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sa PARTE 



Domício Proença Filho 

Seja-me permitido, desde logo, na assunção desta fala gratula

tória, por força da fraternidade que a todos nos agrega nesta Casa, 

transgredir normatividades peculiares à pompa e à circunstância tra

dicionalmente inerentes ao ato, e, sem risco de lhe macular a relevân

cia, fugir, no texto, ao formalismo do tratamento protocolar que mais 

distancia que aproxima. 

Venia concessa, começo por afirmar, prezado Adriano Espínola, 

que a Academia Carioca de Letras muito se acrescenta com a sua elei

ção: incorpora aos seus quadros um raro cultor da amizade; agrega o 

jovem professor de longo curso; o crítico de olhar armado, e, sobretu

do, ao lado do ficcionista que se anuncia já marcado de originalidade, 

um dos poetas, no consenso da crítica de reconhecido rigor, mais re

presentativos da Literatura Brasileira contemporânea. Comprovam-no 

não o juízo da subjetividade de quem recebe, mas as manifestações 

da sua fortuna crítica. 

Permitam-me, Senhoras e Senhores, recordar e celebrar neste 

momento de gala e festa, instâncias do seu percurso. 

O nosso confrade é um cearense que chega ao Rio de Janei
ro já carioca. Vem num Táxi consagrador, que percorre sítios reais e 

fantásticos ao longo de Fortaleza, na direção da Praia do Futuro. In

corpora o Metrô, ao impacto da realidade carioca. Verdade que num 
trânsito surrealista que o conduz, inclusive aos espaços nobres da alta 
poesia. Chegou. Viu. Viveu, disse e segue escrevendo a que veio e pas· 
sou a conviver o bom convívio, na exigente confraria das Letras desta 
nossa cidade-maravilha. 

Integra, ademais, a comunidade dos professores-escritores. 
Sabe os misteres e os mistérios da arte da palavra. É senhor do seu 
discurso de criador e de crítico. 

35 Na Academia Carioca de Letras, , Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2011. 
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Na Universidade Federal do Rio de Janeiro distribuiu seus sa
beres, como professor convidado de Teoria Literária, nos cursos de 
Graduação e Pós-graduação em Letras. 

A esse tempo, já desfrutava de respeitada atuação docente e 
de pesquisa nas plagas dos verdes mares de sua Fortaleza, onde foi 
professor de Literatura Brasileira, na Universidade Federal. Permitira-se, 
também, assumir os encargos de Professor-leitor de Língua, Literatura 
e Cultura Brasileiras, na Universidade Stendhal Grenoble 111 (1989-91). 
O cearense é, antes de tudo, sabemos todos, um cidadão do mundo. 

O professor enfrentou com galhardia e alto reconhecimento o 
desafio da Faculdade de Letras do Rio de Janeiro, depois de ter orien
tado os caminhos de tantos na sua cidade natal e, acolá, na França, 
na Universidade de Grenoble. Cumprida a missão, aposentou-se, mas 
sem fidelidade etimológica: não se recolheu aos seus aposentos. Antes 
pelo contrário. Manteve-se fiel à dignidade, mas não assumiu o ócio. 

Nos rumos da sua formação, por outro lado, percorreu com 

brilho o cursus honorum: fez-se mestre em Poética e doutor em Litera

tura Brasileira. Na base desta última titulação, escreveu sua tese sobre 

Gregório de Matos. 
T ive o prazer de integrar a Banca Examinadora e atestar a agu

deza, o rigor e o engenho de pesquisador de largo fôlego. 

Adriano Espínola iluminou vias inéditas no desvendamento da 
obra do famoso Boca do Inferno. Com os cuidados de quem sabia 

pisar em território minado, buscou identificar e analisar as 11 máscaras" 

do poeta. Na base, o entendimento de que as múltiplas falas- reli

giosa, erótica, encomiástica, satírica, lírica e jocosa - dialogam por 
oposição e complementariedade. 

Nesse mister, privilegiou-se com a orientação do nosso confra

de Antônio Carlos Secchin e da percuciência coorientadora de Edu·ar

do Portella. E abriu perspectivas para uma reinterpretação da opera 

omnía do poeta fundador. 

A tese converteu-se em livro de referência: As artes de enganar: um 
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A marca da produção crítica de Adriano Espínola, a propósito, 

é a busca de novas perspectivas. Para além das acomodações dos ca. 

nones ou de imposições classificatórias. 

outra prova desse posicionamento é a aparentemente despre-

tensiosa antologia que organizou para a consagrada série Os melhores 

poemas, dirigida para a Editora Global pelo dinamismo da escritora 

Edla Van Steen. 
Coube-lhe, nessa obra, mergulhar na complexidade labiríntica 

do texto de Sousândrade. 

De par com a difícil seleção de textos, Adriano propõe reno-

vadora leitura, a partir de uma perspectiva múltipla, clarificadora da 

integração das dimensões tradicionalistas e inovadoras da obra do es-

critor maranhense. 

Mas isso ainda diz pouco da múltipla atividade do novo acadê-

mico, Senhoras e Senhores. 

Na numerosa grei de professores-escritores, ele integra o grupo 

em que avulta o poeta. O que não dilui, nem invalida os demais espaços 

da sua atuação, mas impõe-se pela alta qualidade de que se reveste. 

Não sem razão, Moema, a musa e companheira de vida, assim 

o identifica em todas as referências. Não fora a sua mais eficiente 

relações públicas, que não esconde admiração e entusiasmo pelo seu 
poeta e cantor. 

E o que nos deixa perceber a sua multifacetada criação poética? 
A permanente inquietação e a busca do novo na linguagem, 

, 

como convem. 

Nesses rumos, desponta o engajamento de Fala, favela, livro 
de 1981, adaptado para o palco, em 1980. Um texto centrado na pro
blemática social dos sem-teto e dos sem-terra. No ponto de partida, a 
realidade dramática de uma favela brasileira, a Favela José Bastos- e a 
ameaça de despejo que desaba sobre a comunidade. 

O poeta, obviamente, recria fatos e personagens na configu· 
ração do seu poema de luta, ultrapassa a singularidade do real, para 
mobilizar espaços de universalidade: 
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Minha cidade é meu país, 

meu povo, meu poema, 

que escrevo por onde piso. 

Fortaleza é minha pátria. 

Aqui fundei a república 

dos meus versos numa calçada . 

Meu canto eu forjei 

com o aço da dor geral: 

espada no meio da praça. 

Minha lei? Quem tocar 

nesta cidade passará 

pelo gume das minhas palavras. 

Adriano Espínola consegue escapar das armadilhas do panfleto,, 

num livro de nítida preocupação social. 

A realidade urbana, tomada como elemento deflagrador, maté

ria recorrente em sua poesia, retorna em aspectos e perspectivas am

pliadas em O lote clandestino, lançado em 1982, em edição modesta 
de 200 exemplares, fora do comércio. O livro ganhará edição revista e 

ampliada, vinte anos depois. 

O poeta amplifica o seu domínio da palavra poética. Ensaia o 
percurso do poema-viagem, que constituirá uma das suas marcas sin

gulares. Magiciza, no verso livre, o percurso da urbe. O eu lírico a 

internaliza. Insere-se nela. Retoma, no poema, revitalizado, o discurso 

poético modernista: 

Atravessando a Praça José de Alencar, 

por entre carros, vozes, buzinas e caras apressadas, 

sinto por um segundo 
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como se cruzasse o viaduto da Avenida Anhangabaú 

ou saltasse do subway de Nova York, 

embaixo do Madison Square Garden, 

ou andasse pela Avenue de /'Opera, em Paris, 

e pensasse de repente como seria a vida 

em uma cidade latino-americana, nesta hora. 

Talvez meus passos acontecessem também 

na Avenida Liberdade, em Lisboa, 

ou no Largo da Carioca, no Rio, 

em busca de um ônibus ou do metrô, 

singrando os sinais & o tempo pelas esquinas 

-ou pelas estações, sobressaltado. 

Ah, nada mais universal 

do que um trecho qualquer agitado de uma grande cidade, 

ao sul do oriente do Ocidente! 

Solidário aos esbarrões, comovido na multidão, 

me disperso além, 

na contemplação indiferente desta cidade, 

que não é minha, sendo minha neste instante. 

Ecos drummondianos, a que se acrescentam outros diálogos in
tertextuais com poemas marioandradinos: 
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Fora os naturalistas, 

comedores de batata-com-casca e besteiras à meia-luz. 

Fora os macrobióticos I 

de olhos deslocados como uma ameixa velha. 

Fora todos os iogues, acrobatas de si mesmos, 

os membros das comunidades espirituais, 

os pirados & punks apocalípticos. 



_ . . o verso 1 nsmo 
à contençao dos ha1ca1s de que se faz Trapézio, em 1984. 

mesmo nos d1ga na sua dupla condição de criador e de sabedor da arte 
que pratica: 

De fato, foi a partir de uma viagem de táxi de mi
nha casa até o aeroporto de Fortaleza que tive o 
estalo ... Depois que pus imaginariamente a minha 
namorada de então, Moema (hoje, minha mu
lher), dentro dele e pedi ao motorista para irmos 
até "o último motel da Praia do Futuro", a coisa 
tomou rumos inesperados, movida também pelo 
deus Eras. 

Maiores detalhes e traços de poeticidade, no poema, Senhoras 

e Senhores. 

Nesses rumos, efetivamente o poeta libera a imaginação. O seu 

Táxi magiciza-se. E perpassa espaços da memória e dos sentidos, ul

trapassa o real, ultrapassa o real de cidades, como a sua Fortaleza, o 

Rio de Janeiro, São Paulo, Nova Iorque, Juazeiro do Norte, na direção 

surrealista do mito. É uma das marcas típicas da sua produção. 

O Táxi-poema de Adriano Espínola converte-se na metáfora do 

percurso existencial, numa perspectiva lírico-épica que retoma e atu-

aliza a epopeia. 
Anazildo Vasconcelos da Silva percebeu-o com agudeza. Nuclear, 

reitero, a urbes. Onde tudo desfila, em voragem alucinatória: o olhar 

agudo, Eros, perspectivas da ancestral idade. Um longo poema centrado 

no ser humano e em sua perplexidade existencial, à luz de um olhar 

armado. 
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Revitaliza-se, pós-modernamente, o gênero totalizante que al

guns críticos acreditaram morto e enterrado. 

Esplende o verso livre, carregado de metáforas surpreendentes. 

Ao lado, força revigorante. Eros, condutor dessa densa composição 

que o autor subintitula timidamente de "poema do amor passageiro". 

Corrijo: timidamente não, matreiramente. Porque ao assumir o risco 

do percurso, que transcorre "por cima de tudo: buracos/quebra-mo

las/pedras/calçadas/transeuntes/ principalmente por cima desta hora 

que atravesso/ com um estremecimento súbito das portas e da alma", 

sabe exatamente aonde o levará a viagem. 

A viagem-voragem empolga de tal maneira o eu condutor do 

discurso, como assinalei, que ele retoma o tema, a partir da realidade 
urbana carioca, para onde transfere seu domicílio. Ponto de partida: 

a estação de metrô do Largo do Machado. Destino, altamente indica
dor: 11 A última estação do pensamento possível 11 • Ao fundo, vivifica

dora, a pujança de Eras. 

Quero seguir sozinho nesta amorosa via-fêmea, 

que se abre e me abraça de passagem, 

246 

me duplica e chama, 

me carrega e fere, 

me atravessa como um relâmpago, 

me enlaça, nervosa, nesta luta mais sã, 

que recomeça mal rompe a manhã 

nos subterrâneos da cidade e do Metrô 
• • 

em que VIaJo, 

segurando a barra da palavra, 

que se ergue 

no centro do vagão e da fala - meu falo -

de partida para dentro de ti 
e da escuridão de tuas coxas I 

correndo por entre trilhos I 



correndo por entre trilhas 
(ilhas de silêncio 

cio do silên cio do silên cio). 

Palavra-puxa-palavra, quase em associação livre, ditada por as
sociações fônicas. Metalinguagem explicitadora, linguagem fragmen
tária, a que não falta a utilização de vários corpos de letras, funcional
mente aproveitados. 

Metrô sai, inicialmente, em 1993, em edição fora do comércio. 
Nele se configura a continuidade do percurso lírico-épico do poema

viagem anterior. Ampliações. Na marca especificadora, a linguagem que 

dialoga intertextualmente com o discurso dos modernistas, de cantado

res nordestinos, de Homero e Walt Whitman, com a apropriação deli
berada de textos alheios integrados nessa viagem sem estação terminal. 

Não sem razão e com plena consciência a que se propõe, Adria
no Espínola, já mobilizado pela entusiasmada recepção de seus dois 

Jivros-viagem, reúne-os num único volume, de título feliz: Em trânsito· 

(1996). 

Mas ele quer mais. É um inquieto viciado em poesia. E essa in

quietação o leva a substituir o ritmo frenético e a reflexão dos poemas

viagem pela "emoção recolhida em tranquilidade" (Wordsworth) de 

Beira-Sol (1995) e Praia provisória (2006). O poeta assume a contenção. 

O olhar se volta para a plasticidade das coisas e para os seres do mundo. 

Numa plurivocidade de ritmos. De novo, retorna o diálogo intertextual, 

como em "C(antiga", em que falseia um cantar d'amor dei Rey D. Di�nis: 

Ay mia senhor de corpo velido! 

Gran coyta ey per cativo sonar 

com tigo. 

Ay mia senhor de corpo velido 

Que ora vem em hua onda do Ar 

poador! 

Ay mia senhor de corpo velido 
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Que já vay em este falso cantar 

d'amor! 

ou como em "O prego", que remete ao conhecido poema de 

Carlos Drummond de Andrade: 

O que mais dói 

não é o retrato na parede 

mas o prego ali cravado 

persistente 

no centro da mancha 

do quadro ausente. 

Nos dois livros, ressalta o domínio de formas e ritmos plurais. 
Adriano: você conhece, com seguro saber, as águas em que 

navega. A tal ponto que se permite revitalizar o soneto em poemas 
antológicos, como "Língua-mar", e o primoroso e de minha especial 

admiração, "O jangadeiro". Lembro este último, que revisita as plagas 
nordestes, seu ponto de partida: 
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Jangadas amarelas, azuis, brancas, 

logo invadem o verde mar bravio, 

o mesmo que Iracema, em arrepio, 

sentiu banhar de sonho as suas ancas. 

Que importa a lenda, ao longe, na história, 

se elas cruzam, ligeiras, nesse instante, 
o horizonte esticado da memória I 

tornando o que se vê mito incessante? 

As velas vão e voltam, incontidas, 
sobre as ondas (do tempo). O jangadeiro 
repete antigos gestos de outras vidas I 

feitas de sal e sonho verdadeiro. 



Qual Ulisses, buscando, repentino, 

a sua ilha, o seu rosto e o seu destino. 

da prosa cnadora. E prose1a em relatos fiéis à sua poética: associando 

cron1ca. Adnano supera-o, em Malindrânia (2009). Seguro, como afir
ma, de que "o inventado surge do vivido ". 

No texto, o domínio da linguagem, ressaltada a imagística, a 
contenção, o cultivo deliberado da intertextualidade, em especial com 
a Odisseia, a Bíblia , o Dom Quixote e, obviamente, com Iracema, de 
José de Alencar. E a imersão em dimensões fantásticas e surrealistas. 

Recentemente, Adriano retorna à complexa contenção dos hai

cais, que se junta a inéditos tankas, na reedição de Trapézio (2011 ). 

A inquietação permanece, viva, nesse cultor de uma obra em 

processo, poeta da cidade e sua vertigem, integrada à perplexidade 

da humana condição; poeta que empresta sua voz aos desvalidos; que 

se abre à indagação reflexiva sobre as coisas do mundo e das gentes; 

cultor de uma poesia inquietamente multifacetada, marcada de origi

nalíssimas imagens e de ritmos vários. Senhor de uma obra reconheci

da e com presença no exterior, mobilizadora de inúmeras premiações. 

Prezado confrade: eu poderia ter-me mantido fiel às determina

ções tradicionais do protocolo que caracterizam as cerimônias de posses 

acadêmicas. Cheguei mesmo, confesso, a selecionar uma série de ad

jetivos e sintagmas laudatórios que, inegavelmente, lhe fariam justiça. 

Hesitei diante da forma de tratamento a ser usada nos vocativos; tu 

ou vós excelência ou senhoria. Preferi destacar, com isenção de crítico, 
I 

aspectos de sua condição docente, de sua obra de pesquisador e crítico, 

do ficcionista nascente e, sobretudo, do poeta e me valer do pronome 

de terceira, que aproxima os amigos. Julguei mais irrever�ntemente ca

rioca e mais de acordo com a sua obra, marcada pela ruptura. 

convívio e do culto da arte que nos é cara: a Literatura Brasileira. 
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