
PROJETO LITERATURA DOS TRÓPICOS E O 
POETA35 

Beatriz Alcântara 

Direi, desde logo, que meu intuito nesta palestra não pretende ir além 
de reflexões que venho desenvolvendo acerca da condição do poeta, ressal
tando a missão deste enquanto agente de preservação da língua, e ouso mes
mo afirmar, da História Geral, na medida em que se podem reconhecer nos 
maiores poetas de todos os tempos, um sentido, uma extensão transversal e 
obstinada, que permite lê-los com o enfoque de hoje, assim como permitirá 
que amanhã outros os leiam com os olhos do futuro. 

No decorrer desta exposição, tecerei também algumas considerações a 
respeito da ilusão literária e exemplificarei as observações, apoiada na poesia 
de escritores contemporâneos, do Norte e Nordeste do Brasil que participam 
do Projeto Literatura dos Trópicos, ou seja, integram as seletas Amor nos 
Trópicos e Águas dos Trópicos, publicadas no ano de 2000, concebidas e 
organizadas pelas escritoras Lourdes Sarmento - jornalista pernambucana e 
Beatriz Alcântara, professora universitária cearense, com o aval da Secretaria 
da Cultura do Estado do Ceará- SECULT e do Programa Editorial Casa de 
José de Alencar da Universidade Federal do Ceará- UFC. 

O terceiro volume do Projeto Literatura dos Trópicos acha-se no prelo 
e denomina-se, Seleta 3 - Fauna e Flora nos Trópicos. (Esta publicação veio 
a sair em 2002, sempre com o patrocínio da SECULT) 

Quando Platão, na República, não permitiu a entrada do poeta, ou 
melhor, excluiu o poeta da cidade, como um "inútil palrador" que desprezava 
a aparência, iniciava-se o registro de uma controvertida atividade. 

Mas, o que teria sido observado na ação do poeta que motivasse seme
lhante apreciação excludente? O motivo parecia residir no fato dele se dedicar 
a uma ocupação solitária e incompleta e, portanto a obra não resultar de uma 
analise das qualidades naturais, não se ocupar da verdade, distanciando-se, 
deste modo, da razão. Uma atividade vazia, de pouca utilidade, segundo a 
argumentação do filósofo grego. 

Com efeito, a língua, não sendo o registro do real, da verdade platónica, 

35 Brasília, 09 de maio de 200 I. Associação Nacional de Escritores - ANE 
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seria o registro de uma aproximação do real, ou melhor, o não reconhecimen
to da fronteira realidade-irrealidade, um atributo que, claro está, desvirtuaria 

a verdade pela sua ação. 
E a literatura, questiona-se, então, seria entendida como uma aproxi

mação, da aproximação do real, e por tal modo, uma inútil atividade de "nefe

libatas" (censura que Platão fazia a Sócrates de As Nuvens. O termo de origem 
grega significa "que caminha nas nuvens")? Mas essa é uma questão que só se 
colocaria a partir dos enunciados e da imaginação do filósofo ateniense que 
defendia e propunha o conhecimento das verdades essenciais pela observância 
das determinantes da realidade. 

Verifica-se, a partir dos registras na Antigüidade Clássica, o poeta se 
posicionando como aquele que se aproximava da essência do real, mas que 
dele se distanciava pela imaginação e pelo uso das belas palavras. 

A Literatura, uma inutilidade ou o uso estético da língua, a doação de 
um sentido íntimo à palavra, enfim, a arte da escrita? 

Alfredo Bosi esclarece: "O poder de nomear significava para os hebreus 
dar às coisas a sua verdadeira natureza, ou reconhece-la. Esse poder é o funda
mento da linguagem e, por extensão, o fundamento da poesià'. 

Do Estado Ideal imaginado por Platão, até os tempos modernos, mui
tas foram as atribuições e os conceitos reservados ao poeta, mas jamais, em 
tempo algum, os registras, por mais precários, deixaram de lhe fazer menção. 
Mais recentemente, alguns poetas passaram também a se debruçar, sobre seu 
ofício. 

T.S. Eliot, poeta e crítico, foi um desses estetas que se afizeram à obser
vação do fenômeno literário e legou estudos que ressaltam a interdependência 
da poesia com a lingüística. 

Ao estabelecer a conexão natural do "poeta e sua arte" com a perpetua
ção da língua nativa, ou seja, "a tarefa do poeta, como poeta, é apenas indireta 
com relação ao seu povo" e " sua tarefa direta é com sua língua, primeiro para 
preservá-la, segundo para distendê-la e aperfeiçoá-là', o esteta americano ex
pressava o pensamento de outros poetas e críticos, como Ezra Pound, Gaetan 
Picon e Jorge Luís Borges, entre alguns mais. 

Numa abordagem, digamos "lingüísticà', da poesia Ievar-se-ia em conta 
alguns pressupostos. Na linguagem cotidiana, tal como na erudita, científica 
ou filosófica, o significante, ou seja, a realidade física externa e sonora do sinal 
lingüístico representa pouco ou nenhuma valia. Nessas formas de linguagem, 
o que conta é o significado, a configuração externa, representativa da palavra. 
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Na linguagem literária, mais precisamente na linguagem poética, os 

sinais lingüísticos possuem grande e duplo valor; a cadeia de sons do signifi
cante está associada ao significado, ao teor significativo. Um poema não pode 
ser construído apenas com o som de belas palavras, o contexto é imperioso. 
Logo, há um somatório de significante e significado no texto poético. 

arte. 

A água do rio é doce 

mas também sabe lutar. 

A água doce na pororoca 

Enfrenta e afronta o mar. 
Filha de olho d'água e de chuva 
neta de neve e de nuvem 

a água doce é pura 

mas também se mistura. 

Tem água cor de café 

tem água cor de cajá 

tem água cor de garapa 

tem água que nem guaraná. 

A água doce do rio 

não tem baleia nem tubarão 

tem jacaré, candiru, piranha 

puraquê e não sei mais o quê. 

A água doce não é tão doce. 

Antes fosse. 

Da seleta Águas dos Trópicos, '/Ígua Doce" 

de ASTRID CABRAL, Amazonas. 

Viemos de nos encontrar com a poesia, palavras e sons a tecerem arte. 
Ampliam-se as reflexões sobre o que enseja uma escrita ser aceita como 

O que é determinante para a conceituação de um texto como literário, 
posto que não existem padrões absolutos ou mesmo normativos para este 
juízo? E o que diferencia a poesia da prosa, ainda que esta se transverta de 

prosa poética? 
Recorrendo-se ao poeta-crítico, Ezra Pound, e tendo como ponto de 

partida o ensaio "Emoção e Poesia" (A Arte da Poesia) temos: 
"A grande literatura é simplesmente linguagem carregada de sentido, no 

mais alto grau possível" ... A literatura tem a ver com a clareza e vigor de todo e 
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qualquer pensamento e opinião .. . A prosa permite maior apresentação factual, 
maior precisão, exigindo, porém número muito maior de palavras ... A prosa 

não precisa de emoção ... 
A poesia é um centauro. A faculdade intelectiva e aclaradora que 

articula palavras deve movimentar-se e saltar juntamente com as faculdades 
energéticas, sensitivas e musicais ... No verso, algo vem atingir a inteligência. 
Na prosa, a inteligência encontra um objeto para suas observações. "O fato 
poético preexiste." 

O poeta cearense FRANCISCO CARVALHO assim escreveu: 

A poesia é uma diáspora 
de palavras 
algo que não se toca 
nem se vê. 

A poesia é um estandarte 
de papel 
dilacerado pelo vento na tarde azuL 

A poesia é nada 
o mito que ressuscita das cinzas 
do pássaro. 
A nau do tempo ancorada 
no eterno. 

Poema "Estandarte" 

O fato poético preexistirá porque sua criação emerge de um mistério, 
um mistério feito da efemeridade única de um ser, irremediavelmente poeta? 

Muito tenho pensado sobre a natureza da poesia e a condição de poeta, 
ser humano comum, de idéias aparentemente comuns, mas anunciador da 
palavra de justa feição, que se transforma em arte, a poesia. 

A condição do poeta reside numa maneira aguda de olhar e sentir as 
coisas habituais, de sobre elas divagar, criar relações, e construir uma expres
são própria, única, absoluta. Engana-se quem pensa que a verdade do poeta é 
individual, uma cópia sincera da sua vivência particular. 

Registre-se uma advertência de Oscar Wilde sobre versos cometidos 
sob o impulso da sinceridade: "Toda poesia ruim é sincera." 

222 



Mas, mesmo que assim fosse na aparência, por sua forma pessoal de 
sentir, o poeta tem uma condição incomparável de estar no mundo, um modo 
incomum de decompor os elementos e os mecanismos da sensibilidade, uma 
forma de retirar a opacidade de que por vezes a realidade se reveste e dar-lhe 
uma nova visão, uma expressão iluminada. 

A poesia 
Faz-se e transfaz-se. 
É um novelo 
Sem fim. 
Um clarim 
No caos. 

A poesia 
É a longa travessia 
Do ser que indesertou. 

Os versos chegam. E sangram. E cegam. 
Mas os pássaros que neles voam 
Nos sossegam. 

A poesia 
É a lágrima das cousas. 
O pastoreio das sombras. 
O chão 
De sonos e ausências. 
É o lento adeus dos túmulos. 
A essência 
Do silêncio geral e mais sagrado. 

A poesia é uma seta 
Aferir 
A consciência dos maus. 
É uma viagem secreta. 

O verso, qual lágrima, sai 
Do silêncio enquanto um grito vai 
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Morder a etérea concha das ausências. 

A poesia, embriaguez de alma, 
Plátano do sono, sol da compaixão, 
Exercício de amor sobre a dor da canção, 
Cálida e nua chega e nos acalma. 

Que direi? Que direi que não foi dito? Já tudo se cantou e está 
escrito. 

Extra tos do poema ''A Poesià', do Príncipe dos 
Poetas do Ceará, ARTUR EDUARDO BENEVIDES 

O poeta transforma a visão linear do mundo. Ele não seria um poeta se 
reproduzisse o mundo ao transportá-lo para seus versos. 

O poema é uma realidade imaginária, uma nova ordem do real. Sem 
que se possa explicar perfeitamente, os poetas comungam de uma idéia dife
renciada da verdade adotada pela maioria dos mortais. Eles têm em comum 
um olhar misterioso para a prática do quotidiano e a capacidade de, com um 
toque, algo quase intangível à sensibilidade normal, dar à rotina a aparência 
de extraordinário, com o fascínio da fantasia. 

Palavras transformadoras da realidade, capazes de cantar as dores da 
vida, os prazeres, a miséria, as alegrias do espírito, a volúpia, as torrentes do 
desconforto humano. 

A palavra a serviço da poesia é intermediária entre a visão criadora ex
pressa pelo poeta e a verdade objetiva do mundo, geral e corrente a todos os 
demais humanos. 

Freqüentemente, e sem que o leitor se dê conta, ele procura a Literatura 
em busca de uma visão mais imaginativa, que lhe ultrapasse a vivência real, 
talvez, mesmo, um espírito de revolta contra as convenções, ou ainda, a expe
riência de sentir-se entre nuvens com os pés firmes no chão. 

O envolvimento do leitor com a poesia ocorre na medida em que a 
mensagem do poeta é da mesma natureza, do mesmo momento de quem a lê 
e por tal modo diz-lhe respeito. 

Ser poeta não é uma meta que se possa pretender atingir porque não 
depende de um fato anterior como a revelação científica ou a filosófica. Ela 
pertence à ordem artística, logo, transcendente. 
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No entanto, a arte do poeta expressa também uma verdade universal, 
um sentido do real mais lato do que sua visão pessoal. Jacob Bronowski, em 
seus ensaios de O Olho Visionário, assim escreveu a este respeito: 

"Os poetas imaginativos ... acreditam que são o símbolo e a voz de expe
riências universais, mais duradouras do que os acidentes temporais ... a poesia 
fala de uma época para outra porque se baseia em experiências que são simples, 
comuns, profundas - experiências humanas e universais ... as experiências hu
manas intemporais não terminam no amor, na beleza, verdade e paixão. Elas 
abrangem a pobreza e o medo, a injustiça e a chicana, a perda de posição e os 
desastres sociais." 

Em outra passagem, o filósofo anglo-polonês completa esse pensamen
to sobre o ideal poético e sua universalidade: "Na ciência, raciocinamos a 
partir de casos particulares para chegar a leis gerais, que supomos existir por 
trás desses casos ... em um poema, contudo, a história específica e as imagens 
detalhadas nele contidas criam em nosso espírito um sentido imediato do 
genérico. A experiência torna-se ampla e significativa justamente por peque
nos toques, insignificantes. O particular parece transformar-se em geral por si 
mesmo: o detalhe é a sua própria universalidade ... A poesia é outro modo de 
conhecimento, em que comungamos com o poeta, penetrando diretamente 
na sua experiência e na totalidade da experiência humana." 

Ao mistério de ser poeta alia-se o fato de essa condição tocar o indiví
duo em qualquer recanto do mundo, tenha estímulo do meio ou não, e sua 
origem acha nascedouro, entre outras condições, numa sensibilidade diferen
ciada e num sentido estético aguçado. Como se observou, anteriormente, a 
poesia prescinde da informação, logo, constitui uma outra via de acesso à 
verdade. 

No desempenho dessa tarefa, em relação aos do seu tempo biológico, 
o poeta precisa distender e aperfeiçoar a emoção, o fato modificador da re
alidade, o que requer, muitas vezes, para além da sua vontade pessoal, certa 
introspecção, recolhimento, silêncio. 

A esse propósito, o filósofo epistemologista francês, Gaston Bachelard, 
observou, em relação ao universo da poesia: "Enquanto todas as experiên
cias metafísicas são preparadas por intermináveis prólogos, a poesia recusa 
preâmbulos, princípios, métodos, provas. Recusa a dúvida. No máximo, tem 
necessidade de um prelúdio de silêncio ... Em todo verdadeiro poema é possível 
então encontrar os elementos de um tempo detido, de um tempo que não 
segue a medida, de um tempo que chamaremos de vertical para distingui-lo 
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do tempo comum, ... A meta é a verticalidade, a profundeza ou a altura ... O ins
tante poético é, pois, necessariamente complexo: emociona, prova - convida, 
consola -, é espantoso e familiar." 
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A dama de negro 
caminha pela minha rua -
pasto de sonhos 
no tropel do tempo. 
Não tem pressa -
pisa as flores dos jambeiros 
manchando o chão 

que se abre 
em raízes 
e devora o fruto. 

Que queres senhora 
no silêncio da tarde? 

tua voz corta 
o canto da pedra -
na flor vermelha 
que se perde -
há veias de sangue -

coração do mundo. 

Deixa senhora 
que as pedras durmam 
e as flores dos jambeiros 
amem o chão horizontal e verde. 
Vái senhora -
segue a rota 

de tuas paixões -
solta a menina do casarão 

com girassóis nos olhos
matando a fome 

de doces 
à boca aberta. 



Quando a noite anunciar 
o fim da Vida 

restará a melodia 
com sons da infância 
prazer e dor. 

A dama das paixões 
salvou a criança 

acordando a rua 
e 

os jambeiros gemem 
a voz rubra 
da fêmea. 

Da seleta Amor nos Trópicos, ''A Dama das Paixões" 
de LOURDES SARMENTO (Pernambuco) 

No livro O Direito de Sonhar, o filósofo aprofundou-se um pouco 
mais no instante de criação do poeta, do êxtase poético: "O instante poético 
é essencialmente uma relação harmônica entre dois contrários. No instante 
apaixonado do poeta existe sempre um pouco de razão; na recusa racional 
permanece sempre um pouco de paixão. As antíteses sucessivas já agradam 
o poeta. Mas, para o arroubo, para o êxtase, é preciso que as antíteses se 
contraiam em ambivalência. Surge então o instante poético ... No mínimo, o 
instante poético é a consciência de uma ambivalência ... no instante poético o 
ser sobe ou desce, sem aceitar o tempo do mundo." 

Volto-me a referir ao poeta e crítico literário anglo-americano Thomas 
Stearns Eliot, tomando como exemplo um extrato do ensaio ''A Função Social 
da Poesià', do volume, De Poesia e Poetas, para ressaltar a função do poeta, 
compartilhando de sua contemporaneidade. 

Registre-se o invulgar ponto de vista do autor: "O poeta não é apenas 
uma pessoa mais consciente do que as outras; é também individualmente 
distinto de outra pessoa ... e pode fazer com que seus leitores partilhem cons
cientemente de novos sentimentos que ainda não haviam experimentado. Essa 
é a diferença entre o escritor que é apenas excêntrico ou louco e o autêntico 
poeta". O escritor excêntrico ou louco, "pode ter sentimentos que são únicos, 
mas que não podem ser partilhados, e que por isso são inúteis", o verdadeiro 
poeta "descobre novas variantes da sensibilidade das quais os outros podem se 
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apropriar. E, ao expressá-las, desenvolve e enriquece a língua que fala ... razão 
pela qual não podemos nos dar ao luxo de pararmos de escrever poesia ... po
demos dizer que a tarefa do poeta, como poeta, é apenas indireta com relação 
ao seu povo, sua tarefa di reta é com sua língua ... e a menos que se continue a 

produzir ... grandes poetas, a língua apodrecerá, a cultura se deteriorará e talvez 
venha a ser absorvida por outra mais poderosa." 

Há um poema de ADRIANO ESPÍNOLA, cearense, que ilustra a im
portância do legado poético na permanência da língua, um instrumento de 
sua preservação. 

A língua em que navego, marinheiro, 

na proa das vogais e consoantes, 

é a que me chega em ondas incessantes 

à praia deste poema aventureiro. 

É a língua portuguesa, a que primeiro 

transpôs o abismo e as dores velejantes, 

no mistério das águas mais distantes, 

e que agora me banha por inteiro. 

Língua de sol, espuma e maresia, 

que a nau dos sonhadores-navegantes 

atravessa a caminho dos instantes, 

cruzando o Bojador de cada dia. 

Ó língua-mar, viajando em todos nós, 

no teu sal, singra errante a minha voz. 

Da seleta Águas dos Trópicos, "Língua-Mar" 

Retomo Eliot e a relação por ele estabelecida entre o poeta e a preser
vação da língua. É evidente que ele entendia que a estrutura de uma língua e 
sua cultura eram bastante mais complexas do que era lícito ao poeta preservá
las, mas o que temos de levar em conta, é o ponto de vista de um poeta, de 
uma determinada época, neste caso do New Criticism americano, situado 
entre as duas guerras- 1914/18 e 1939/34, e que discorre sobre um assunto 
a que ele estava bem afeito, por conhecimento de causa, ou seja, a condição 
do poeta, por ele mesmo desfrutada. Aliás, uma citação que se percebe, de 
imediato, estar fundamentada numa formação acadêmica rígida, presa a um 
ideário estético-filosófico. 

Contudo, é interessante que aqui se ressalve que, ao longo dos tempos, 

228 



nem sempre o poeta teve voz tão altiva, nem se pronunciou, tão abertamente 
a respeito do seu ofício, embora a poesia e a literatura tenham permanecido 
constantes nas civilizações. 

Por um outro modo, e não se atendo apenas à poesia, mas à literatura 
e sua permanência como obra de arte, o crítico e romancista francês André 
Malraux, no livro I!Homme Précaire et la Littérature, reforça e amplia a 
idéia: ''A obra de arte sobrevivente atinge-nos por meio de um tempo duplo 
que não pertence senão a ela: o tempo de seu autor e o nosso." 

A poesia só terá existência, para além de um corpo físico, a partir do 
momento em que se criar um elo de reciprocidade entre o poeta e o leitor. 

Logo, ao tempo da criação da obra - um tempo fixo - soma-se o tempo 
do fruidor, o tempo renovável que estando sempre em aberto é infinito, eter
no. 

ROCHEDO HUMANO 
Como pedra plantada na planície plana 
eu sou rochedo, sim, e te espero 
no silêncio da vida mais amena. 

E se não posso dizer quanto te quero 
continuarei no mutismo do rochedo 
ou no sofrer da solidão que só esmero. 

Se vieres, porém, colher o meu segredo 
com a concha do teu ventre, ainda quente 
do sol da praia que a lambeu sem medo 

haverás de me encontrar humildemente 
com o eco do teu nome nos meus nervos 
e a paisagem do teu corpo em minha mente. 
E eu sou rochedo de amor por todo o sempre. 

Da seleta Amor nos Trópicos, 
CYL GALLINDO (Pernambuco) 

O poema impresso reproduz um passado, ou seja, o momento já per
dido no tempo - o ato de criação do autor. A leitura dos versos impressos 
é a condição que atualiza o poema, pois que o traz do passado encerrado, 
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inanimado, para o presente, a atualidade. Se a obra possuir uma verdade uni
versal, talvez atravesse o futuro, mas só o leitor, o fruidor futuro estabelecerá 
o veredicto. 

A genialidade da obra poética reside na ilusão literária compartilhada, 
na força propulsora do efêmero, na universalidade. 

Chega-se, por fim à contemporaneidade. É forçosa a observância do 
fato que os ilustres críticos mencionados até este momento, vivenciaram uma 
realidade literária anterior ao esfacelamento da cultura. 

Não se depararam eles com o estilhaçamento e o multifacetado pen
samento contemporâneo. Não conviveram, no seu cotidiano, com uma tão 
grande pluralidade de línguas a lhes tomarem de assalto. 

Logicamente, essa foi uma evolução inevitável, decorrente do avanço 
da tecnologia, mas que não foi prevista por nossos antecessores na sua grande
za e totalidade. É preciso, então, registrar o pensamento da atualidade. 

A professora Leyla Perrone-Moisés, analisando aspectos da Pós-Moder
nidade, reconhece não ser esse conceito pertinente à Literatura e que o mesmo, 
quando aplicado em outros âmbitos, "é um conceito frágil, impreciso, para
doxal ... (e) uma poética da pós-modernidade revela-se impossível. O que se 
publica atualmente (o livro é de 1998) como literatura não se identifica mais 
com os postulados modernos. A pós-modernidade pode ser vista como apenas 
mais uma etapa da modernidade, convalescença para uns, doença senil da 
modernidade para outros". 

Ainda no seu livro Altas Literaturas, a ensaísta aponta a tendência que 
se faz sentir até nos meios literários internacionais da Literatura Comparada: 

"A literatura não interessa mais por ela mesmo, o que interessa é a literatura 
como (como depositária da memória cultural, como colonizadora e/ou des
colonizadora, como expressão das diferenças sexuais, como ideologia, etc.)." , 
ouso eu acrescentar: 

. a poesia como forma de recuperação de sentidos esquecidos; 

. a poesia como forma de revitalização da língua; 

. a poesia como instauração de novos significados; 

. a poesia como forma de revelação de significados ocultos; 

. a poesia como forma de depuração da língua; e/ ou ainda, 

. a poesia como forma de registro estético da língua. 
A aventura poética de FERREIRA GULLAR é emblemática desta li

nhagem contemporânea: 
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FILHO DA ILHA 
De lama e o verde veludo 
do musgo 
de fulgores e fedores 

matinais 
foi feito 

De soar de palmeiras 
e mangueiras 
e de solitários águas 
brasileiras 

{que eram 
brasileiras aquelas águas) 

ali aparecidas 
vindas 

do corpo do planeta 
no Maranhão na ilha 
de São Luis 

atravessada de ventos 
que nos enredavam os cabelos 

ali 
dei por mim 

nascido 
e destinado a viver 
mas sem ninguém para explicar-me 

por que tanta luz tanta manhã 
nem donde vieram os passarinhos 
e os gatos 
e os espelhos 

Da seleta Águas dos Trópicos 

Quero concluir as reflexões desta apresentação por meio de um ques
tionamento. 

Se a informação, a linguagem e a comunicação humanas têm, amai
mente, uma feição de realidade estilhaçada, o poeta contemporâneo, ao trans
mitir esse contexto, terá, por acaso, se distanciado do leitor, que não lê mais 
poesia e considera o poeta quase como um lunático? Ou um "excêntrico", 
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que se distanciou do centro, da "Verdade" de Platão, e por isso pode parecer 
"inútil"? Terá o poeta se afastado, em demasia, da ilusão literária, a força pro
pulsiva? 

Superar a realidade fragmentada e áspera, torná-la interessante por uma 
nova revelação e poetizar o efêmero, não serão, talvez, essas as vertentes reco
mendáveis para a poesia? 

Sem leitor, não há poesia. A poesia sendo relegada, não se exercita um 
importante veículo de permanência da língua. 

Parafraseando Eliot e Camões, dir-se-ia que cabe ao verdadeiro poeta, 
na atualidade como no passado, buscar, com arte e engenho, novas variantes 
da sensibilidade e, por tal modo, tornar seu ofício um instrumento útil aos 
seus leitores e à sua civilização. 
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