros de Marx”, derrida critica as 

leituras sectárias e ortodoxas das teses marxistas, na perspectiva de resgatar uma 

abordagem que não se pautava apenas pelo positivismo, evidenciando o pluralismo e a 

heterogeneidade não revelados por essas leituras. 

 “Os espectros de Marx. Por que esse plural? Haveria mais de um? mais de um, isso 

pode significar uma multidão, quando não massas, a horda ou a sociedade, ou então uma 

população qualquer de fantasmas com ou se povo, tal comunidade com ou sem chefe – mas 

também o menos de um da pura e simples dispersão. Sem reunião alguma possível. Depois, 

se o espectro sempre é animado por um espírito, pergunta-se quem se arriscaria a falar de 

um espírito de Marx, ou, ainda mais seriamente, de um espírito do marxismo. Não somente 

para predizer-lhe hoje um futuro, com também para invocar a sua multiplicidade ou, mais 

seriamente ainda, a sua heterogeneidade” (Derrida, 1994, p.18). 
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 Com uma atmosfera de pluralidade e de heterogeneidade, as reflexões evidenciadas 

por derrida desafiam o empirismo e o positivismo que dão “visibilidade” às lentes das 

ciências sociais e revelam uma questão que escapou ao olhar arguto dessas lentes: a 

presença da indignação no pensamento de Marx, diante de uma realidade de injustiças. 

 No que concerne às reflexões marxistas, a perspectiva derridiana mostra que “ao 

mesmo tempo em que reforçou o projeto positivista, o marxismo foi também portador de 

uma injunção, de um imperativo ético, de um clamor pela justiça, naquilo que ela tem de 

mais incalculável, indivisível, irretribuível: a justiça ao outro. Neste sentido, o marxismo 

herdava duplamente, seletiva e crítica, mas duplamente: da física social positiva e da 

indignação (prof)ética diante da injustiça” (Burity, 1995, p.7). 

 Com isso, visando à reflexão sobre o outro na literatura, dentro de uma perspectiva 

que supere o empirismo, que bases e/ou fontes poderiam ser visitadas? Que possibilidades 

existem no tecido literário, para que a discussão acerca do outro tenha concretude, sem 

negar o elemento transcendental? 

 Uma dessas possibilidades pode estar presente nas revelações literárias da imagética 

fantástica. As opressões, as neuroses e as fobias da realidade do mundo moderno, 

elementos capazes de despertar a indignação fornecem à literatura do fantástico 

possibilidades significativas de realização. 

 Em “Remarks on Desconstrution and Pragmatism”, Derrida não vê a literatura como 

uma expressão da vida privada. Para a reflexão derridiana, a literatura é uma instituição 

pública, relacionada com a história, com o tempo, influenciando na lei e na política. A 

ficção pode ser responsável por dizer alguma coisa, por quem vem, ou que vem antes. E 

deve existir harmonia entre o dizer alguma coisa e o elemento particular, uma vez que o 

que está em mim é representação do contexto. 

 Essa visão sobre literatura, colocando como democrática a expressão da 

singularidade, considerando a ficção não como pura imitação da realidade, revela o 

questionamento de Derrida acerca da visão tradicional de literatura e aponta para a 

perspectiva transcendental, na busca da emancipação da sociedade. 

 Tal ótica derridiana, certamente, encontra ressonância na imagética fantástica. O 

discurso do fantástico cria um mundo paralelo ao mundo real, propondo uma alternativa ao 

mesmo, onde o lugar do sujeito não seja a reificação e a fragmentação. A lógica opressora 
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de um mundo burocratizado, construído sobre os pilares do valor de troca, é deslocada pela 

ótica do fantástico, que revela o não dito e o não visto dessa opressão. 

 “Que se aprenda a viver com os espectros. Pois o que somos está posto na tênue 

linha que liga o passado ao futuro no presente. Esta passagem do que foi ao que será, que 

previne toda pretensão de plena identidade a si de todo presente e de todo sujeito” (Burity, 

1995, p.8). 

 O Fantástico elabora o seu discurso e a sua abordagem, a partir do elemento 

insólito, evidenciando o que trafega na tênue linha entre o real e o irreal, dentro de uma 

temporalidade não linear. Derrida supera a linearidade com a qual as ciências sociais fazem 

uma leitura da realidade, alertando para o risco da incompletude dessa leitura, se a mesma 

não der atenção às vozes e aos espectros que perpassam essa linha tênue. E isso pode nos 

levar ao encontro com o outro. 

 Dar atenção a elementos que residem entre o real e o irreal é uma forma de estarmos 

frente a frente com outras possibilidades, com a capacidade de sermos plural. E dar vazão a 

outros mundos e a outras realidades é romper as amarras da racionalidade, é buscar na 

transcendência as nossas confirmações e as expressões do outro. 

 “Aprender a viver é viver entre a vida e a morte, é con-viver com fantasmas do que 

não é, do que nunca está presente pura e simplesmente. Esse viver-com espectros também 

traduziria uma política da memória, da herança, de gerações. Falar desses espectros é 

também falar em nome da justiça. Isto é, da justiça onde ela não existe, onde não mais 

existe, onde ainda não existe (ou está presente), e onde jamais se deixará reduzir a um 

discurso da lei ou dos direitos” (Burity, 1995, p.8). 

 Nessa perspectiva, a produção literária do Fantástico, cria um mundo próprio de 

ludicidade que se contrapõe à existência coisificada e vazia imposta pela realidade 

estabelecida. A denúncia sobre um real angustiante dá corpo ao conteúdo ideológico da 

obra literária do Fantástico. 

 E denunciar essa realidade é uma forma de buscar a justiça. E essa busca nos leva a 

uma responsabilidade despida de interesses pessoais ou particulares: a responsabilidade 

com o outro. 

 Nas palavras de uma das personagens de Murilo Rubião, em “O Pirotécnico 

Zacarias”, é nítida a preocupação e a responsabilidade com o outro: “Só um pensamento me 
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oprime: que acontecimentos o destino reservará a um morto se os vivos respiram uma vida 

agonizante? E a minha angústia cresce ao sentir, na sua plenitude, que a minha capacidade 

de amar, discernir as coisas, é bem superior à dos seres que por mim passam assustados. 

 Amanhã o dia poderá nascer claro, o sol brilhando como nunca brilhou. Nessa hora 

os homens compreenderão que, mesmo à margem da vida, ainda vivo, porque a minha 

existência se transmudou em cores e o branco já se aproxima da terra para exclusiva ternura 

dos meus olhos”. 

 A obra de Murilo Rubião, através da visão imaginária do fantástico, num caráter de 

subversão e desafio dos elementos repressores que compõem a ordem vigente, cria uma 

realidade de reflexão e de preocupação com a nossa existência. O resgate da subjetividade, 

diante de um real que não nos convida à cultura da alteridade, está presente nas 

personagens rubianas. 

 Essas palavras presentes em “O Pirotécnico Zacarias” expressam o pavoroso e o 

assustador de uma realidade que tenta nos afastar do outro, em detrimento da subjetividade. 

 A preocupação derridiana, dentro do universo literário, aparece, também, no 

Realismo Mágico. Sua perspectiva de aprofundamento do caráter natural do elemento 

insólito compõe uma obra literária que faz oposição à fragmentação de uma realidade 

reificante, através de uma narrativa, principalmente, lúdica. 

 “Marginalizados pela cultura anglo-americana as culturas chicanas e afro-

americanas nos EUA lutam contra esta hegemonia utilizando, entre outros, o texto como 

meio de romper o silêncio, extinguir estereótipos falsos, recriar experiências num esforço 

de escrever contra a fragmentação de identidade, a perda de ‘nombre y voz, memoria e 

deseo...historias” (Fuentes), ou seja, de história, do passado que determina o presente e o 

futuro – das raízes culturais – e, neste processo, criar esteticamente uma consciência 

(identidade) coletiva” (Roland Walter). 

 Nesse sentido, a visão mágico-realista busca na margem o que é negado, o que é 

colocado na periferia de um centro que não se confirma pela solidariedade. A discriminação 

e a existência de uma hegemonia cultural colocam-se como forma de negação do outro. 

 E, ao contrário dessa ótica, o Realismo Mágico traz para o presente as vozes de um 

passado que confirma nossa existência. Os espectros, invisíveis aos olhos da realidade, são 
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mostrados com elementos restauradores de nossa identidade, deixando-nos à frente com o 

outro escondido e marginalizado pelo real. 

 “A cosmovisão mágico-realista e a oralidade (um discurso polifônico que cria um 

espaço carnavalesco baseado no artifício de expansão do particular/individual ao 

coletivo/universal) funcionam como epifania libertadora que possibilita aos personagens 

de iluminar as camadas escondidas da realidade, de atuar e moldar os seus destinos 

individuais, de recriar as suas vozes e identidades tanto no horizonte cultural chicano  e 

afro-americano como no contexto universal. 

 Essas palavras de Roland Walter confirmam as inquietudes em relação ao outro 

presentes na literatura mágico-realista. Pensar o outro na literatura, possivelmente, passa 

pelas reflexões que povoam o universo do mundo mágico-realista, uma vez que o mesmo 

aponta para o deslocamento do elemento hegemônico, revelando ecos e espectros de um 

passado que nos confirmam o presente, para pensarmos, lúdica e transcendentalmente, 

sobre um futuro permeado pela alteridade. 

 

A DICÇÃO NEGRA NA POESIA DE DEOLINDO TAVARES 

 

 A presença do negro na Literatura Brasileira compreende fatos curiosos, 

contradições e posturas distintas, considerando os diferentes momentos de nossa história. E 

é importante lembrar que tal presença vem às nossas leituras, através, também, da 

perspectiva ideológica e literária de autores brancos, em princípio, afastados de uma 

identidade político-cultural que confirme a negritude como parâmetro para a construção do 

conceito de cultura e de Literatura Brasileira. 

 Além disso, a história nos mostra que nem todos os “mulatos” de nossa 

intelectualidade assumiram a tarefa de resgatar a dicção negra em nossa produção literária. 

Seja por omissão, ou como conseqüência de um processo alienante (de negação de 

identidade), algumas estrelas de nossa constelação literária não brilharam em favor da 

focalização do povo negro, considerando sua história, sua luta e seus obstáculos, dentro de 

uma sociedade e de uma nação que construiu suas riquezas sobre o sofrimento e a diáspora 

deste povo. 
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 E a produção literária de Deolindo Tavares, no que concerne à questão colocada, 

não se mostra omissa ou alienada, apresentando uma poesia de afirmação e de denúncia, 

frente à realidade dos negros e negras que trafegam nas páginas de nossa história. 

 Com os poemas “Assombração”, “A negra da tapioca” e “A negra do manguzá”, 

Deolindo Tavares dá voz e poesia ideológica àqueles que pereceram sob as atrocidades do 

sistema escravocrata. 

 E essa poesia deolindense, de clara dicção negra, faz-se muito importante em nossos 

dias, uma vez que os liberais do abolicionismo não tenham conseguido evitar a exclusão 

social de milhares de negros e negras que se acotovelam nas favelas da atual conjuntura 

neo-liberal. 

 Com isso, lendo e saboreando a poesia deolindense, não se perderá de vista o 

primeiro negro que escreveu um texto no Brasil, sobre o qual pairam dúvidas acerca de seu 

engajamento com os problemas do povo negro, o polêmico Henrique Dias. Não se tratava 

de um poema, ou de longos capítulos de ficção. Tais linhas compunham uma carta, em que 

o autor revela a “El Rei de Portugal” toda sua indignação frente ao tratamento desrespeitoso 

que lhe é dirigido por alguns setores da sociedade. A referida carta pode não simbolizar 

uma luta político-ideológica contra os desmandos de uma sociedade escravocrata, mas pode 

ser considerada um documento de revelação de fronteiras, e as mesmas representam um 

espaço de diálogo, um espaço de construção de novos paradigmas. 

 “Senhor, 

 Prostrado aos pés reais de Vossa Majestade, com toda a devida submissão, 

manifesto em como há vinte anos que sirvo a Vossa Majestade com bom zelo, que é 

notório, derramando meu sangue por muitas vezes, e ficando sem uma mão, que me não faz 

falta para deixar de continuar na guerra, como atualmente estou fazendo; e como todos 

esses tempos servi com generais que me tratavam com toda a cortesia e faziam de minha 

pessoa grande estimação, por conhecerem o merecia por minhas obras, pelo que (me) viam 

obrar no Real Serviço tratando-me como soldado, e mandando-me pagar parte de seus 

soldos. E vai por cinco anos que assisto nesta guerra de Pernambuco, passando grandes 

descomodidades, e misérias, suportando tudo, como convinha à conservação da guerra, e 

nela tenho obrado o que os Mestres de Campos governadores passados dirão, por todos os 

trabalhos ser seu companheiro. E ora, pelo Mestre de Campo General Francisco Barreto, 
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que governa, sou tratado com pouco respeito, e com palavras indizentes à minha pessoa, 

nem me conhece por soldado, e que não sou nada nem venço soldo, (e) a este respeito 

outras muitas moléstias, que todos geralmente padecem, até que Vossa Majestade seja 

servido mandar remediar tantas faltas, pelo que convém à conservação deste Estado. 

Guarde Deus a católica pessoa de Vossa Majestade, para aumento da Cristandade. 

 Fronteira do Recife, em Pernambuco, 1o de agosto de 1650.” (p 25) 

 É bem verdade que as palavras de Henrique Dias não fazem nenhuma contestação 

acerca de uma política colonialista e escravocrata. Suas palavras apresentam um tom 

pessoal de um súdito magoado, sem tangenciar, considerando o ano da mesma – 1650 –, a 

degradante situação em que vivia o povo negro. 

 No entanto, o referido autor já se constituía, embora não o quisesse, ou não tivesse 

consciência da questão, em uma prova concreta da possibilidade de crescimento social e 

intelectual de negros e negras, se colocados em patamares semelhantes de condições de 

vida, em relação aos brancos. 

 Essa constatação já seria, à época, um elemento de ruptura com o discurso 

dominante, uma vez que o mesmo propalava a idéia de uma incompetência nata, de uma 

incapacidade inerente à raça negra. 

 No texto literário de Deolindo Tavares, a voz poética, que sai de uma boca carnuda 

com dentes de marfim – que desafiam o branco das noivas e a presença da lua, fala de um 

sofrimento e de uma realidade coletiva. Essa voz poética, não revela apenas o 

descontentamento – dado algum episódio pessoal – de um negro que vive entre o conforto 

das classes dominantes (brancos). 

 A voz negra da poesia deolindense ecoa lamentos e reflete denúncias de um povo 

que viu suas gerações nascerem e crescerem, tendo como cultura a anulação e a 

subserviência. 

 E essa voz negra expressa nos versos de nosso poeta sussurra aos ouvidos de nossos 

dias uma necessidade de confirmação cultural e de tornar as raízes da negritude cada vez 

mais espessas no solo fértil e profícuo da Literatura Brasileira. 

 A poesia negra não está destinada ao túmulo do ostracismo. A língua portuguesa, 

em nossa literatura, não traz o carimbo de Camões ou de Pessoa. Ela revela, também, o 
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tempo quente do nosso “Boca do Inferno”, a dialética eloqüente de Vieira, o discurso 

emotivo de Castro e a sinestesia elegante de Cruz e Souza. 

 Não se trata de escrever e/ou falar “bem” ou “mal” o português. A expressão do 

povo negro depende da vontade política de afirmar um passado de lutas, um presente de 

construção e um futuro de conquistas que dignifiquem o sangue sugado pelo açoite e a 

carne ferida pelos grilhões. 

 A poesia de Tavares vem tocar nossas consciências, no sentido de, dando 

concretude a um conceito modernista, dar espaço à eloqüência beiçuda que amargava o 

silêncio da história. 

 “Maracatu” traz uma nítida consciência acerca da condição de escravo. A voz 

poética (negra) denuncia o flagelo do negro (não de um negro; é o negro coletivo) e o 

universo dicotômico de uma época em que as etnias tinham espaços e cores bem definidas. 

 Além do elemento de denúncia, o poema “Maracatu” apresenta como afirmação da 

negritude o ritmo e a dança em sua construção estética, revelando uma possível proposta de 

identidade nacional, através da sedução do negro pela “sinhazinha” que “...vem pro terreiro, 

com negro dançar,...” e da sugestão de que a mesma (sinhazinha) tem sangue “...de negra 

cambinda de Madagascar...” 

 Ler a poesia beiçuda de Tavares não deixará, também, que esqueçamos a curiosa 

história de Alfonso Álvares. Era “...escritor de pele escura...”. Fora “nascido e criado no 

palácio do bispo de Évora, Dom Afonso de Portugal. Casou-se com a filha de um 

taberneiro, e vivia como mestre-escola, compondo também, por encomenda dos 

franciscanos, autos, isto é, dramatização da vida dos santos.” (Camargo, p. 22). 

 Naquele momento, na metade do século XVI, Alfonso Álvares tinha como rival (no 

campo da literatura) “...um monge franciscano que escrevia, sob o pseudônimo de Chiado, 

peças profanas e devotas...”(Camargo, p.22). Tal rivalidade toma contornos mais fortes, 

quando o alto clero resolve castigar o referido monge, dada a contundência de suas críticas 

aos costumes da época. 

 E, para redimir-se perante os seus superiores, reconsiderando o teor cortante de sua 

produção literária, “Em versos chorosos Chiado pede clemência, mas Alfonso Álvares, 

leigo, secretário do superior, dirige-lhe áspera resposta: ‘Chiado é um frei beberrão... 

feito uma botija de Baco’. Irado, Chiado compõe duras estrofes de cinco versos contra o 
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escrevinhador Alfonso Álvares, chamando-o de ‘mulato nascido da imundície’, isto é, 

bastardo.” (Camargo p.22).  

Este fato, este debate político-literário, entre outras questões, foi importante na revelação da 

identidade do referido escritor de autos, educado em costumes palacianos. Não fosse a 

revolta das palavras de Chiado, provavelmente a história não reconheceria Alfonso Álvares 

como um autor negro. 

Essa constatação é preocupante, uma vez que tal realidade tenha se apresentado de 

forma freqüente em nossa história. Diversos autores negros não foram revelados para a 

sociedade com fidelidade à sua origem étnica. Além disso, dadas as influências culturais e 

um processo alienante estabelecido nos espaços formadores de opinião – nos quais outros 

autores cresceram e se formaram – o texto produzido por muitos desses autores não 

pressupõe a dicção negra. 

Nesse aspecto, a poesia deolindense assume totalmente seu papel histórico, 

rompendo com um panorama literário que tornava muda a voz poética do povo negro. 

Além de uma visão mais ampla, de uma competente multiplicidade temática, que perpassa 

o perímetro da metalinguagem e da poesia filosófica, Deolindo Tavares deu a seus versos a 

oralidade beiçuda dos velhos ancestrais africanos. 

Ao contrário da presença literária de Alfonso Álvares, Deolindo tinha plena 

consciência de sua origem e do papel social que a mesma lhe conferia. Esse pernambucano 

não reproduziu a omissão e a alienação de autores negros e mulatos que não deram aos 

versos e às estrofes da Literatura Brasileira o ritmo sensual da musicalidade africana. 

“Contudo, Alfonso Álvares é o primeiro autor de origem ‘etíope’ a escrever em 

português. E sua história literária – com total ausência de indícios de africanidade – não o 

diferenciou da de outros autores, mulatos e negros, que aparecem neste território – e aqui 

viveram –, por muitíssimo, muitíssimo tempo.” (Camargo, p. 22). 

Essas palavras de Oswaldo de Camargo revelam crítica, quando da cobrança de uma 

postura comprometida com a questão da negritude. E esse teor crítico tem sido de grande 

importância para o processo de construção de uma nova perspectiva do panorama literário 

brasileiro. 

No entanto, é importante, também, considerar a presença dos diversos poetas e 

romancistas de nossa literatura, sem perder de vista os diferentes contextos nos quais se 
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encontravam esses autores, com dificuldades e obstáculos que perpassam o perímetro 

financeiro e o universo político. 

E, dentro do nosso panorama literário, é importante ressaltar os nomes de autores 

que representam a primeira expressão em poesia e a primeira expressão negra em nossa 

literatura. 

Segundo Oswaldo de Camargo, o primeiro poeta mulato no Brasil foi Manuel da 

Silva Alvarenga, “sem propriamente nenhuma influência africana.” (Camargo, p. 26). Sua 

obra é considerada de grande valor literário, e sua presença no contexto social do século 

XVIII não faz do autor um alienado, um omisso. Sua participação no processo de 

construção da Inconfidência Mineira (talvez não tão direta) o levou à prisão. No entanto, 

quanto à questão da negritude, seu texto não reflete envolvimento com denúncia ou 

contestação. Essa realidade se deve, provavelmente, ao universo de profunda pobreza em 

que vivia sua família, bem como o próprio contexto colonialista e escravocrata. 

Para as lentes críticas de Sílvio Romero, Silva Alvarenga “era um mestiço, e o mais 

ardentes dos nossos líricos do século XVIII”. E, para ratificar tal visão sobre a poesia de 

Silva Alvarenga, Afonso Arinos de Mello avalia que sua obra Glaura – considerada a mais 

importante – “não é inferior ao de Marília”. 

É irônico: o autor negro, dada a época, não apresentava uma consciência política de 

engajamento na luta do povo negro e ainda amargava o ostracismo literário. 

Contudo, como já foi dito, é importante levar-se em consideração os diferentes 

contextos e épocas, pois se constituem em elementos fundamentais para a compreensão 

sobre o comportamento e a presença dos diversos referenciais e autores de nossa literatura. 

E quem apresentou, pela primeira vez em nossa poesia, a questão da negritude como 

tema base de sua produção literária, foi o poeta paulista Lino Guedes. O referido poeta 

revela consciência e engajamento em sua produção. 

A dicção negra no texto literário de Lino Guedes apresenta-se tão forte, que o 

mesmo entra para o compêndio da nossa literatura como aquele que reatou a relação negro 

e Literatura Brasileira. 

Nas palavras de Oswaldo de Camargo, “foi ele que, escritor, se situou como negro, 

quando havia apenas silêncio.” (Camargo, p. 76). 
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Ler os poemas de Deolindo Tavares remonta autores desconhecidos do grande 

público que não tiveram a chance de aparecer. A negritude da poesia deolindense não nos 

deixa mentir acerca do processo de ruptura de uma estética que busca a sua identidade, 

como se propondo ser mais um segmento na busca de uma identidade nacional. 

Embora a história de nossa literatura tenha tanto a apresentar sobre a poesia negra, 

devemos refletir um pouco sobre o conceito. Que é Literatura Negra? 

Primeiro, é importante estabelecer que o crítico literário deve perceber a produção 

literária de forma aberta, sem sinal de desrespeito cultural. 

Nas palavras de Zilá Bernd, “...à primeira vista a expressão pode remeter a um 

conceito etnocêntrico e reacionário, pois é evidente que a sensibilidade artística não 

constitui fator inerente a uma dada etnia. Assim, parecer-nos-ia totalmente descabido 

afirmar, por exemplo, que Carlos Drummond de Andrade é um grande escritor branco” 

(Bernd, p. 21). 

Zilá nos oferece uma vivência literária interessante, sem sectarismo ou proselitismo, 

demarcando e pontuando elementos que possam contribuir para um perfil literário nacional. 

Nesse caso, sem fechamento no processo de reflexão, a poesia deolindense 

apresenta elementos culturais muito fortes. Deolindo Tavares reafirma um conceito de 

poesia negra que aprofunda a presença do negro em nosso cotidiano literário. 

Para Arthur Ramos, “a literatura anônima de procedência africana, no Brasil, tem 

sido relativamente pouco estudada.” (Ramos, p. 151). Passaram-se anos e a Literatura 

Brasileira ainda, apesar do crescimento da presença do negro, precisa intensificar e ampliar 

pesquisas acerca da poesia negra. 

Arthur ramos ainda tem chamado a nossa atenção para o elemento oral na poesia de 

dicção negra. A tradição oral de passar de pai para filho, sem registro escrito estará para 

sempre em nossa literatura, como um dos elementos mais marcantes da Identidade negra 

nas artes. 

Dentro dessa linha de afirmação da cultura negra, a poesia de Tavares não nos 

deixaria morrer sem declamar um poema de Solano Trindade, o mais beiçudo dentre os 

poetas mais eloqüentes de nossa negritude. O “Vento forte da África” soprou sobre nossa 

existência, para forjar um novo ser, para criar um novo conceito de presença do negro na 

literatura e na expressão cultural brasileira. 
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Quando Solano fala do amor em sua poesia, ele nos mostra uma “linda negra”, sem 

a visão meramente carnal, ao contrário de outros autores, que só destinam às negras, versos 

eróticos e sensuais. 

E, assim como é doce no amor, é implacável na denúncia e na crítica à condição do 

povo negro, ao longo da história. 

E assim, nesse trafegar pela cultura brasileira, porque a poesia negra jamais seria 

européia, a poesia de Deolindo Tavares não nos deixará esquecer o conceito de arte e de 

crítica de Domício Proença Filho. “Discurso do crítico de arte” demarca, sem acréscimos 

ou supressões, um paradigma de arte que não exclui, um referencial de arte de inclusão, o 

que abre mais ainda as portas para a presença da Literatura Negra. 

Quando o assunto é literatura, fica difícil fazer a leitura de “Discurso do crítico 

literário” sem sentir-se cobrado, uma vez que ainda seja tímida a presença da crítica 

literária no resgate da poesia negra. 

É provável que “A negra da tapioca” e “A negra do manguzá” encontrem suas 

identidades na “Mulata sarará” de Ascenso. Elas poderão ainda ser resgatadas por 

“Catimbó”, uma presença negra mística. 

Deolindo não seria tão grande, se não tivesse degustado a feijoada das senzalas, um 

caldeirão que não rejeitava tribo, palavras ou o próprio suor de quem a preparava. O 

manguzá ficaria azedo nas mãos do branco; a tapioca perderia o viço nas mãos do branco e 

nós não veríamos o sorriso maroto de Lepê nas montanhas de uma África que é pura 

protuberância de carnes alimentadas na feijoada, no manguzá e na tapioca. 

 

OUTROS AUTORES NEGROS 

LINDA NEGRA 

Sobre o azul da cama 

o tricolor vestido 

entre mistério e angústia 

uma história de amor 

 

Linda negra 
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Naquela noite 

ficou o teu olhar branco 

vagando no escuro 

entre ternura e medo 

teus olhos grandes 

dançavam como loucos 

na música do silêncio 

 

Eu era animal e poeta 

a procurar em ti  

o que perdi em outra. 

 

Linda negra. 

(Solano Trindade) 

 

NEGRA CECITA 

(Para Conceição Damásio) 

 

Tu me lembras o Congo, 

Batuques, congadas. 

No sonho de negro velho 

As guerreiras em desfile 

Pelas ruas da aldeia 

 

Mas pra que sonhar tão longe 

Se és África inteirinha 

Montanhas onde me deito 

Marfim polido, exibido. 

Te escalo como à Serra Negra 

Ando grutas e florestas, 

Quatro pontos cardeais 
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Geograficamente erógenos 

Teu corpo cochichar ao meu 

Em todas as línguas vivas 

No corpo da Terra-mãe. 

(Lepê Correia) 

 

 Falar sobre poesia negra na Literatura Brasileira não se trata apenas de tingir os 

versos que formam a mesma. Trata-se, na verdade, de questões ideológicas que nos vêm 

através de uma composição literária que tem como ponto de partida a realidade do povo 

negro, em contraposição às idealizações e às omissões de uma outra composição literária 

que negou a presença do negro na construção de uma identidade nacional. 

 Quando se fala em poesia negra, fala-se no registro do negro por inteiro, sem a 

fragmentação proposta e executada em textos literários que apresentam a negritude de 

acordo com sua conveniência. 

 Os poemas em questão, por exemplo, trazem uma visão sobre a mulher negra 

respeitosa e de reverência, ao contrário de autores que têm reproduzido, ao longo da 

história da Literatura Brasileira, uma idéia que compôs a figura da mulher negra como 

objeto de desejo e como a negrinha da casa grande. 

 Solano Trindade, considerado por muitos a maior expressão da poesia negra, rompe 

essa tradição preconceituosa em nossa literatura, mostrando a beleza da mulher negra, 

através de uma lente apaixonada e admiradora, evidenciando o desejo não como fruto da 

lascívia, mas como reflexo de um sentimento que enebria e como busca de uma intensidade 

amorosa que confunde o homem, o poeta que se perde e se acha no cheiro e nas formas de 

sua musa, e o animal que quer devorar a fêmea não por ela ser negra, mas por ser a mulher 

que o encanta. 

 Lepê Correia, grande poeta e pensador de nossos dias, apresenta a mesma 

perspectiva respeitosa e apaixonada, com uma atmosfera de sensualidade e erotismo, em 

que a mulher negra é, ao mesmo tempo, referência amorosa e confirmação de uma 

identidade afro-brasileira. Os traços e os contornos da protuberância de sua amada levam-

no (o poeta) a uma viagem intensa pelos caminhos de uma perdição amorosa e ao encontro 

de sua identidade como homem e como homem negro. 
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 Essa postura poética confirma a necessidade de se falar e de se escrever uma poesia 

negra, rompendo todas as barreiras político-sociais que se impõem a um povo, ainda hoje, 

de acesso limitado aos espaços de formação e de profissionalização, alijando-o de um 

processo social mais amplo, deixando ao mesmo apenas o horizonte da negação e do 

esquecimento, como componente da sociedade brasileira. 

 

POEMAS DE OUTROS AUTORES 

Discurso do crítico de arte 
 

_ Pura, brilhante, primitiva, alegre 

suave densa, meiga, deslizante 

o delicado toque harmonizante 

o traço fino, acentuado, breve: 

 

A leve distorção do foco e o traçado 

da linha do horizonte 

evolam de matizes deslumbrantes 

e um calor poucas vezes encontrado 

 

nas mais famosas telas do passado 

e até nas ousadias modernistas! 

O branco predomina e inclui o artista 

 

entre os melhores da terra brasileira 

pela força, o vigor, a juventude, 

jóia rara, arte livre, verdadeira: 

 

um momento maior da negritude! 

(Domício Proença Filho) 
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Discurso do crítico literário 
 

Apenas a ferina 

boêmia citadina 

e o discurso terso 

de Lima Barreto 

a argúcia, o estilo, a ironia fina 

o humor 

de Machado (o bom Joaquim Maria) 

a essência amara 

do grande negro 

de Santa Catarina 

em versos da mais bela branquidade 

portais do espaço da modernidade 

e mais tarde 

a voz crioula 

a eclodir no verso 

branco 

do inventor de Orfeu 

Jorge Lima 

e a passar de raspão 

na construção 

do herói Macunaíma 

uma ou outra palavra mais ligeira 

tingem de leve 

a morenice da musa brasileira. 
 

(Nas tensões do lirismo coletivo 

ou individualista 

a negritude 

tradição ou 

ruptura 
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não tem lugar 
nessa literatura). 
(Domício Proença Filho) 

 
TEIMOSA PRESENÇA 
 

Eu continuo acreditando na luta 

Não abro mão do meu falar onde quero 

Não me calo ao insulto de ninguém 

Eu sou um ser, uma pessoa como todos 

Não sou um bicho, um caso raro 

ou coisa estranha 

Sou a resposta, a controvérsia, a dedução 

A porta aberta onde entram discussões 

Sou a serpente venenosa: bote pronto 

Eu sou a luta, sou a fala, o bate-pronto 

Eu sou o chute na canela do safado 

Eu sou um negro pelas ruas do país. 

(Lepê Correia) 
 

VENTO FORTE – POESIA 
 

Hoje me falta o verso 

como falta pão e farinha 

Na mesa do meu irmão. 

Meu estômago poético ronca 

Dá nó a tripa da inspiração 

Uns com tanto e outros sem saber como. 

Vou gritar pelo velho Trindade 

Quero alguma imaginação pra beber 

Algo que aplaque esse miserê... 

Poético sim... Por que não? 

Ele sempre teve 
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Em cada caracol de sua carapinha 

Um verso, uma ilusão espalhada: 

Pelas barbas, nos cabelos do sovaco... 

Até nos arames pubianos 

É... até lá tinham versos pendurados 

Me acode, Véio! 

Agora e na hora de qualquer papel em branco 

E depois, vai ser poeta assim na casa d’Osanlá 

(Lepê Correia) 

 

MALUNGO, BROTHER, IRMÃO 
 

No fundo do calumbé 

nossas mãos ainda 

espalmam cascalhos 

nem ouro nem diamante 

espalham enfeites 

em nossos seios dedos. 

 

Tudo se foi, 

mas a cobra deixa o seu rastro 

nos caminhos por onde passa 

e a lesma lenta 

em seu passo-arrasto 

larga uma gosma dourada que brilha ao sol. 

 

Um dia antes 

um dia avante 

a dívida acumula 

e fere o tempo tenso 

da paciência gasta 
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de quem há muito espera. 

 

Os homens constróem 

no tempo o lastro, 

laços de esperanças 

que amarram e sustentam 

o mastro que passa 

de vida em vida. 

 

No fundo do calumbé 

nossas mãos sempre e sempre 

espalmam nossas outras mãos 

moldando fortalezas esperanças, 

heranças nossas divididas com você: 

Malungo, brother, irmão. 

(Conceição Evaristo) 

 

TAMBORES SILENCIOSOS 
 

Ai de mim, Kalunga 

Eu não maracatuquei 

Não passei pelo terreiro 

Pra saudar baque-virado, 

Nem brinquei no carnaval. 

Ai de mim, Kalunga! 

Virei as costas pro mar 

Por isso, não vi Luanda 

Congo não me recebeu 

Vassalo, não cantei loa, 

Meu apito ensurdeceu. 

Ai de mim, Kalunga! 
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Cera, madeira e segredo 

Cetro de jacarandá 

Zabumba de pau e corda, 

Meu coração de gonguê 

Dama-de-passo levou. 

Vivo e já nem sei pra quê 

Sem nada disso, é o fim 

Por isso Kalunga, 

Ai de mim...! 

 

CONCLUSÃO 

 

 As temáticas abordadas no corpo deste trabalho, as reflexões sobre o sujeito, a 

necessidade da perspectiva histórica na produção literária, a questão da outridade, a visão 

crítica acerca do discurso pós-moderno, tudo isso tem relação com a produção literária de 

Deolindo Tavares, considerando, principalmente, a preocupação com o indivíduo, na sua 

experiência individual e coletiva. 

 Deolindo , seja em O POETA, com suas reflexões sobre a condição do poeta; seja 

em “AH!  OS CAMINHOS”, com o tom filosófico da poesia neo-simbolista; seja em 

“QUERO CHORAR COM OS DESGRAÇADOS...”, apresenta uma ótica sempre voltada 

para o universo individual, sem perder de vista a perspectiva da coletividade. 

 A experiência do Vassoureiro evidencia uma linguagem popular, um elemento que 

compõe o cotidiano, uma referência histórica de uma época, fatores importantes em uma 

poesia que busque uma concatenação com o seu tempo.  

 O resgate desse perfil literário traria muitas contribuições para a discussão sobre 

novos paradigmas de crítica e de criação literária. Ler a obra de Deolindo Tavares significa 

buscar no passado lentes mais qualificadas para a leitura do presente. Sua poesia demonstra 

uma grande capacidade de identificar o sujeito no mundo, de apresentar elementos 

históricos, clara e consistentemente. 

 A Negra do Manguzá é a mesma Negra da Tapioca? É provável que as mesmas, 

desenhando uma paisagem cotidiana, através de uma linguagem popular, representem 
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referências históricas idênticas, dentro do mesmo abandono de que foram vítimas tantas 

mulheres negras, após o processo da abolição. 

 A presença do negro na Literatura Brasileira não tem sido colocada com 

propriedade e respeito, dado o resquício de uma sociedade que aprendeu a ver o negro em 

uma condição de subserviência e de analfabetismo. A poesia de Deolindo Tavares mostra e 

denuncia as condições desumanas nas quais o povo negro estava inserido e nos mostra, em 

seus versos, uma voz poética beiçuda que ecoa na busca de uma identidade negra. 

 E não se deve esquecer o Vendedor de Pitomba, com seu jeito leve de vender, 

cantarolando seu produto, recomendando ao menino cuidados com o caroço. 

 Todo esse universo popular, aliado a reflexões contidas em poemas como ESTE 

MUNDO, passando pelo surrealismo presente em “O PALHAÇO, A BAILARINA E A 

BANANA...” fazem da obra de Deolindo Tavares uma experiência importante para a crítica 

literária.  

 O universo dos desvalidos dos poemas que compõem as cenas cotidianas se 

encontra com as angústias e com os vazios pessimistas de poemas como “HOMENS DE 

CORAÇÃO DE AÇO...”, que coloca o ser em uma possível condição de andróides. 

 Isso é um pouco do universo literário de Deolindo Tavares , com o qual se pode 

formular uma crítica definida e consistente ao nosso real, a um contexto de reificação, de 

individualismo e de fragmentação que nos circunda. 

 Devemos buscar novos horizontes, na perspectiva da construção de novos 

paradigmas, para que nossas paisagens não contenham a tristeza, a melancolia e o 

abandono. Estamos vivos! E a diegese humana é bem mais bela que o olhar frio das vitrines 

que encantam os desatentos. 
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