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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem como objeto de pesquisa a história e a produção poética do 

Movimento dos Escritores Independentes de Pernambuco. O início do Movimento, seus 

eventos de caráter regional e nacional, sua prática de retomada da oralidade, seus 

simultâneos processos de produção e divulgação da poesia, sua forte relação com a arte 

popular do Nordeste, serão motivos de investigação. Sabemos que a literatura pós-

moderna é herdeira dos diversos procedimentos estilísticos apresentados pelos escritores 

das famosas Vanguardas Europeias e que a relação entre linguagem e espaço tem se 

tornado frequente em nossa literatura desde antes do Modernismo. Neste sentido, 

vamos, a partir do estudo das obras de Francisco Espinhara, Eduardo Martins, Cida 

Pedrosa, Hector Pellizzi, Fátima Ferreira, Wilson Freire e Marcelo Mário de Melo, 

investigar como estes autores contribuíram para desmantelar a crença fiel de que 

literatura é composta apenas de obras canônicas. Qual o traço estilístico-formal comum 

a esses autores que se reveste como uma teia, onde diversos procedimentos rumam em 

direção à espacialidade e à contemplação da paisagem urbana e de que maneira a 

produção destas obras afrontam os esquemas oficiais de divulgação e distribuição 

dessas obras. Partimos do levantamento dos fatos históricos e culturais em direção ao 

estudo das obras poéticas dos que formaram o grupo original em Pernambuco para, 

posteriormente, agregarmos outros autores que se incorporaram às ideias dos 

Independentes com o objetivo de, ao final, formar um grande painel histórico e artístico 

da época, resgatando-lhes à memória dos esquecidos. 

 

 

Palavras-chave: Cânone, História, Movimento Independente, Poesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This work focuses on the history and poetic production of the Movement of 

Independent Writers of Pernambuco as its research object.  The beginning of the 

movement, its regional and national character of events, its  orality resumption practice, 

its simultaneous processes of poetry  production and dissemination,  as well as  its 

strong relationship with the Northeastern popular art  will be research reasons. We 

know that postmodern literature is the heir of the various stylistic procedures presented 

by famous European Vanguard writers and that the relationship between language and 

space has become common in our literature long before Modernism. In this sense, we 

see, departing from the study of the work of Francisco Espinhara, Eduardo Martins, 

Cida Pedrosa, Hector Pellizzi, Fatima Ferreira, Wilson Freire and Marcelo Mário de 

Melo, in order to investigate how these authors contributed to dismantle the true belief 

that literature is made up only of canonical works. What stylistic-formal trait common 

to these authors that covers like a web, where various procedures are heading towards  

spatiality and   urban landscape contemplation and how the production of these works 

confronts the official schemes to disclose and distribute such works. We start from the 

survey of historical and cultural facts into the study of poetic works of those who 

formed the original group in Pernambuco so that then we aggregate other authors who 

have joined the ideas of the Independent in order to, ultimately, form a large historic 

and artistic panel of the time, rescuing them to the memory of the forgetful. 

 

 

 

Keywords: Canon, History, Independent Movement, Poetry. 
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INTRODUÇÃO 

 

Iniciei contato com o Movimento Independente quando ainda era estudante 

do Curso de Letras no município Vilhena e fui convidada pelo professor José Eduardo 

Martins de Barros Melo a coletar e catalogar uma série de documentos sobre o 

movimento que existiam em seus arquivos.  

Passei não só a catalogá-los, mas também a estudá-los e a refletir sobre eles. 

Tal reflexão me levou a rabiscar alguns manuscritos sobre o assunto e mais tarde 

Eduardo Martins e eu escreveríamos uma série de textos a quatro mãos que 

apresentaríamos em diversas situações, ora em conjunto, ora individualmente, 

principalmente sobre a produção dos membros que formaram o grupo em sua origem 

(Eduardo, Cida, Hector, Fátima e Francisco). 

Destes textos ficava sempre o desejo de fazer um trabalho maior, de maior 

densidade, que pudesse pelo menos ser um embrião de um projeto mais ambicioso, e 

assim o fiz, comecei a desenhar a possibilidade de constituir um grupo de pesquisa 

sobre o assunto (que não vingou) e posteriormente pensei em reunir toda esta produção 

em, pelo menos, 3 volumes. Um com a história, outro com os principais escritos e um 

terceiro dedicado especificamente aos eventos realizados pelo grupo.  

Não foi possível por em prática nenhuma dessas ideias até que me surgiu a 

possibilidade de inscrição neste mestrado e, com o incentivo de vários colegas, fiz o 

projeto, participei da seleção e aqui estou, mesmo sabendo que este é apenas um 

pontapé inicial do projeto mais ambicioso, ainda que tenha plena consciência das 

dificuldades advindas do próprio conservadorismo institucional. 

Mas, embora tenha plena consciência de que não será possível fazer tudo 

que gostaríamos, pelas limitações próprias a que se submete este tipo de trabalho, 

certamente, por meio dos estudos que faremos de alguns textos dos membros do grupo 

embrionário, será possível formatar um juízo crítico do valor e da importância desta 

produção e, no sentido de reafirmar esta postura, deixamos ao final dos anexos pequena 

antologia de outros poetas.  

Como herança das leituras dos textos e atuando como professora de 

Literatura Brasileira e Portuguesa, desde o ano de 1999, sempre me perguntei o que 

fazia uma obra ser conceituada como a melhor ou estar entre as melhores, quais seriam 

os critérios que estabelecem tal fato? Qual seria o papel da academia neste processo?   
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Tais questões envolvem  a própria natureza humanística do fazer literário. 

Afinal, o que seria da humanidade e da própria história se todos reagissem de maneira 

uniforme diante dos fatos? O que seria do homem comum, envolto em sua perspectiva 

de anonimato e isolamento? O que seria de um poeta do quilate de João Cabral de Melo 

Neto sem as reações do primeiro estudioso que lhe valorizou os poemas e resolveu 

escrever sobre ele? Que seria da própria arte se ela mesma em sua aura de 

estranhamento e novidade não se descobrisse enquanto instrumento de transformação e 

de quebra de parâmetros de valores de sua própria validade? 

Refletindo sobre estas questões, resvala-se na ideia de que todos os valores 

reafirmados pela sociedade desde os primórdios de sua história assim o foram em 

decorrência de que algum agente, em dado momento, iniciou a construção destes 

valores em decorrência de um primeiro elemento motivador que em geral se justifica 

ora pela própria questão social, ora pela questão histórica ou ainda por necessidade de 

ordem meramente pessoal ou de manutenção das relações de poder. 

Em assim sendo, podemos inferir que na base das relações de avaliação do 

que deve ou não deve ser lido e ser estudado encontram-se os pressupostos culturais, 

por sua vez, contaminados de um lado pela história e do outro pela hierarquia dos 

valores políticos.  

Certamente, tal como afirma Edward Said em Trabalho Intelectual e Crítica 

social (p.15) “uma investigação histórica séria precisa começar pelo fato de que a 

cultura está inevitavelmente comprometida com a política” e esta com a primeira, no 

sentido de que é de sua seara que brota a discussão da validade do texto em uma crítica 

diacrônica. 

A preocupação em manter um cânone ocidental implica em uma atitude 

anti-multiculturalista que procura delimitar o que pode e o que não pode ser lido. Saul 

Below, escritor americano, nascido no Canadá, preocupado em limitar o que deveria ser 

lido ou discutido na academia iria declarar: “Who is the Tolstoy of the Zulus? The 

Proust of the Papuans? I’d be glad to read him.” (New York, 7 de março de 1988) 

“Quem é o Tolstoi dos Zulus? O Proust dos Papuas? Eu gostaria de lê-los.”   

Por isso, nossa defesa no transcorrer do trabalho é que a função meramente 

estética da arte não se esgota por si mesma e a ela se incorporam valores traduzidos 

como parâmetros que se renovam de tempos em tempos como representação de um 

determinado elo entre a arte, a cultura, a histórica e a filosofia. 
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À margem das academias de Letras e da representação maior deste 

ambiente, as Universidades, importante produção literária tem se desenvolvido desde 

que o homem apreciou a primeira página de valor literário sem que os nossos 

pesquisadores se debrucem sobre ela quebrando o moto contínuo de nossas reflexões 

acadêmicas sobre suas respectivas validades estéticas. Ao logo dos anos, o critério tem 

sido o de avaliar antes de conhecer ou avaliar pelos olhos de uma crítica anterior a nós 

que formata uma opinião pré-concebida e canônica do que possui valor enquanto obra 

de arte literária.  

Destarte, inúmeras das próprias obras arroladas como importantes nesta área 

não fizessem parte de tal lista se alguém, por ventura, não resolvesse estudá-la 

inicialmente, o que se não constitui uma posição extremamente dúbia em relação ao fato 

histórico e literário, constitui alicerce de grande contradição sobre o qual se constrói em 

falsete toda uma gama de verdades canônicas em nossos estudos críticos, a grande obra 

seria anônima e sobre ela pairaria a égide do desconhecido, sem jamais alcançar a lista. 

Retomando as palavras de Edward Said lembramos que:  

 

alguns etimologistas especulam que a palavra “cânone” (como em 

“canônico”) é relacionada à palavra arábica “qanun”, isto é, “lei” no sentido 

legalista e compulsório do termo. Mas esse é apenas um significado um tanto 

restritivo. O outro é um significado musical, o cânon como uma forma 

contrapontística que emprega inúmeras vozes que em geral imitam 

rigorosamente umas às outras, uma forma, em outras palavras, que expressa 

movimento, brincadeira, descoberta e, no sentido retórico, invenção. (2004, 

p.45). 

 

 

 

Parece-me ser por este caminho que os Independentes trilham, a 

reconstituição da expressão canônica, por meio da ironia com a qual o tratam e por meio 

da expressão oral de sua formação cultural. É isto que se revela na abertura dos recitais 

de rua realizados por Don Antônio
1
, que expõe ao ridículo os títulos burgueses 

atribuídos à cidade do Recife, substituindo-os ironicamente por “venéria brasileira” em 

contraposição ao “Veneza brasileira” ou ainda “o Recife falhando para o mundo” em 

nítida oposição ao “o Recife falando para o mundo” de uma das emissoras de rádio da 

época. De certa forma, esta aparente zombaria transformava-se em coro quando o 

                                                           
1
 Publicitário, cronista e poeta que participou da formação do Movimento em Recife e que parodiou na 

abertura dos recitais o título de “Recife, a Veneza Brasileira” para “Recífilis, a venéria Brasileira”, bem 
como a chamada da Rádio Clube de Pernambuco na época de “O Recife falando para o mundo” para “O 
Recife falhando para o mundo”. Deixou registrado no site www.Interpoética.com um “depoimento 
sobre o Movimento dos escritores Independentes de Pernambuco em que reafirma serem Eduardo e 
Espinhara seus primeiros idealizadores". 
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pensamento era manutenção, tradição e conservadorismo do status quo acadêmico, 

político e cultural.  

Certamente tal postura se desenvolve por meio do processo de 

transformação que já se vislumbrava no final dos anos cinquenta com a proliferação das 

ideias pós-colonialistas nos países do Oriente, na América central e na Europa que se 

confirmariam com a publicação de Orientalismo de Edward Said, nos anos de 1970.  

 Novas formas de lidar com esta questão iniciam um painel cujas conclusões 

se não são possíveis de serem apontadas, ainda, em sua totalidade, por conta do próprio 

curto espaço de tempo, já apontam para a validade de inúmeras obras que possuem 

relevância para diversas comunidades espelhadas pelo globo como um todo e em nosso 

caso específico diluídas além muro dos nossos ambientes acadêmicos, contaminados ora 

por uma extrema vaidade que resulta na opção de ignorar esta importante produção, ora 

pela mesquinhez e sectarismo com que se volta o olhar para o novo em sua totalidade, 

recebendo-o de forma intolerante e subjulgando-o a conceitos, planos e formas pré-

existentes. 

Neste sentido, trazer a reflexão à memória dos esquecidos ou que agem 

como tal, nos parece de grande importância para que não se preconceba nenhum juízo 

de valor sobre nenhum texto escrito ou falado em nossa história cultural sem antes, 

efetivamente, conhecê-lo e colocá-lo em ambiente de análise que considere, 

principalmente, a sua validade em sua natureza e em sua função enquanto tal. Dizer que 

aos Independentes faltava qualidade sem uma leitura mais minuciosa e um critério que 

se faça valer pela novidade que encerra, nos parece prematuro e demasiadamente 

canônico como demonstraremos em capítulo específico de abordagem de algumas 

obras. 

É isto que ocorre em propostas diversificadas de leitura no período pós-

colonial e é isto que se propõe em diversos tipos de análises desenvolvidas na segunda 

metade do século XX nos quatro continentes do globo, em que estudiosos e produtores 

de cultura iniciam o processo de questionamento a respeito da validade de manutenção 

dos estudos formatados a partir de um cânone.  

Na verdade, tais estudos se ocupam das marcas que os colonizados levam 

para sua formação cultural das nações colonizadoras. O Pós-colonialismo promoveu 

este diálogo complexo com o canônico para revelar e apontar as suas ausências, 

ambivalências, contradições e “monoculturismo”.  
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Pode-se dizer, talvez, que eles expõem o silencio controlador em relação ao que pode ou 

não ser dito. Questionando quem determina o que se pode dizer, de que perspectiva 

pode ser dito, os autores pós-coloniais promovem uma revisão e reflexão do que é 

literatura. Podemos acrescentar que, indiscutivelmente, estes textos levam a questionar 

ideologias dominantes e “histórias únicas” para usar um termo da nigeriana 

Chimamanda Adiche em seu texto e vídeo “Teh danger of a single story”. 

É isto que vamos encontrar também aqui no Brasil semeado por fora, nos 

arredores e mesmo dentro das academias enquanto posição que procura se firmar. É isto 

que singulariza parte da produção literária dos anos 80 no país como um todo e em 

Recife, em particular, onde grande parte dos escritores reencontra na própria raiz de sua 

formação o resgate da poesia de rua e suas relações imperiosamente antiacadêmicas e 

anticanônicas.  

De certa forma, a tradição oral da poesia nordestina está intimamente 

relacionada com a nossa formação de índole portuguesa, que por sua vez fez chegar à 

colônia o cânone medieval e seus menestréis, mais tarde substituídos pelos trovadores 

por meio da sofisticação da corte. Claro que a diferença cabal está em que na idade 

média tal cantoria se dava entre as paredes da corte e nos dias atuais esta postura se 

disseminou como prática popular. Aliás, a respeito disso serve de consolo e referência o 

que diz Flávio R. Hothe sobre a formação do nosso cânone: 

 

O Cânone brasileiro, ao repetir o modelo francês de história literária, postula 

uma postura civilizatória: decanta, porém, o encanto a barbárie dos índios e 

dos negros, como que preferindo que continuem primitivos. Ele favorece a 

divisão de classes embutida na separação ética e principalmente, impede o 

afloramento da contraface, o assovio do zumbi da história (KOTHE, Flávio 

R. 2000, p.30) 

 

Não fosse isto, também não haveria sentido algum nas discussões propostas 

sobre o cânone tal como o faz Leyla Perrone-Moisés em seu Altas Literaturas (2009, 

p.61), entendendo-o como “regra” tal como transportado da língua latina e de onde 

evolui para o seu sentido específico de “conjunto de textos considerados autênticos, 

exatos, modelares”, de onde se inferir as suas relações com os critérios de autenticidade 

apreendidos das “autoridades religiosas”. 

A palavra cânone é derivada do grego kanon que significa uma fita métrica 

ou “uma vara de medir” e mais tarde passa a ser entendida como uma regra na lei. O 

termo passou a ter um sentido religioso, (o direito canônico, por exemplo) e estava 

relacionado a livros autorizados para serem lidos. Ainda segundo Leyla Perrone-



15 
 

Moisés, "Na era cristã, a palavra cânone foi usada no direito eclesiástico, significando o 

conjunto de preceitos de fé e de conduta"..."No âmbito do catolicismo, também tomou o 

sentido de lista de santos reconhecidos pela autoridade papal". 

Cânone é, portanto, regra para Perrone, lista ou “hábito de fazer lista”, 

consolo de tupiniquim colonizado e como tal funciona, ainda que reverenciado, dentro 

de circuitos como as universidades, no fundo, reprodução  de dominação do eixo sul e 

sudeste sobre o norte e nordeste brasileiros, anotadas as raríssimas exceções que 

funcionam mais como concessão do sistema como tal  do que por mérito individual de 

um ou outro autor. Se a modernidade é a relação de grandes obras selecionadas por 

gosto ou identificação, como o fez Ezra Pound em seu Paideuma, definido como “a 

ordenação do conhecimento” (1998, p.163), para que a geração seguinte dele pudesse 

usufruir e edificar o processo de manutenção-transformação desse mesmo 

conhecimento. Ora, a tradição se mantém pela renovação abrindo-lhe as brechas da 

luminosidade de sua vaporação, como assinalou T. S. Eliot em seu famoso ensaio 

“Tradição e Talento Individual” (1989, p.37). 

São os componentes do grupo embrionário que impulsionam o novo 

escamoteado sobre a nomenclatura de Movimento dos Escritores Independentes diluído 

pelas ruas da cidade renovando o seu cheiro e sua égide fazendo tremer toda uma 

literatura fincada nas regras da casa grande e da senzala e sobre a qual parece se dá os 

primeiros gritos de liberdade conjunta com a precipitação histórica em seu renascer de 

liberdade anunciada nas mobilizações populares da época dos tempos rígidos da 

ditadura militar.  

Refiro-me aqui não só a sua concepção literária, mas a própria nomenclatura 

e o seu sistema ideológico, ignorados até os dias atuais no que diz respeito a sua origem 

e conceituação, embora se manifeste cada vez mais presente em nosso meio midiático.  

O termo “Independente” parece-me provocador imediato de uma ignorância 

proposital da relação a ser feita com uma situação política anterior em sua história que 

se assemelha com a dos dias atuais, qual seja, a independência aparentemente 

conquistada nos anos 80, via de regra, não parece manifestar-se em sua totalidade o que 

leva os autores a produzirem textos e obras ressuscitadoras deste espírito transformador 

nos dois campos minados: o político e o literário. 

Para que se tenha uma ideia da resistência às novas práticas, o Movimento 

que já dava sinais de sua existência desde o início de 1980 em Recife e nas cidades que 

lhe formam a Região Metropolitana (destaque para Olinda) só se tornou efetivamente 
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motivo de uma notícia mais ampla no principal jornal da capital pernambucana à época, 

o Diário de Pernambuco, no dia 04 de dezembro de 1981, oportunidade em que a 

jornalista Lêda Rivas estampou na abertura do Caderno Viver
2
 reportagem de meia 

página ilustrada com fotos do grupo recitando na Rua Sete de Setembro, centro de 

Recife, intitulada “A juventude pede passagem e lança nas ruas, a poesia”. Este local, 

situado em frente às lojas americanas, posteriormente, seria ocupado pelo grupo todos 

os sábados pela manhã com recitais de rua. 

Embora traga uma visão distante do que representaria o trabalho do grupo, a 

reportagem de Lêda
3
 é um marco na história dos fatos que ocorreram naquela década, 

porque, efetivamente, levou a um número maior de pessoas parte do que este trabalho 

representaria, nos anos subsequentes, em termos de resgate da oralidade da poesia 

nordestina, em especial, a de Pernambuco. 

Mas os Independentes ainda teriam que esperar por mais alguns anos para 

falar por sua própria voz a que vieram e o que pretendiam neste processo de ocupação 

das ruas do Recife e das cidades que lhe eram próximas. O momento é de revelação de 

uma sequência de fatos que se harmonizam na reportagem e tornam a sua leitura 

atrativa.  

A sociedade brasileira vive um clima de transformação e mudança do 

quadro político da ditadura em direção a democracia e expectativa em relação à troca 

dos gabinetes sisudos dentro dos quais se concebe a arte literária pernambucana, 

representativa de uma oligarquia que teima em esconder das ruas a tradição que estas 

manifestações possuem como origem.  

É como se restaurassem o ambiente da nossa Independência proclamada no 

início do século XIX. De certa forma o clima idealista e romântico do passado ressurge 

no presente em atos e expressões literárias. Vários poetas do presente reconstroem a 

linguagem do passado como modelo de atualização de sua expressão. O I Encontro 

Pernambucano de Escritores Independentes
4
 já ocorrera no mês anterior ao da 

“Independência” do Brasil e as idéias de que era possível ver renascer o país e sua arte 

ocupa de certa forma, o contexto de outras ruas. 

A esse respeito, considerando a relevância para os estudos que realizaremos 

aqui, traremos para o centro da discussão dos três capítulos que compõem o trabalho, 

                                                           
2
 Nome do Caderno de cultura e artes do jornal Diário de Pernambuco. 

3
 Anexo 1: Reportagem de Leda Rivas. Este e todos os anexos do trabalho foram extraídos do arquivo 

pessoal do poeta Eduardo Martins. 
4
 Anexo 2: Material de divulgação do evento. 
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um momento especial em que a abordagem crítica sobre os estudos canônicos será 

motivo de reflexões e ponderações que ajudem a esclarecer o caráter intencional do que 

autores, mídia e crítica debateram enquanto proposição literária naquela época, 

ressaltando-se o caráter histórico e iconoclástico observado no estudo de algumas obras 

nas outras seções do trabalho. 

A nossa abordagem não se restringe a uma mera avaliação crítica do 

movimento e de sua produção literária. Ela também realça uma visão menos 

conservadora do cânone e revisa a validade de se estudar a literatura em sua amplidão 

não se restringindo o estudioso ao rol das obras enaltecidas por uma crítica pré-

concebida, afinal, como diz Flávio R. Kothe em O cânone Imperial (2000, p.14) 

 

Embora o cânone seja uma ideologia que se apresenta como se fosse uma 

seleta de pura arte, a grande obra de arte ▬ que dificilmente se encontra 

representada no cânone nacional de países menos desenvolvidos ▬ não é 

redutível à interpretação que queira reduzi-la à ideologia de um partido, seita 

ou classe. Ela não diz apenas uma coisa, mas também não me parece apenas 

ambiguidade. O que ela diz a mais não é apenas um adendo a um fundamento 

ideológico (como tende a acontecer com as obras do cânone nacional). 

Mesmo que pague um preço à ideologia do autor ou à do leitor, ela é mais 

que esta. Começa a arte onde a ideologia acaba. 

 

 

Mas se isso é fato, como explicaríamos esta “ideologia” sem uma 

vinculação com os posicionamentos assumidos por seus autores e transferidos para as 

obras e manifestos dos diversos movimentos, inclusive o dos Independentes? Ser ou não 

ser independente cria ou estabelece um elo de dependência em relação a um outro do 

qual só nos desvinculamos por meio de uma contraditória vinculação.  

Neste sentido, ideologicamente a arte estaria vinculada a uma ideologia do 

poder que não lhe permite atrelar-se a uma classe social ou a uma época, tal como 

pensou um dos líderes do Movimento, Francisco Espinhara ao desafiar os oligarcas da 

cultura pernambucana quando publicou o artigo “Quero ver quem arranca nós aqui 

desse lugar”, na revista Pirata em 1984 (2000, p.13). 

Procuramos criticamente vincular estas considerações ao pensamento 

anticanônico expresso nas entrelinhas dos manifestos, das cartas e dos textos críticos 

que seus líderes produziram e dos estudos sobre tais conceitos enaltecidos por teóricos e 

historiadores de nossa literatura.  

Para tanto, nos dois primeiros momentos do trabalho dedicamos as nossas 

observações acerca da própria origem e desenvolvimento histórico do Movimento, bem 
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como de sua relação de oposição ao que se entende como postura de avaliação (ou não 

avaliação) canônica das obras por parte da crítica atual e que neste sentido nos faz 

discutir e refletir sobre o cânone em diversas direções, principalmente as dos últimos 

sessenta anos, para só a partir dessas reflexões estabelecer alguns critérios sobre os 

quais se darão as observações acerca da validade desta produção tomando-se por base a 

linguagem com que se constrói. 

Certamente, para que se construam tais parâmetros o método do qual nos 

cercamos considera o pensamento formalista e estruturalista por um lado e histórico 

culturalista por outro, sem que isso ocorra enquanto elemento de conflito entre essas 

duas correntes. Ora, se por um lado temos os Independentes trabalhando uma pretensa 

novidade no campo expressivo da arte, por outro sabemos que circunda esta pretensão 

de novidade todo um aparato de elementos culturais, históricos e políticos que pajeiam 

tal produção. 

Assim teremos o primeiro capítulo dedicado à discussão da história e da 

formação movimento, bem como, sobre o elemento canônico a que os autores se 

opunham e outros dois dedicados à abordagem estético formal de algumas dessas obras, 

enquanto elementos ilustrativos das reflexões desenvolvidas nesta introdução e no 

capítulo inicial, ao qual passamos agora. 
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CAPÍTULO I. À MEMÓRIA DOS ESQUECIDOS: INDEPENDÊNCIA OU 

CORTES.  

 

1.1. No olho do furacão: construindo a Independência 

  

Nesta seção, o alvo principal de nossos questionamentos e reflexões é a 

esteia conservadora sobre a qual se precipita a literatura pernambucana de forma geral, 

seus laços com o cânone e o conservadorismo, bem como os primeiros passos que a 

juventude deu para alcançar as ruas e tripudiar sobre a sisudez desta literatura 

enclausurada nos gabinetes de leitura e no aparelhamento da arte à ideologia estatal. 

Pode-se fazer um estudo diacrônico desde o descobrimento do Brasil, para 

se observar que o conservadorismo político ideológico e estético em Pernambuco está 

presente desde os anos de 1500. Inicialmente temos um português, Bento Teixeira que, 

por volta de 1550, procura imitar os princípios do cânone camoniano por meio da 

edição de uma medíocre peça poética, Prosopopéia, texto que invoca o espírito 

conservador de índole lusitana. 

Pernambuco fica, por aproximadamente, 400 anos de história sem notícias 

de uma obra que se norteasse pela sua importância inovadora ou sua realização 

qualitativa da ideologia já existente até Edwiges de Sá Pereira, a primeira mulher a 

assumir uma cadeira na Academia de Letras de Pernambuco e a primeira participar de 

uma academia na América latina surgisse no seio dos movimentos de libertação da 

mulher
5
.  

Depois dela as notícias da literatura do estado são Manuel Bandeira (nos 

anos 20), João Cabral de Melo Neto e Joaquim Cardoso (nos anos 40), Carlos Pena 

Filho (nos anos 60) e diversos autores desta mesma década apresentados pelo crítico e 

poeta cearense radicado em Pernambuco, César Leal, como “Geração 65”, entre eles 

Alberto da Cunha Melo e Jaci Bezerra. 

Em um primeiro momento podemos falar que a história dos Independentes 

em Pernambuco constrói-se neste vácuo entre 1970 e 1980, entre a marginalia e o vazio, 

e entre os movimentos de rua e os meios acadêmicos, em virtude das relações que 

quatro de seus ativistas de origem Eduardo Martins (sobrinho-neto de Edwiges de Sá 

                                                           
5
 A esse respeito ver matéria publicada por Josete Melo, intitulada Tia Yayazinha, odor de goiaba e 

sabor de guaraná Fratelli Vita no site interpoetica.com. 
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Pereira), Francisco Espinhara, Fátima Ferreira e Cida Pedrosa, mantinham com esse 

meio em decorrência de sua condição de estudantes universitários.  

Entretanto, se é verdade que os meios acadêmicos foram os primeiros a ter 

relação significativa com a formação intelectual dos membros do grupo, também é 

verdade, como nos lembra Espinhara (2000, P.53) que 

 

“O Movimento de Escritores Independentes arvorou-se quando a ditadura 

militar ainda fazia uso das suas nefastas sombras sobre o país. A ânsia febril 

de escorraçar a ave “Felfel” se alastrava e cada vez mais tomava vulto no 

movimento estudantil, nas pastorais, entidades de defesa dos direitos 

humanos OAB, ABI, CNBB), associações e sindicatos.” 

 

 Certamente o Movimento acontecia em nível nacional e mantinha estreita 

relação com essas entidades, embora não estivesse aparelhado a nenhuma delas, nem a 

partidos políticos. Aliás, embora cada um dos seus membros tivesse uma militância 

política exaustiva em cada um dos grupos partidários existentes na época, o fato é que 

esta militância não se estendia aos meios literários enquanto tais. 

 São os dois primeiros (Eduardo e Espinhara) citados mais acima que, junto  

com Josualdo de Menezes e Romana Mesnard (estudantes universitários na UFPE), 

participam das primeiras reuniões de escritores novos em 1980 e 1981, em eventos 

acadêmicos na Bahia e no Espírito Santo, Estados que formariam os primeiros embriões 

do Movimento. 

Entretanto, esta relação de intimidade do MEI com o espaço acadêmico 

reflete-se muito mais enquanto espírito de mudança que cercava a sociedade brasileira 

naquela década e que tomou conta do I ENEL (ENCONTRO NACIONAL DE 

ESTUDANTES DE LETRAS) realizado em Salvador, no estado da Bahia, em 1980.  

Neste Encontro, durante a reunião de escritores inicialmente denominados 

de “Escritores novos” a que fizemos referência anteriormente, surgiu a decisão de se 

realizar encontros estaduais para amadurecer as deliberações tomadas com o fito de se 

levar as teses levantadas para o II ENEL, em Vitoria, no Estado do Espírito Santo, em 

1981. 

Tal sentimento de renovação se antecipa às novas perspectivas de estudos 

culturais desenvolvidas por Edward W. Said e apresentadas por ele em Humanismo e 

crítica democrática no ano de 2003, em Nova York. Esses estudos colocam em situação 

de confronto suas reflexões com as de Harold Bloom sobre o cânone enquanto “escolha 
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de livros em nossas instituições de ensino”. Seu pensamento, além de reformular a ideia 

de importância da obra literária, revoluciona também os conceitos de humanidades. 

Para Said, "A mudança é a parte essencial da história humana, e a história 

humana, assim como é feita pela ação humana e compreendida nesse sentido, é o 

próprio terreno das humanidades" (2004, p.29). Para ele, portanto, "O humanismo é a 

realização da forma pela vontade e ação humanas; não é nem um sistema nem uma 

força impessoal, como mercado ou inconsciente, por mais que se credite no 

funcionamento de ambos". (2004, p. 34). 

Com esta compreensão das humanidades, os encontros revisitavam o 

espírito revolucionário que se encontrava enquanto ideário do grupo, figurado no 

depoimento de Francisco Espinhara em livro de sua autoria Movimento de escritores 

independentes de Pernambuco (2000, p.13), “Da pauta organizada, o ponto mais 

discutível era o tocante à nomenclatura a ser usada: NOVOS, INDEPENDENTES, 

ALTERNATIVOS, MARGINAIS, SUBTERRÂNEOS, PERIFÉRICOS OU 

UNDERGROUNDS”. 

Esta, portanto, é uma visão que contraria a visão conservadora de críticos 

como Harold Bloom cujas reflexões são restritivas e não universalizantes no que diz 

respeito ao pensamento humanístico. Refiro-me aqui a comparação realizada por Said 

entre o pensamento de Leo Spitzer e do primeiro. Para Said, 

 

Uma frase soberba de Leo Spitzer, o mais brilhante leitor de textos que este 

século produziu, que passou seus últimos anos como um humanista 

americano de origem e formação europeia, é singularmente apropriada. “o 

humanista”, diz ele, “acredita no poder da mente humana de investigar a 

mente humana (Spitzer, 24). Observem que Spitzer não diz a mente europeia, 

ou apenas o cânone ocidental. Ele fala sobre a mente humana tout court. 

(2004, p.47). 

 

 

 Para ele, 

 

Essa universalidade de visão não é absolutamente o que temos obtido de 

Harold Bloom, que se tornou o porta-voz popular do tipo mais extremo de 

esteticismo repudiador que se autodenomina humanismo canônico. (2004, 

p.47) 

 

 

De onde se inferir, portanto, que estas discussões se davam, exatamente, por 

conta da postura anti-canônica e anti-serviçal que os membros do grupo assumiam em 

relação ao passado. Tal postura nos leva a crer que o Movimento inclinou-se a postular 
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um espaço de rebeldia diante dos valores pré-estabelecidos, sem bajulação diante de 

uma crítica elitista e conservadora, o que naturalmente gerou os primeiros conflitos 

entre os jovens e os que já se encontravam em atividade e que continuavam a copiar os 

mestres da casa grande e da senzala.  

Registre-se aqui que um dos cortes apontados por Espinhara em seu livro, 

foi o recebido do capitão do barco Pirata à época, o poeta Jaci Bezerra, que não se 

pronunciou sobre o que os poetas lhe expuseram em conversa no Beco da Fome (centro 

do Recife) conforme relato na página 15. 

 

Recife, junho de 1981. Procuramos, eu e o poeta Eduardo Martins, cumprir 

os nossos mandamentos. Fomos ao grupo que estava com as rédeas nas mãos, 

o Pirata, e falamos com o seu “capitão’, Jaci Bezerra, numa mesa de bar do 

Beco da Fome. Como não recebemos resposta imediata e tínhamos pressa em 

organizar o I Encontro de Escritores Independentes de Pernambuco, 

procuramos outro ponto de referência e de muita valia, o sebeiro sabido 

Pedro Américo, que logo nos forneceu uma lista de nomes, dentre os quais o 

de Alberto da Cunha Melo, um justo em nos lançar adiante. 

 

Ressalte-se que Pedro Américo fora professor do poeta Eduardo Martins, 

um dos líderes do grupo quando este ainda era aluno secundarista em Recife, no Curso 

2001 e ali, junto com Flor Pedrosa, irmã de Cida Pedrosa, também professora de 

Literatura Brasileira, lançou o Momento Poético
6
, suplemento literário do Colégio que 

existiu até o ano de 1981 e onde foram publicados os primeiros poemas de Eduardo 

Martins, Cida Pedrosa, Ricardo Antunes e Raimundo de Moraes.  

Na verdade, este evento local a que faz referência Espinhara serviu para o 

grito que ecoou no segundo evento nacional, realizado no ano seguinte, com a 

participação de aproximadamente 16 Estados da federação, entre eles citamos São 

Paulo, Ceará, Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, 

Paraná, Goiás, Distrito Federal e Pernambuco. O evento foi realizado em Vitória com 

sabor de vitória. Nele, os Independentes definiram propostas, saíram da alcunha de 

"novos" e ganharam as ruas do país colocando nelas uma literatura que parecia se 

refletir na década perdida, como ficara conhecida economicamente a década de 80.  

Na oportunidade os “Escritores novos” deliberaram pela nomenclatura de 

“Movimento de Escritores Independentes” e retornaram aos seus Estados com a 

                                                           
6
 Anexo 3: Momento Poético: Publicação literária coletiva do Colégio e Curso 2001 criada pela professora 

Flor Pedrosa, irmã de Cida Pedrosa, que teve o apoio do professor Pedro Américo de Farias (Pedro 
Américo) que depois deixaria a profissão passando a viver como livreiro. Sua livraria, A “Reler” foi o local 
em que ocorreram as primeiras reuniões do grupo embrionário do Movimento. Na capa do exemplar nº 
2 de 1980, observa-se que o poeta Eduardo Martins ainda assinava como José Eduardo. 
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atribuição de promover eventos locais e discutir uma definição para os “Independentes” 

visto que o termo já fora mencionado equivocadamente por alguns historiadores da 

literatura em relação a alguns casos isolados de autores de outros séculos e de outras 

gerações, caso de Bocage e Manuel Bandeira, entre outros. 

Na verdade os independentes se questionavam tal como Said mais tarde 

viria a fazê-lo perguntando-se:  

 

Será que uma crença no humanismo como ideal educacional e cultural deve 

ser necessariamente acompanhada por milhões de exclusões segundo uma 

lista de itens a serem purgados, o predomínio de uma classe minúscula de 

autores e leitores selecionados e aprovados, e um tom de rejeição de espírito 

mesquinho? Eu diria que não, pois compreender o humanismo, para nós 

cidadãos desta república peculiar, é compreendê-lo democrático... (2004, 

p.41) 

 

É essencial que se compreenda a perspectiva do Movimento na amplitude 

do anti-academicismo diante do panorama sisudo e inócuo das universidades de letras 

que, a mercê das grandes transformações, se tornaram meras repetidoras de uma 

ideologia, herdada das futilidades europeias pelos Estados da nação mais desenvolvidos 

economicamente (Rio de Janeiro, São Paulo e Minas) e capazes de subjugar os demais 

partícipes do sistema aos seus quereres ou suas listas canônicas. 

Neste sentido tal visão de humanismo que permeia as nossas academias e os 

nossos centros de estudos está ideologicamente vinculada a um sistema diacrônico em 

que a história não se concebe enquanto estrutura renovadora e questionadora do poder 

previamente estabelecido.  

O desbunde dos anos 70 que antecedeu o encontro do Espírito Santo rendia-

se aos farelos que lhe foram ofertados pelo poder oligárquico e a marginalia virava 

autoridade nos mesmos gabinetes que condenara anteriormente, de forma que aos 

independentes só restava tentar escapar ao mofo que começava a exalar seu cheiro nas 

publicações da imprensa do Recife.  

Sobre o evento de Vitória, refletindo as relações entre o Movimento e a 

contextualização em que ocorreu, Espinhara um pouco mais adiante, e na mesma página 

15 de seu livro, nos diz:  
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Eram tantos e diversos que sorri. Ali, em Vitória (ES), em 1981, os ritmos da 

língua davam  ritmo à voracidade dos novos. Em síntese, o Brasil era uma 

grande arena experimental onde nós gladiadores tínhamos como gládio o 

verso, qualquer que fosse o verbo. O importante era ocupar um vácuo súbito, 

estabelecido, principalmente, em 1964, com o golpe. A semente fora plantada 

naquele abril de 1981. 

 

Pernambuco de maneira inusitada, e por deliberação deste evento, realizou 

duas reuniões na instituição Fundação Casa das Crianças de Olinda, celeiro de poetas 

populares, cordelistas e emboladores, e foi de suas decisões em âmbito estadual, por 

meio de sua “CARTA DE PERNAMBUCO”, como ficou conhecido o documento 

“RESOLUÇÕES DO PRIMEIRO ENCONTRO PERNAMBUCANO DE 

ESCRITORES INDEPENDENTES”
7
, que o grupo chegou aos seguintes tópicos de 

definição no I ENCONTRO NACIONAL DE ESCRITORES INDEPENDENTES
8
 , 

evento que reunira, como diz a poetisa Fátima Ferreira,  desde “poetas populares, 

vanguardistas e anarquistas, até os mais tradicionalistas  dos autores”. Para ela: 

 

O Encontro Estadual também apresentou um manifesto e contou com a 

realização de vários eventos culturais como lançamentos de livros em grupo, 

espetáculo de poesia falada nas ruas do Recife, recitais, varais, debates, 

depoimentos, venda de livros de autores pernambucanos, etc. O MEI em 

Pernambuco foi o verdadeiro estopim da “bomba” e muita gente começou a 

botar as barbas de molho ou arregaçar as mangas da camisa para uma briga 

sem armas, enquanto outros armavam armadilhas para destruí-lo. (2000, 

p.17) 

 

 

 

Do manifesto ao qual faz referência o texto de Fátima Ferreira, 

transcrevemos os princípios que nortearam as discussões em Pernambuco com vistas ao 

Encontro Nacional que ocorreria no Ceará em 5, 6 e 7 de setembro de 1981: 

 

a.  Independência ante a sociedade opressiva e seus valores pré-estabelecidos; 

b. Independência ante o governo, órgãos estatais e empresas editoriais, não aceitando 

interferências a respeito do conteúdo e da forma de suas criações teóricas ou literárias; 

                                                           
7
 Anexo 4: Cópia do original do documento “Resoluções do primeiro encontro pernambucano de 

escritores independentes”. 
8
 Anexo 5: Cópia do documento original “O que foi o primeiro encontro nacional de escritores 

Independentes”. 
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c. Independência ante pressões vindas do meio intelectual ou político no sentido de 

impor, padronizar ou restringir temas e formas (livre expressão dos momentos do 

escritor, que só a sua sensibilidade cabe determinar). 

d. Independência de cada escritor nos seus posicionamentos filosóficos, teóricos, 

políticos-ideológicos, nas suas opções por correntes e movimentos literários, em tudo 

que diz respeito à editoração, divulgação e distribuição dos seus livros. 

e . Independência ante todos os modelos culturais alienígenas à cultura brasileira. 

Como se pode perceber os Independentes não definiram em sua “carta de 

princípios” nenhum novo cânone de motivação estética, na verdade a ausência de um 

cânone é o que caracterizava a produção do Movimento, a Independência sem cortes. O 

aspecto anárquico que se consolida nas posições politico-filosóficas e, principalmente 

estéticas, é quase uma antecipação do que mais tarde nos diria Roberto Reis sobre este 

elemento norteador presente em quase todas as literaturas, delimitando a validade da 

produção artística, em nome de um aparelho do Estado, porque neste caso, "o discurso 

da alta cultura tem, o mais das vezes, estado a serviço do poder e do Estado" (JOBIN. 

1992, p.69) emitindo e conservando a relação entre a qualidade de texto artístico e a 

ideologia das elites intelectuais. De onde e por onde, neste e em outros casos: 

 

O horizonte de expectativa de uma obra, que assim se pode  reconstruir, torna 

possível determinar seu caráter artístico a partir do modo e do grau segundo o 

qual ela produz seu efeito sobre um suposto público. Denominando-se 

distância estética aquela que norteia o horizonte de expectativa preexistente e 

a aparição de uma obra nova ─ cuja acolhida, dando-se por intermédio da 

negação de experiência conhecidas ou da conscientização de outras, jamais 

expressas, pode ter por consequência uma “mudança de horizonte”─, tal 

distância estética deixa-se objetivar historicamente no espectro das reações 

de público e do juízo da crítica (sucesso espontâneo, rejeição ou choque, 

casos isolados de aprovação, compreensão gradual ou tardia). (HAUSS, Hans 

Robert. 1994 p.31.) 

 

Por outro lado “a carta de princípios” do movimento é longa e extensa, mas 

assume, principalmente, um caráter ideológico libertário da arte em relação à crítica. 

Considere-se que o texto é um corte, recorte na atmosfera bem comportada da lírica 
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pernambucana da geração de 65 e de outras gerações.  Procura, na verdade, sobreviver 

além da crítica e para além da crítica, profanando seu grito de liberdade que se opunha a 

agressão à autonomia do autor e sua subserviência aos cortes e exigências do mercado 

editorial.  

Recordo aqui o Elementos para uma crítica da natureza do poder ou 

Manifesto cínico-anarquista de Caesar Sobreira, lançado em sua segunda edição no 

auge do movimento, em 1981 (ver material de divulgação do livro no final do trabalho). 

O mesmo autor seria mais tarde professor na Universidade Federal de Rondônia, no 

curso de Psicologia. Seu livro foi um marco no início dos eventos do grupo e marcou 

toda uma época (ver foto do convite de lançamento ao final do trabalho). 

Sob este aspecto o termo “independente” passou a ser associado ao ímpeto 

nacionalista presente em quase todos os movimentos de grande repercussão desde o 

início do século XIX e, de certa forma, mantém o movimento em rota de emancipação 

em seus princípios. No entanto, esta independência não se relaciona a mesma apregoada 

pelos nossos Românticos ou cultuada pelos nossos Modernistas porque não se vincula 

ideologicamente a perspectiva nacionalista nos moldes que envolve ambos, 

especialmente os primeiros. 

Sem dúvida, os Independentes ao pensar uma plataforma de independência 

no contexto político ideológico em que se encontravam,  não deixaram de considerar a 

questão do nacionalismo e da autonomia política. Neste sentido, o grande esforço 

concentrado e definido em seus eventos se atinha, especialmente, a questão da 

independência da obra em relação ao crítico e a ideologia das classes dominantes, 

reafirmando aspecto não canônico. Não foi ao acaso que o I ENCONTRO NACIONAL 

terminou no dia 7 de setembro de 1981, conforme pode-se constatar no documento da 

nota 7 (anexo 5). 

Certamente, se considerarmos a questão da crítica histórico-literária, 

tomando por base o pensamente de José Luís Jobim (1992, p.127) refletindo sobre o 

método, teremos o seguinte: 

 

Se, ao produzirmos uma História da Literatura, partimos dos pressupostos de 

que um determinado universo de autores e obras, consagrados como clássicos 

pelo cânon que herdamos, constitui necessária e suficientemente nosso 

objeto, teremos um resultado diferente do que se partirmos do pressuposto de 

que a primeira tarefa do historiador é de determinar seu objeto. Neste caso, a 

própria definição, bem como os critérios que a fundamentam, seria parte 

daquela tarefa. 
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Com efeito, os poetas não acreditavam ser possível seguir sem um critério 

de avaliação e/ou abordagem, o que torna ainda mais anárquico seus princípios 

filosóficos. Talvez, por isso mesmo, além de outros fatores, a crítica tenha ignorado a 

produção literária do período, com raríssimas exceções e, principalmente por isso, 

também a afirmação de que entre os Independentes é possível encontrar-se desde o mais 

fervoroso vanguardista ao mais conservador dos escritores, em um bloco uníssono de 

renovação na prática e na forma de se fazer e de se levar poesia ao público.  

Mas neste caso, e principalmente nele, o elemento cultural é considerado 

para efeito da formação da identidade do discurso que se produz como reflexo de uma 

integração entre texto e contexto presente pela sua face anárquica cujo perfil revela uma 

ausência de traços comuns e definíveis. 

Destas posturas antecipa-se de Roberto Reis a lição de que  

 

A cultura, com efeito, é um conjunto de sistemas simbólicos, de códigos que, 

de uma forma ou de outra, prescrevem ou limitam a conduta humana. O que 

nos sugere que a cultura implica ou requer mecanismos de cerceamento 

social. Ou, dito de uma maneira mais precisa, no interior de qualquer 

formação cultural as camadas dirigentes se valem de diversas formas 

discursivas e a transformam em ideologia para assegurar o seu domínio. 

(1992, p.66) 

 

 

Destarte não se queira aqui fundir conceitos como cânone e cultura, o fato é 

que estes dois emblemas dos estudos literários já revelaram suas respectivas forças em 

nossa crítica academicista, norteando e imprimindo padrões e critérios de avaliação o 

que de certo modo as aproxima e quase as tornam irmãs e, talvez por isso, tenha ditado 

as regras para o sucesso dessa ou daquela obra em detrimento de outrem. 

Sob este aspecto podemos falar em um movimento antiprovinciano, que 

instiga e cutuca o sentimento de preservação e conservadorismo de uma crítica e de uma 

sociedade de coronéis e generais cujos princípios são a farda da tradição e do 

conservadorismo literário com o qual se cercam no sentido de estabelecer os muros que 

impõem limites para o desenvolvimento dos códigos de “qualidade” por elas 

estabelecido.  

Na verdade, a farda se remete, de certa forma, ao nacionalismo a que nos 

referimos anteriormente e que se faz presente em todos os levantes populares, inclusive 

os literários. Se trouxermos tais considerações para os dias atuais, a lista dos 

“modernistas” a compor o nosso cânone já ultrapassa as fronteiras do próprio cânone se 

levar em conta que estes nomes são constantemente apresentados em nossas academias 
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cujo elo de representação ideológico-literário é fruto do conservadorismo de 

determinadas culturas dominantes. 

Refiro-me aqui as elites que se auto-intitulam vanguardas cujos 

pressupostos são normalmente resgates travestidos de outros cânones sobre os quais se 

camufla a real intencionalidade da obra que se torna tão canônica quanto à anterior, 

como temos hoje o nosso Modernismo e os movimentos que o antecederam.  

Não raro é o que temos no campo político ideológico quando o novo volta a 

usar das mesmas mazelas dos que foram abominados. Em outras palavras, a arte se 

supera para ser igual ou semelhante a aquela que se deixou superar ou que foi superada 

por força da renovação. Neste caso, o modelo que parece se romper é na verdade 

preservado como princípio basilar para o surgimento de outro. É na verdade o que 

dominou grande parte da formação dos nossos poetas do modernismo, cuja formação 

tradicionalista é dominante, como os casos de Manuel Bandeira e Mário de Andrade. 

Na verdade, no Movimento de Recife encontramos, no mesmo barco, os 

poetas populares (repentistas e emboladores), os Independentes; que deles herdaram a 

caracterização de movimento de rua, até um sonetista mais recluso e ensimesmado 

como Cícero Melo. Não obstante, como em todo o movimento, apenas uma meia dúzia 

assumisse as rédeas das atividades desenvolvidas, entre eles, Francisco Espinhara, Cida 

Pedrosa, Eduardo Martins, Héctor Pellizzi e Fátima Ferreira, que organizavam e 

executavam os projetos de editoração e divulgação da produção da época, bem como os 

eventos promovidos. A Estes autores que a história registrou como “grupo embrionário 

do Movimento” se juntaram, entre muitos outros, cujos registros ainda não se conseguiu 

documentar Samuca Santos, Jorge Lopes, Raimundo de Moraes, Erickson Luna, Cícero 

Melo, Dione Barreto, Geni Vieira, Marcílio Medeiros, Manuzé e Luis Carlos Monteiro, 

que colocamos no final do trabalho em uma pequena amostra  da poesia produzida por 

eles, além dos que estudaremos ao longo do trabalho tais como Marcelo Mário Melo e 

Wilson Freire.  

Os demais Adelmo Vasconcelos, França, Azimar Rocha, Francisco Antonio 

de Paula Machado (Chicão), Inaldo Cavalcanti,  Lara, Valmir Jordão, Caesar Sobreira, 

Amara Lúcia Avanilton Aguilar, Maria Celeste, Lenilda Andrade, Don Antônio, Azimar 

Rocha, Celso Mesquita, Jailson Marroquim, Joaquim Cezário de Mello, Jayme 

Benvenuto Júnior, Sérgio Lima e Silva, Fred Caminha, Pedro do Amaral Costa, Wadson 

de Paula, Dôra Gusmão, Juhareiz Correya, Claudionor Loyola, Manuzé, Ricardo 

Antunes, Josualdo Menezes, Mônica Franco, Wilson Mota (Miltinho), Jorge Verdi, 
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Belmar, os músicos Romana Mensard e Talis Ribeiro embora não estejam na antologia 

participaram e contribuíram de maneira decisiva para a nova postura frente a bem 

comportada literatura pernambucana dos anos 60 e 70.
9
  

Estes poetas perceberam ainda nesta nova postura, o renascer das ruas do 

centro do Recife naquilo que lhes é mais marcante: a efusão lírica, já que àquela época, 

além de ostentarem belos nomes, as ruas eram símbolos da resistência ao odor de urina, 

dos restos de frutas e da miséria no chão que passou a se confundir com a beleza do Rio 

Capibaribe e, consequentemente, da cidade, um espaço em que não cabe mais o lirismo 

“namorador, raquítico e sifilítico” ao qual faz referência Manuel Bandeira. No olhar de 

Ângelo Monteiro, em apresentação ao segundo livro de poemas de Eduardo Martins, 

Eczema no Lírico, diz ser o “centro de tudo” e “paradoxalmente, fonte de iluminação e 

conhecimento do mundo”, pois para Eduardo, nas palavras de Ângelo Monteiro,  

 

a poesia como forma de conhecimento, mesmo quando solipsista e 

ensimesmada, sempre reflete uma posição frente à cultura e a história, e, no 

menor dos casos, faz-se sintoma de algo mais geral. Nele poderemos 

vislumbrar uma linha de pensamento e de comportamento estéticos face ao 

drama social que se desenrola frente aos seus olhos. (1985, p.8) 

  

Desta forma e em certo sentido, os independentes questionavam a tradição 

da literatura pernambucana em que se confundia certo rigor formal com as hostes 

canônicas e de onde era possível se observar certo engravatamento individualista das 

formas expressivas as quais os independentes estavam intimamente vinculados e que 

corria pelas ruas da cidade no experimento das margens que se confundiam com o 

Capibaribe. Era esse o encastelamento individual-burguês de que se travestia a 

linguagem que os independentes contestavam, fazendo crer muito mais na experiência 

coletiva da expressão, respeitados os limites de cada um. 

Aliás, sobre isso, Cesar Leal, em resenha publicada no Diário de 

Pernambuco em 12 de setembro de 1986, intitulada O poeta Eduardo Martins
10

 na qual 

procede a análise do terceiro livro de poemas do autor, o Procissão da palavra (1986) 

ressalta o pensamento de Ortega y Gasset sobre a importância do grupo enquanto 

elemento muitas vezes determinante do processo de criação da obra. Diz ele:  

                                                           
9
  Anexo 6. A esse respeito ver reportagem publicada em 20 de setembro de 1985 pelo poeta, músico, 

crítico e jornalista Marco Polo, integrante do grupo musical Ave Sangria, na primeira página do Caderno 
C do Jornal do Commercio intitulada “Movimento de escritores independentes: a busca de novos 
caminhos”.  
10

  Anexo 7: Na mesma reportagem jornalística César leal diz que “Eduardo Martins é um poeta 
profissional. Tem consciência da arte cuja práxis exercita”. 
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O grupo é muitas vezes essencial à obra. Não a sua beleza, aos seu estilo, aos 

temas e mitos presentes no objeto criado. O grupo e isso foi visto por um dos 

mais completos estudiosos do Surrealismo – Cyryl Connolly – é o começo de 

tudo. O indivíduo isolado não pode chegar a parte alguma: é necessário um 

pequeno grupo, pequeno ou grande, “ um grupo bem dirigido pode fazer 

muito e tem possibilidade de alcançar bons resultados, resultados que um 

homem sozinho não poderia conseguir”. 

 

 

Esse pensamento de César Leal encontra ressonância no espírito de 

coletividade em que se alicerçam as bases do Movimento enquanto tal e por isso a 

predominância das atividades de rua com diversos autores de diversos credos seja a 

representação máxima de sua iconicidade. Os eventos, que se iniciaram em pequenos 

espaços, foram se agigantando e se espalhando como uma febre que tomou conta de 

todos os contornos do Recife e de suas cidades circunvizinhas. 

Os primeiros se deram na Livraria Reler, com o apoio do professor e 

“sebeiro sabido” citado anteriormente, Pedro Américo de Farias, um dos poucos 

simpatizantes às idéias do Movimento em seu início. Aliás, Flor Pedrosa e Pedro 

Américo de Farias acompanharam alguns dos Independentes antes mesmo do 

Movimento se definir enquanto tal como já vimos, apoiando e fazendo editar no colégio 

secundarista 2001 o caderno de poesia intitulado Momento Poético em que aparecem 

publicados os primeiros poemas dos autores que formaram o núcleo embrionário do 

movimento. O Professor também escreveu sobre o primeiro livro de poemas de Eduardo 

Martins e Cida Pedrosa.
11

 

 

1.2. Os Independentes e o centro do Recife 

 

E foi no olho do furacão, após estes eventos que começaram os recitais de 

rua nas pontes, na Praça da Roda (também conhecida como Praça do Sebo) e em frente 

às Lojas Americanas, na Rua Sete de Setembro, todos os sábados pela manhã, momento 

em que os poetas tomavam de assalto as ruas do centro da cidade e ocupavam os 

hidrantes fazendo jorrar a poesia.  Eram muitos os eventos, e mesmo a mídia indiferente 

e mesquinha de Pernambuco não conseguiu mais silenciar: OS INDEPENDENTES 

CHEGARAM!!! Chegaram e alteraram completamente o cenário literário do bem 

                                                           
11

  Ver texto da orelha do livro Restos do fim publicado em 1981, nas gráficas da Fundação Casa das 
crianças de Olinda, instituição que abrigava os violeiros e repentistas e era dirigida pelo artista plástico 
italiano Giuseppe Baccaro e onde ocorreram todos os encontros dos independentes em Pernambuco. 
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comportado Recife dos anos oitenta com uma proposta de trabalho anárquica e 

inovadora.  

Em virtude desta postura,  avaliações precipitadas por parte da “crítica” 

comprometeram o conhecimento da completa produção literária da época, embora 

alguns formadores de opinião como César Leal (Caderno Viver-DP), Teresa Tenório, 

Ângelo Monteiro (UFPE), Marco Pólo, Lucila Nogueira (UFPE), Marco Camarotti 

(UFRPE), Paulo Azevedo Chaves (POLIEDRO-DP), Waldimir Maia Leite e o maior 

incentivador dos Independentes, o poeta Alberto da Cunha Melo, contestassem estas 

“avaliações”, realizadas antes mesmo da leitura da produção em questão, o que nos 

remete, novamente, as indagações iniciais: que seria dos autores consagrados se algum 

estudioso não tivesse se debruçado sobre sua obra para estudá-la? O que levou ou leva 

os detentores do poder cultural a agir desta maneira? Seria apenas um preconceito 

gratuito ao qual os jovens independentes foram submetidos? Tais indagações remetem à 

maneira como seus membros foram recepcionados por parte dos detentores do poder 

cultural oligárquico do Estado.  

A evidência de avaliação precipitada está registrada na nota “Um fenômeno 

sociológico” do jornalista, fotógrafo e escritor Marcus Prado publicada no diário de 

Pernambuco
12

 que teve resposta de Fátima Ferreira no Jornal nanico “Americanto”
13

 e 

dos poetas Eduardo e Espinhara em entrevista a Alberto da Cunha Melo, no Comercio 

Cultural de 16 de janeiro de 1983
14

. 

No entanto, os Independentes continuaram e invadiram os meios 

acadêmicos, levaram a produção pernambucana para as universidades e as escolas. A 

FAFIRE (Faculdade de Filosofia do Recife) foi palco de vários eventos dos 

Independentes, entre eles o evento “A literatura pernambucana em debate” que reuniu  

os consagrados pela crítica e os próprios críticos do estado além de diversos artistas 

populares da época como se pode observar no folder da programação e nas fotos
15

 do 

evento. Também a UFPE e a UNICAP (Universidade Católica) foram palco de diversos 

                                                           
12

  Anexo 8: nota jornalística de Marcus Prado publicada no caderno Viver  do Jornal Diário de 

Pernambuco em 25 de janeiro de 1982 e que provocou polêmica com o Movimento, em especial,  com 

Eduardo Martins, Fátima Ferreira e Francisco Espinhara 
13

 Anexo 9:  Resposta da poetisa Fátima Ferreira ao jornalista Marcus Prato no editorial do Jornal 

Americanto, sobre a polêmica envolvendo a nota “Um fenômeno sociológico” escrita por ele em sua 

coluna. 
14

  Anexo 10: ver entrevista publicada por Alberto da Cunha Melo na primeira página do caderno cultural 

do Jornal do Commercio, “Commercio Cultural”, em 16 de janeiro de 1986. 
15

 Anexo 11: Sobre este evento realizado na FAFIRE (Faculdade de Filosofia do Recife existe a matéria 
publicada no Caderno cultural do Jornal do Commercio, “Commercio Cultural”, em 5 de maio de 1985. 
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recitais e eventos acadêmicos citados por Espinhara em um rol nas páginas 21, 22 e 23 

de seu livro (2000).  

Os bares, as portas de cinemas e os teatros já não conseguiam mais ignorar a 

presença dos escritores. Eles estavam em todos os cantos e recantos, mas centralizavam 

na Praça do Sebo, na Rua da Roda, seus lançamentos coletivos e, na Síntese, na Rua da 

Riachuelo, com o apoio e a generosidade da livreira Sueli, seus lançamentos 

individuais. Também em Olinda, na praça da preguiça, no Bar atlântico, se estendiam os 

varais de poesia e os recitais durantes as noites de fim de semana. O alto da Sé, o bar 

Cantinho da Sé, também assistiu  diversas manifestações de récita e comercialização 

autônoma de livros dos autores do grupo.  

Se a Livro 7, cujo proprietário era o livreiro Tarcísio Pereira, foi essencial 

para a consolidação da “Geração 65” de poetas pernambucanos e não deixou de ter sua 

importância para os Independentes, a livraria Síntese, a Praça do Sebo, o Beco da Fome 

e a frente das Lojas Americanas na Rua Sete de Setembro, cujo gerente fazia jogar do 

alto, sobre os poetas, baldes e mais baldes de água com o intuito de parar os eventos 

literários aos sábados, conforme depoimento de Eduardo Martins no documentário MEI 

AO MEIO, dirigido pela artista e jornalista Mariane Bigio e produzido pela produtora 

Gema em 2010
16

, foram o eixo da Identidade e da cidadania literária dos Escritores 

Independentes junto com as ruas do centro da cidade, especialmente a Praça do Sebo.  

Neste período o Movimento lançou 29 livros em um só ano, e fez circular 

mais de 10 jornais nanicos, entre eles o Americanto, o Lítero-Pessimista, o Contágil, o 

Mandacaru, o Cochicho, o Poética, o Cântaro, o Lírica e o Poemar, De cara com a 

poesia
17

 que se tornaram mais conhecidos em virtude de uma participação mais ativa de 

seus editores no seio do MEIPE. Este fato é importante porque revela que os 

Independentes, embora tivessem o mínimo necessário de organização representado pelo 

seu grupo embrionário, na verdade estavam abertos a participação de todos que 

desejassem produzir arte de e para as ruas. 

Se os jornais e os livros eram importantes para a consolidação dos espaços e 

da produção artística de sua produção, outras frentes foram organizadas no sentido de 

abrir trincheiras para A batalha pelo poema que os poetas travavam diariamente e que se 

tornou um dos folhetos lançados em conjunto por Eduardo Martins, Francisco 

                                                           
16

 Já existem pelo menos dois outros filmes sobre os Independentes segundo depoimentos colhidos dos 
próprios autores, no entanto, não foi possível localizar. 
17

 Anexo 12: Ver cópia da capa dos principais jornais nanicos Independentes e material de divulgação do 
lançamento coletivo, na Rua da Roda/Praça do Sebo. 



33 
 

Espinhara e Pedro do Amaral, com apresentação de Alberto da Cunha Melo, no ano de 

1983 e que fora comercializado para fazer frente ao custo de algumas delas
18

. 

Entre estas atividades destacam-se: feiras de livros, varais, exposições de 

pôsteres-poemas ilustrados, recitais, chuva de poesia, happenings e performances que 

tomam conta do centro histórico e revitalizam não seus esqueletos de concreto, mas a 

essência transubstanciadora da cidade. Uma real apologia ao que de mais singelo e 

cristalino representa a cultura recifense: o lirismo.  

Uma verdadeira embolia de muita coisa, que parecia morta na cultura do 

Recife, ressurge com força e magia pelas mãos e pela voz da juventude em espaços 

gerados com apoio dos que souberam recepcioná-los, entre eles: Sueli, proprietária da 

Livraria Síntese, que teve por diversas vezes à frente e adjacências do estabelecimento 

ocupadas pelos Independentes em lançamentos, recitais e exposições de poemas, além 

de outros que foram conquistados de assalto pelo Movimento, como a Rua da Roda. 

Uma lista desses eventos de forma muito comedida pode ser encontrada como registro 

no livro de Espinhara (2000), nas páginas 21,22 e 23. 

Neste período, Alberto da Cunha Melo ressalta, em coluna jornalística que 

já citamos, a importância do trabalho do MEIPE no que diz respeito ao resgate da 

oralidade da própria poesia brasileira. Tal traço artístico vem da tradição das raízes 

populares tão próximas dos Independentes que se tornou marca registrada nos eventos 

que se seguiram na Fundação Casa das Crianças de Olinda, bem como, dos demais que 

se espalharam em diversas cidades do interior onde atuaram em conjunto com 

repentistas e emboladores. 

Certamente tal aproximação provocou uma reação nos defensores da 

orquestra literária da Casa Grande e da Senzala, de onde os autores do grupo 

procuravam escapar e apresentar uma proposta de maior coerência entre o que se pratica 

e o que se divulga enquanto prática, haja vista as diversas manifestações que foram 

realizadas na época de denúncia contra a espoliação da arte popular do nordeste pelos 

apadrinhados da ditadura militar. 

Mas não se confunda aqui apadrinhamento aos ditadores com ideologia 

político-partidária que era quase uma unanimidade entre os intelectuais da época se 

dizer ou fazer passar por homens de esquerda cujo papel teoricamente seria livrar a 

nação das garras dos ditadores o que, sem dúvida alguma, era motivo de 

                                                           
18

 Anexo 13: Reproduzimos capa e notas de divulgação do livreto A Batalha pelo poema de Francisco 
Espinhara, Eduardo Martins e Pedro do Amaral Costa e a apresentação de Alberto da Cunha Melo.  
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questionamento e denúncia dos membros do Movimento em relação aos quem se 

locupletavam com as benesses advindas da ocupação de cargos e usurpação de favores 

clientelistas dos homens do poder, portanto, apontamos para os apadrinhados da 

ditadura e dos seus representantes no estado de Pernambuco, mais precisamente, os 

políticos do PFL.
19

 

Nesse sentido, observe-se que no seio da própria produção intelectual dos 

Independentes, duas vertentes são visivelmente delineadas como norte; uma ligada às 

temáticas mais relacionadas a este campo político-ideológico que de certa forma recai 

na linguagem panfletária dos chavões e das frases contestadoras de efeito, praticada 

principalmente, em parte dos escritos de Marcelo Mário de Melo da qual nos 

ocuparemos no capítulo seguinte e, outra tendência de recorte formal mais lírico-

subjetivo que de certa forma exercita certo rigor contraparente do processo de 

indefinição estilística que já se espelhava na “Carta de Pernambuco” texto adotado 

como referência em nível nacional para a definição do que se entendia por autor 

independente. Neste segundo caso estão Eduardo Martins, Cida Pedrosa, Chico 

Espinhara, Hector Pellizzi e Fátima Ferreira, motivo de nossas reflexões no último 

capítulo do trabalho. 

Entretanto, não há de se ignorar que entre uma e outra dessas tendências ou 

de uma para outra delas, ocorrem manifestações formais de linhas bem diversificadas 

como a que se apresenta como um viés mais enraizado na poesia popular do Nordeste 

representada nas publicações dos poetas Wilson Freire e Adelmo Vasconcelos, que 

possuem origem interiorana e traduzem sua expressão subjetiva em vários modelos 

herdados da prática artística medieval que se incorporaram a cultura do homem 

nordestino por meio dos primeiros habitantes que se deslocaram das áreas mais 

próximas do oceano atlântico e se embrenharam Estado adentro. 

De forma alguma esta prática impede que se evidencie resultados temáticos 

próximos das duas vertentes anteriores, pelo contrário, por meio dessa prática da poesia 

de cunho mais popular, os poetas tanto revelam um profundo conhecimento político-

histórico-ideológico do seu tempo, como são capazes de se aprofundar nas discussões 

sobre um maior refinamento estilístico que os põe lado a lado com o aspecto 

tradicionalista e conservador do elemento canônico que abordaremos no terceiro e 

último capítulo do trabalho.   

                                                           
19

 Anexo 14: Em relação a questões mais ideológicas do Movimento compensa a leitura do texto de 

Alberto da Cunha Melo no nº 4 do jornal nanico “Americanto”, em fevereiro de 1982 reproduzido ao final 

do trabalho. 
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Nele um estudo mais aprofundado vai nos revelar como escritores de 

formação canônica e escritores sem qualquer tipo de preocupação com este tipo de 

conhecimento convivem lado a lado e como isto funciona, a bem da verdade, como uma 

das marcas extraídas dos encontros regionais e nacionais, mais precisamente da “Carta 

de Pernambuco” em 1981 e da Carta Manifesto que foi redigida em Fortaleza neste 

mesmo ano, conforme já dissemos em outro momento do trabalho. 

Mas se os Independentes não tinham um compromisso, um programa 

mínimo em relação ao aspecto estilístico formal que os fazia transitar de uma a outra 

ponta de nossa formação (popular e clássica), em que efetivamente consistia a sua 

proposta de elaboração deste artefato literário e qual sua forma inovadora de 

veiculação? 

Penso que aqui se encontra o grande ponto de reflexão sobre o que foram 

estes anos dentro de uma perspectiva sócio-filosófica e artística, bem como histórico-

política. Temos um momento crítico de nossa história em que o país começa a marchar 

de uma ditadura para uma democracia, onde os primeiros atos em defesa da classe 

trabalhadora e operária se revelam por meio dos sindicatos de trabalhadores que 

começam a se organizar nas cidades periféricas de São Paulo e cujo desenrolar se repete 

nas principais regiões metropolitanas país afora, inclusive na região metropolitana do 

Recife. 

Outro aspecto se vincula ao desejo de liberdade expressiva que rondava toda 

essa organização no sentido de que grupos de artistas já reconhecidos pela população 

abria um circuito de participação em espetáculos e shows, que tinham, muitas vezes, 

como pano de fundo, a arrecadação para fins de financiamento das ações de reação da 

sociedade organizada por meio dessas entidades para resistir e continuar a luta que 

resultaria na redemocratização do país. 

Embora jovens em sua grande maioria, os Independentes de Pernambuco 

tinham plena consciência de seu papel enquanto fenômeno coletivo e praticavam uma 

poesia que não batia "cartão de ponto" como se pode ver na reportagem de Emília Maria 

na primeira página do Caderno Cultural do Jornal do Commercio em 16 de janeiro de 

1989 intitulada “Quando a poesia não bate cartão de ponto
20

, por isso mesmo receberam 

de Alberto da Cunha Melo a expressão que culminou em polêmica com o Jornalista 

Marcus Prado a que fizemos referência. Foi Alberto que em matéria jornalística 
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 Anexo 15: reportagem de Emília Maria na primeira página do Caderno Cultural do Jornal do 

Commercio em 16 de janeiro de 1989 intitulada “Quando a poesia não bate cartão de ponto”.  
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encaminhada para publicação definiu o Movimento como “fenômeno sociológico” no 

sentido que surgia de uma necessidade e de uma quase obrigação do processo de reação 

da própria sociedade civil em sua luta pela volta da liberdade ao país.  

É de suma importância lembrar que era, quase sempre, nas ruas que 

atividades de récita, varais e exposição de arte poética eram realizadas, sempre eventos 

coletivos e populares, o que dava novo contorno a função da literatura enquanto 

elemento transformador nos tempos duros da intolerância e da perseguição aos mais 

esclarecidos.  

No entanto, isto não interferia na elaboração da obra, qual seja, embora 

inspirasse uma tradição extremamente oral da poesia, os poemas dos autores 

independentes não se subordinava a tal tradição e fazia respingar traços estilístico-

formais de diversas tendências, inclusive as mais populares do verso livre, onde o 

poema piada era constantemente utilizado como forma de ironizar a condição pseudo-

marginal da arte que, por opção e necessidade, se colocava fora dos grandes circuitos 

comerciais. 

 É o que se vê em grande parte da produção inicial do grupo “Bandavuô”, 

em que Sérgio Lima e Silva, Samuca Santos e Geni Vieira militaram inicialmente e de 

onde se tem o embrião desse tipo de produção artística dentro do movimento, a qual 

transcrevemos agora com o fito apenas de ilustrar a nossa reflexão anterior: 

 

Doação 

Cortou o pescoço 

E serviu a cabeça 

No banquete  

De casamento 

                          

Manobras 

Só vou   

Aprender a dirigir 

Quando a ignição 

Virar detonador 

                                Geni Vieira 

 

 

Pra não dizer adeus 

Deixo a porta encostada 

Entre sem bater 

A saudade já fez seu estrago 

E não tem mais analgésico 

Que faça parar de doer  

Mas venha. 

                              Samuca Santos 
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Esta poesia, se não marca a representação da qualidade dentro dos modelos 

canônicos, reserva uma grata surpresa quando revela a face de uma juventude que sabe 

se indignar e expor sua revolta a uma nação que se omitia diante da violência do 

silêncio que se impunha pela força da ditadura.  

E é esta mesma juventude que rompe com os padrões da vaidade 

individualista e na capa do Número 3 do nanico Americanto que, em 1982, traz a luz o 

poema coletivo escrito a cinco mãos por Samuca, Avanilton Aguilar, Fátima Ferreira, 

Héctor Pellizzi e Francisco Espinhara, um “Poema a Yoko Ono”
21

 como forma de 

expressar solidariedade pela perda de Jonh Lenon em 1980, e que marca outra forma de 

expressão do movimento como maneira de combater o individualismo nas artes. A título 

de registro e ilustração, deixamos o texto: 

 

Teus cabelos 

Cortados 

Tentam 

Amarrar a pomba. 

E te queremos guerreira 

Para que venhas  

Toda armada de afeto 

A inundar os becos do mundo 

Como uma catarata 

De fogos 

De mãos  

E de peitos 

Buscando uma luz indestrutível 

Que enalteça o nosso povo 

(Imagine 

Coloquei minha mão 

Na arapuca do universo 

E a paz me mordeu). 

 

Desta maneira, se os Independentes foram arrojados no que diz respeito à 

forma de vários modelos composicionais como deixamos ver acima, também arrolaram 

para o centro de sua produção expressões mais conservadoras no que se refere ao 

procedimento composicional do poema, caso dos poetas Inaldo Cavalcanti e Cícero 

Melo, que cultuavam o verso medido e a forma fixa como modelo.  

Do segundo, citado no corpo do trabalho anteriormente, transcrevemos um 

soneto para dar uma medida exata do que estamos a falar aqui em termos de variação 

estilístico-formal de linguagem e motivação que caracteriza a produção da época. 
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  Anexo 16: cópia da capa do Jornal nanico Americanto. 
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Retornando a Ítaca 

 

A nave singra os sonhos nus do mármore, 

Cruzando a solidão e sempre célere. 

Carrega cuidadosa o nauta célebre, 

E aquele transformado em pétrea árvore. 

 

Um lutou, desdobrou a rota bárbara 

Dos dias que da vida exigem têmpera; 

O outro, tecendo de ondas sua têmpora, 

Transmudou-se de mundos, sempre máscara. 

 

O primeiro se fez, de acasos, íntegro; 

O segundo buscou, em rumos trôpegos, 

Desvendar o inefável do seu íntimo. 

 

Mas, ambos se perderam: mar adúltero. 

Hoje, mudo, acompanho, olhos sôfregos, 

Ulisses retornando ao mátrio útero. 

                                                               Cícero Melo 

 

 

Assim, levando-se em conta apenas o que se refere à multiplicação de 

modelos e estruturas revela-se um movimento que se reflete no espaço multifacial e 

multicultural das épocas em que diversas tribos ocupavam o mesmo núcleo dentro do 

centro de Recife, mas a grande maioria se encontrava abrigada ou sob a linha 

ideologicamente mais vinculada ao poder oligárquico do Estado, a Geração 65, que 

ocupava os gabinetes à época e os Independentes cuja prática poética era voltada para as 

ruas, tendo como bandeira principal o combate constante a essas vinculações e a 

manutenção do status quo dessa postura em nível estadual e nacional. 

Na verdade, observa-se que a poética do pluralismo e da multiface é já, por 

si só, uma forma de fugir e reagir aos modelos canônicos tradicionais enquanto 

elemento dominante, embora, como já vimos não se opte por deixar integralmente de 

praticá-lo e especialmente conhecê-lo. Na verdade, engana-se quem pensa que os 

componentes do movimento ignoravam este tipo de produção, pelo contrário, grande 

parte do núcleo embrionário já professava os tradicionais currículos em sala de aula nos 

níveis de primeiro e segundo graus, especificamente os poetas Eduardo Martins e 

Francisco Espinhara. Também não se pode ignorar que os independentes ironizavam as 

posturas mais conservadoras e faziam editar nas orelhas e contracapas de seu livros 
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várias sugestões de leitura as quais denominavam ironicamente de “Clássicos da 

Literatura Independente”
22

. 

Foram deles os primeiros gritos de liberdade que se fez proferidos nas tripas 

do Beco da Fome e adjacências, de onde o grupo de origem retirou suas primeiras 

experiências de poética de rua e onde parte da organização preparatória para o primeiro 

Encontro de Pernambuco se deu. O beco, na verdade, tornava-se um centro simbólico da 

Independência e da proximidade com as camadas economicamente menos favorecida da 

população, já que ali ficavam os botequins frequentados por estudantes e trabalhadores 

do comercio, enquanto nos bares da Rua Sete de Setembro se concentrava um número 

maior de profissionais liberais e servidores públicos, inclusive os que compunham o 

núcleo da chamada Geração 65 de poetas Pernambucanos cunho padrinho foi o poeta, 

crítico e professor César Leal. 

Desta forma, divididos os espaços em uma mesma quadra do centro da 

cidade que se espalhava pela Avenida Guararapes e adjacências, os poetas do núcleo 

embrionário armavam as atividades que ocorriam nas livrarias Síntese e Sete, no próprio 

Beco da fome, em frente às lojas Americanas, na Praça do Sebo, sobre as pontes e no 

Pátio de São Pedro. Mas, como diz Flávio R. Kothe “enfrentar o status quo torna-se 

suicídio, fazer parte dele é já estar morto” (2000, p.37)  

Tais questões levaram parte do Movimento a viver quase um anonimato até 

os dias atuais e, salvo raríssimas exceções, poucos foram efetivamente lidos pelos 

leitores mais especializados, o que se observa em relação aos poetas do núcleo 

embrionário e alguns que participaram do movimento desde os seus primeiros eventos, 

caso de Wilson Freire, que se vincula a poesia de expressão mais popular. 

É esta produção que passamos a estudar agora nos capítulos subsequentes: 

um passeio literário que traz para si a responsabilidade de reler o papel de Marcelo 

Mario Melo, Wilson Freire e Samuca Santos, alinhados em uma perspectiva de traço 

mais popular e político-ideológico e, outro, de Cida Pedrosa, Fátima Ferreira, Francisco 

Espinhara e Eduardo Martins, cuja subjetividade resgata a perspectiva revolucionária do 

espaço literário em diversas focalizações.    
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 Ver capa e contra capa do livro de Francisco Espinhara no anexo 17 
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CAPÍTULO 2. A CONSCIÊNCIA DA REBELDIA E A REBELDIA DA 

CONSCIÊNCIA: UM TRÍPTICO INDEPENDENTE. 

 

Ao afirmar no Prefácio e Prelúdio de seu O cânone ocidental que o livro 

“estuda vinte e seis escritores necessariamente com certa nostalgia” posto que “tenta 

isolar as qualidades que os tornam canônicos, obrigatórios em nossa cultura” (2010, 

p.11), Harold Bloom esquece a contradição que este pensamento cria em sua origem por 

si só; sim, porque se são obrigatórios enquanto leitura para uma determinada sociedade 

por que devemos reafirmar por meio dos estudos as suas qualidades se ele já as 

descobriu? O que vale, são os nossos esforços de leitura com a mente descolonizada, 

seja com obras canônicas, seja com obras que não foram ou não são lidas e consagradas 

para que novos Vicos possam surgir. 

Por isso iniciamos o trabalho propondo uma discussão cuja base de 

sustentação questiona os valores uniformes atribuídos a essas obras e suas congêneres 

sem se buscar eventualmente a máxima da transformação que acompanha o caráter de 

qualquer manifestação de ordem literária. Por isso, o questionamento dos valores pré-

estabelecidos em detrimento dos estudos de outras obras frente as quais a academia e os 

estudiosos se calam ou por mero desconhecimento ou pela máxima da não revelação.  

Como estudar Vico se Vico nunca tivesse sido estudado pelo primeiro 

pesquisador? O que saber de Shakespeare se sobre ele fosse colocada uma pedra antes 

mesmo que o primeiro leitor lhe revirasse as páginas para descobrir-lhe o mundo? 

Certamente não teríamos os diversos estudos que se sucederam sobre sua obra de forma 

a descobrir-lhe o valor revolucionário. 

Para tanto, exige-se uma atitude mais rebelde ainda que o mero resultado 

dessa leitura; é a própria leitura, ou a primeira leitura. Sem esta postura revolucionária 

não há de se falar em grande obra, porque não lhe descobriria o valor o primeiro leitor e 

ela estaria fadada ao anonimato.  

No campo expressivo seria necessário muito mais que uma rebeldia da 

consciência tal qual se observa no cenário político da época, era imperativo a rebeldia 

de uma consciência da rebeldia, cujo resultado expusesse as feridas do colonialismo 

feudal da cultura nordestina e acima de tudo, brasileira. 

Assim, permeava a produção independente certa consciência sobre a qual 

tornava-se exposta a geografia da miserabilidade intelectual e cultural, em que a troca 



41 
 

de favores, o apadrinhamento e a troca de elogios ditam a rotina do espaço urbano 

degradado, tal como anunciara Baudelaire em final do século XIX. 

Neste sentido, invocamos a figura do tríptico em sua organicidade e 

aparente uniformidade para resgatar de três representativos poetas e poemas do 

Movimento esse traço que unifica os ideários de independência defendidos como 

princípios literários.  

O desenho sociológico das relações com a crítica e com a política, 

observados nos poemas “Em quem a carapuça couber” de Marcelo Mário de Melo, “Os 

Fantoches” de Francisco Espinhara e “Cela 64, raio leste” de Wilson Freire traduzem o 

que desejamos abordar nesta seção do trabalho em maiores detalhes, sem detrimento de 

outros textos que eventualmente serão citados no transcorrer de nossas considerações, 

como o poema “Geografia do Mal” de Eduardo Martins, cujos elementos físicos 

atravessam a atmosfera lírica da cidade como se fora uma espada constituída a partir dos 

próprios elementos naturais presentes na urbe e que remetem aos estudos geosociais 

realizados por Josué de Castro no livro Geografia da Fome. 

O primeiro texto, “Em quem a carapuça couber”, de Marcelo Mário de Melo 

aparece pela primeira vez no número 4 do jornal Americanto editado por Fátima 

Ferreira e Héctor Pellizzi em fevereiro de 1982
23

, como reposta a uma polêmica 

estabelecida com o crítico e Jornalista Marcus Prado em torno de uma nota intitulada 

Um fenômeno sociológico publicada no Jornal Diário de Pernambuco, em 23 de janeiro 

de 1982
24

.  

Posteriormente, em texto publicado por Marcelo Mário de Melo no site 

interpoética.com em 13 de fevereiro de 2007, o autor em reconhecimento ao papel  

desempenhado por Francisco Espinhara no âmbito do Movimento e da literatura 

pernambucana como um todo, dedica-lhe o poema in memória
25

. 

A polêmica, efetivamente provocada pelo jornalista, nos remete a mente 

colonialista, mera reação do pensamento colonizado, característico da formação 

pernambucana sobre o qual se insurgia a juventude entrincheirada no front de batalha 

dos Independentes. Na verdade, a casa grande reagia ao que lhe chegava aos berros da 

senzala a que faz referência o texto de Marcelo. Como se pode depreender em uma 

leitura preliminar o poema funciona como um captador de fluxos polêmicos que 

flutuavam na bem comportada Recife dos anos 80, que se depara repentinamente com 

                                                           
23

 Anexo 18. Capa da edição do número 4 do Jornal Americanto. 
24

 Anexo 8. Nota do Jornalista Marcus Prado. 
25

 Ver publicação do texto no site: www.interpoética.com 
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um grupo de jovens embolados com alguns autores dos anos 60 e 70, para colocar em 

cheque os padrões enaltecidos pela sociedade da época.  

Observe-se que o poeta, como outros que circularam o movimento, se 

encontra em outra geração, a de 60, e herda dela a tradição da rebeldia como aporte de 

realização lírica, ainda que de forma politizada e revolucionária. De certa forma a 

ideologia parece ser um dos elos que aglutinam autores de épocas diferentes num único 

grupo, como é o caso. 

 O título do texto tem muito a nos dizer sobre a forma como esta geração 

encara os comportamentos tradicionalistas de uma cultura impositiva e ditatorial. 

Coloca-se como ícone de uma reflexão sobre a forma de se ler e se renovar 

determinados aspectos deste universo antropológico disseminado por toda a década de 

80, no sentido de que convida o leitor a encontrar os responsáveis por tais 

comportamentos impositivos, que nos levam a repetir uma leitura de nossa história sob 

as vestes da camuflagem e da face aparentemente neutra. Desta forma, o título é 

componente de um corpo que anuncia de forma sub-reptícia o seu caráter de denúncia e 

de revelação.  

A ausência de um rosto específico atrai para o seu perímetro as conjecturas 

das abstrações sobre as quais o comportamento se uniformiza em nome de uma tradição 

que avança e se mantém de forma silenciosa e imperiosa como maneira de exercer o seu 

controle sobre o colonizado, o subjugado. 

A denúncia arrola para sua instância de domínio semântico o objeto 

carapuça que invoca o sentido de todo um padrão comportamental específico do homem 

nordestino que remonta as veias do período medieval da Inquisição, em que os 

condenados eram obrigados a usar nos julgamentos um chapéu em forma de poncho que 

lhes cobria a face. Absorvida pelo português, como chapéu usado pelos condenados 

durante a inquisição, a expressão aglutinou ao seu sentido os significados de “assumir a 

culpa”, “esconder a face da vergonha para revelar a culpa”. A carapuça, portanto, 

remete a um feixe de significados que se multiplicam pela associação ao resto do título, 

composto de forma irônica e objetiva, no sentido de mostrar que a tradição (ou os 

tradicionalistas), a face do poder, vem mais uma vez ocultar sua prepotência e 

desfaçatez, que de certa forma se revela por meio do cinismo veementemente atacado ao 

longo do poema. 

Neste sentido, o cânone se prefigura enquanto comportamento impositivo, 

manutenção da face oculta em que: 
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Ao contrario do que quer a historiografia lusitanizante, a historiografia 

literária e a historia do Brasil são marcadas pela negatividade, pela 

auratização do crime coletivo, até pela estetização do não estetizável (em que 

o pecado não é abordar o problemático, mas camuflar o problema usando 

muitas vezes a verdade para mentir). A alternativa não se dá em camuflar a 

mazela pretérita e presente, projetando a utopia para o futuro: isso seria o 

mesmo, em uma outra época. (KOTHE, 2000, p.21). 

 

 

Desta forma, o comportamento canônico cujas bases se faz por meio de 

listas de dominância de umas obras sobre outras é, de certa maneira, excludente e 

impositivo no sentido que cria avalistas da qualidade ou ausência dela nesta ou naquela 

obra que são denominados no texto sob a alcunha de “auditores da cultura” dentre 

outras. 

Refiro-me aqui aos padrões impositivos das normas e das veleidades que, 

via de regra, se tornam totens absolutistas na forma de ver e de avaliar a arte, aliás, por 

isso mesmo, a mais das vezes, 

 

O Cânone institui uma censura sob a aparência de avaliação crítica. O que 

está em questão, mais que a absolutização do horizonte da “nação” ou do 

“Estado”, é uma auratização da arte e da ciência,  a qual é posta em curso 

para não se ter nenhuma delas. Acaba sendo necessário reavaliar o que tem 

sido arte e ciências humanas,. Apresenta-se como arte o que tem sido 

considerado propaganda, e como ciência o que é apenas ideologia, para que 

não surjam nem pareçam arte e ciência. (KOTHE, 24)  

 

 

Parece-me ser este o cerne da questão envolvendo a polêmica 

Independentes/Jornalista Marcus Prado que não consegue se entender com a “poesia 

livre do Recife”, cujo parâmetro são as ruas, o conhecimento e a tradição populares, a 

afinidade com a rebeldia e a insurgência que, em última instância “alterna ativa / o 

cuspe na mala / o coice na fala” dos latifundiários da cultura que são motivo do artigo 

publicado por Alberto da Cunha Melo no mesmo número do jornal
26

. 

Chamo a atenção neste momento para o fato de que toda esta polêmica 

envolvendo parte da crítica pernambucana e os jovens autores ocorre no instante em que 

o grupo preparava a realização do “2º Encontro Pernambucano de Autores 

Independentes” que ocorreria nos dias 3 e 4 de abril do mesmo ano. Dois meses depois 

dos fatos relatados aqui sobre o embate entre os dois segmentos. 
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 Ver novamente o anexo 14.  
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Alberto da Cunha melo, em seu texto, ressalta que o Movimento começara a 

incomodar muita gente. "A tradição de clientelismo na literatura do Estado não perdoa 

esse punhado de jovens que dão o seu saudável recado pelas ruas do Recife, recitando 

seus poemas, vendendo seus livros, arengando, amando, vivendo”. De fato, 

efetivamente Alberto encontrou o cerne da questão: O Estado não perdoa a 

independência e, nas palavras do jornalista, percebe-se, nas entrelinhas, o entendimento 

de que os poetas do Movimento deviam pedir favores à imprensa. Destarte, o autor é 

cliente do estado que o subjuga e que o mantém por meio dos favores e das migalhas 

concedidas. São os tempos duros da ditadura que logo chegariam ao fim, com a posse 

de José Sarney em 1985. 

De certa forma é este clima de entrincheiramento que o poema de Marcelo 

exala e é dele que se extrai a sua linguagem direta, clara, objetiva, que procura 

funcionar como um panfleto que divulga reação e rebeldia para quem o ouve pelas ruas. 

É uma picada sem picadeiro, um circo cujo circuito se emancipa nas águas turvas do 

Capibaribe e na tradição revolucionária herdada de um Manuel Bandeira ou de João 

Cabral, mais cotidiana no primeiro e mais singular no segundo. 

Também, do próprio Alberto da Cunha Melo se percebe a rebeldia e a 

emancipação expressa em seus textos mais politizados em que encontramos o 

emblemático “Aos mestres com desrespeito” cuja leitura torna-se importante dentro do 

contexto: 

 

Dizem que meu povo  

é alegre e pacífico.  

Eu digo que meu povo  

é uma grande força insultada.  

 

Dizem que meu povo  

aprendeu com as argilas  

e os bons senhores de engenho  

a conhecer seu lugar.  

Eu digo que meu povo  

deve ser respeitado  

como qualquer ânsia desconhecida da natureza.  

 

Dizem que meu povo  

não sabe escovar-se  

nem escolher seu destino.  

Eu digo que meu povo  

é uma pedra inflamada  
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rolando e descendo  

do interior para o mar. 

 
 

A irreverência, o emblema pós-colonial que se observa nos textos já citados 

é marca comum na produção de Marcelo Mario de Melo, a linguagem incisivamente 

objetiva e clara movimenta-se na direção de outros constructos que lhe compõe a obra, 

aproximando-a, no que se refere ao discurso, da geração marginal dos anos 70.  

Aliás, para que não se confunda sob qualquer aspecto os dois momentos, 

observe-se que as reverberações do poema nanico parece não ser a tônica dos poetas 

independentes dos anos 80, embora tenha sido marca inicialmente registrada de alguns 

de seus membros como Sérgio Lima e Silva, Samuca Santos e Geny Vieira.  

Na verdade, as academias dos eixos sul-sudeste ainda dedicaram alguns 

estudos à produção dos marginais dos anos setenta, até mesmo por conta da visão 

colonialista, o que não ocorreu com a produção dos anos 80 localizada em sua maioria 

no norte e nordeste do país, salvo raríssimas exceções como a do professor Afrânio 

Coutinho, que em sua Enciclopédia de Literatura Brasileira (2001, p.1119) faz 

referência ao Movimento e aos seus dois precursores em Pernambuco: Eduardo Martins 

e Francisco Espinhara. 

Aqui cabe fazer o registro discricionário da antologia da “Poesia jovem dos 

anos 70”
27

 que teve como organizadores Heloísa Buarque de Hollanda e Carlos Alberto 

Messeder Pereira sob a consultoria de Leila Míccolis e Maria Amélia Mello que pouca 

referência faz a produção nordestina da época e fica devendo uma avaliação mais 

abrangente e crítica dessa produção. Aliás, esta antologia é duramente criticada na 

entrevista que Eduardo Martins e Francisco Espinhara concederam ao Jornalista Alberto 

da Cunha Melo e que já fora citada anteriormente (ver anexo 10). 

O mesmo se pode dizer da pequena antologia elaborada por Francisco 

Espinhara e colocada como referência em seu livro sobre o Movimento em 

Pernambuco. No primeiro caso, algo de descaso com a produção do nordeste paira no 

ar, no segundo caso, a finalidade a qual se destinava o livro de Espinhara não ajudou 

muito a escolha dos textos e seus autores. Pode-se ainda dizer que algumas antologias 

foram rabiscadas e ensaiadas, mas não cumpriram seus desígnios, como a Sarjeta
28

 que 

foi elaborada por Jorge Lopes e Héctor Pellizzi, em 1985, com 24 poetas do 

Movimento. 

                                                           
27

 Anexo 19: Frontispício do Livro “Poesia Jovem dos anos 70”. 
28

 Anexo 19¹: Ver frontispício da antologia “Sarjeta”. 
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A parte isso, a poesia praticada pelos três autores que abordamos nesta etapa 

revela, até certo ponto, preocupação com o coletivo cultural que se precipitava nos 

documentos construídos nos eventos locais e nacionais. Espelho dessa posição política e 

ideológica de seus membros, parte desta produção caminhou sem um registro mais 

efetivo e recorrente, perdendo-se ao longo do tempo ou permanecendo sob a lógica do 

anonimato por mera ausência de publicação.  

 

2.1. Das senzalas e das ruas: os fantoches da imensidão 

 

Penso aqui que o poema de Marcelo Mario Melo, o “Em quem a carapuça 

couber” é exemplo de contestação de um modelo que escamoteia às vezes em que nos 

escondemos para fugir ao novo e para reafirmar nossa visão canônica, para solidificá-la 

como parâmetro imutável e o quão equivocados estamos quando pensamos com orgulho 

a imutabilidade de nosso comportamento como coisa culturalmente positiva em nossa 

formação.  

A cultura, vista sobre esta ótica, parece já vir com a cara do “dono”, do 

ancestral das capitanias hereditárias que deixaram de herança o marasmo, a 

inflexibilidade e o ranço acadêmico que se traduz no texto como a “carapuça” que não 

devemos usar. O aspecto simbólico, que remete à manutenção da tradição frente ao 

contexto de mudança que o país começa a respirar, conflita com a aparente mobilidade 

que a linguagem imprime as suas entrelinhas. 

Mormente faça referência ao aspecto social em seu contexto, o poema se 

singulariza enquanto ícone de uma geração que se mobiliza para entregar o país de volta 

à democracia, repudiando o comportamento estéril e revanchista dos que se vangloriam 

da manutenção da tradição e olham a novidade com desconfiança. Desta forma, além de 

um grande poema, o texto de Marcelo Mario Melo se antecipa como grito de liberdade e 

denúncia de uma crítica que ainda dorme sob as paredes do conservadorismo estético e 

ideológico. Se não, vejamos: 

 

EM QUEM A CARAPUÇA COUBER 

Marcelo Mario de Melo 

A Chico Espinhara 
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Calunistas literários 

auditores de cultura 

pitangueiros servis 

de casa grande: 

a poesia livre do Recife 

corre por fora 

das vossas escalas 

das vossas senzalas 

e alterna 

ativa 

 

o cuspe na mala 

o coice na fala 

de todos vocês! 

(1980) 

Dizer que um texto como esse ou mesmo que uma obra como a de Marcelo 

não se caracteriza como obra de valor por conta de seu conteúdo ideológico ou sua 

objetividade linguística é muito pouco para quem pretende descobrir o mundo do 

“encoberto” da literatura. É a aceitação da senzala que se consolida à distância e como 

distância da “casa grande”, enquanto espaço representativo da qualidade imposta por 

essa ideologia dos auditores da cultura. É, no mínimo, reafirmar as regras do 

establishment que representa, a manutenção e não partir em direção à transformação, “A 

mudança do modo dominante de produção” que “rearticula todos os subsistemas 

(econômicos, sociais, culturais) e altera a sua natureza fazendo que operem em outro 

sentido” (KOETHE. 2003, p. 41).  

Na verdade esse tipo de leitor (e de crítico) trabalha a ideologia do 

conservadorismo sentindo-se revolucionário e prestador de serviços que definem o que 

é e o que não é qualidade em arte. Ele se referencia enquanto herói épico de uma 

epopeia inexistente que impõe a luta da qualidade contra a não qualidade nos arredores 

da produção da obra literária, comportando-se, efetivamente, como um auditor que 

mede e avalia o desempenho desta obra ou da cultura a qual se vincula. 

E por falar em auditores da cultura este modelo estilístico multifacetado e 

pluralista em termos de tipos de discurso é a proposta definida pelos Independentes em 

seus encontros estaduais e regionais, de onde surgiram seus manifestos e cartas 

programa. Deles extraímos alguns pontos que nortearam o tom mais democrático dessa 
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produção literária construída com a blague e a irreverência no bem comportado cenário 

do Recife e do Brasil dos anos 80.  

Neste sentido, “a poesia livre do Recife” a que faz referência o poema de 

Marcelo Mario Melo, efetivamente, “corre por fora” dos esquemas oficiais, veste-se de 

uma roupagem que agrega, em sua Carta de princípios já apresentada no capítulo 

anterior, parâmetros de sua representação e, entre outros valores a independência como 

forma de reação diante da repressão social e os órgãos estatais que procuravam interferir 

na forma ou no conteúdo das obras, à época, inclusive contra às pressões advindas dos 

meios acadêmicos e intelectuais. 

Assim, será uma arte que confrontará os que sobrevivem às custas das 

benesses do poder público e da ideologia da classe dominante travestida de artistas 

fantoches que logo serão incorporados em textos e poemas que se imanizam no corpo da 

cultura local enquanto representantes da negação, como o de Francisco Espinhara, um 

dos principais membros do núcleo inicial do Movimento junto com Eduardo Martins, 

Cida Pedrosa, Fátima Ferreira e Hector Pellizzi. 

Eis um poema bem escrito, um poema que compensa lermos na íntegra: 

 

FANTOCHES 

Os fantoches da Rua Sete 

Seguem cegos na procissão. 

A puta diurna da Palma 

Traz uma venérea na alma 

E uma cova diária na mão. 

Da Ponte Velha a secular ferrugem 

Reticente ao trajeto branco da nuvem 

Come o estrado, o arco, o vergão. 

Os poetas esquecidos no beco 

Transam sangue a trago seco 

Dormem como trapos sobre chão. 

Recife, musa, maldição 

Cadela suja, traiçoeira 

Seta certeira 

Encantada cidade do cão. 
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Assim, acredito que enquanto força de representação de uma arte rebelde e 

comprometida com o novo, com o texto de cabeça erguida e com as nossas 

reverberações de “linguagens, leituras e culturas” a produção desses autores faz eco em 

nosso passado e se traduz como inquietude do nosso presente, tornando-se um desafio 

que a academia não pode se furtar a enfrentar. O Poema de Francisco Espinhara 

rediscute o papel do artista e aponta, principalmente, para o tipo subserviente do Estado. 

O poeta, “funcionário público com livro de ponto expediente protocolo e manifestações 

de apreço ao Senhor Diretor”, que Manuel Bandeira apontara em "Poética" no raiar das 

primeiras manifestações modernistas. 

O "Fantoches" é a representação simbólica da luta a ser travada no terreno 

da urbe, em seu centro, em plena Rua Sete de Setembro que representa a arena onde os 

gladiadores vão se defrontar e demarcar, a partir da luta, os limites de seus espaços, de 

onde a ocupação do espaço popular, a rua, parece ser a representação da ideologia 

triunfante. Mas a urbe vem com todas as suas mazelas, a venérea que assola a alma, a 

morte que se anuncia em cada pedaço de chão demarcado pela noite e pela escuridão, 

pela cegueira dos “fantoches”, além da decadência expressa em sua própria constituição 

física aí representada pela denominação da Ponte Velha com sua “secular ferrugem”. É 

ela que esconde a marca da tradição, os vícios do passado, o agendamento de uma 

postura colonizadora e coronelista da região. O emblema na representação do 

brinquedo, de sua necessidade de envolver-se em um enredo que parece não se alterar. 

O “Fantoches”, acima de qualquer suspeita, rediscute o papel do artista em 

seu tempo, seu trajeto “branco na nuvem”, seu rastro de algo mais nos céus e na 

emancipação cultural da cidade, espaço que encastela o renascer das grandes discussões 

ideológicas praticadas em outras épocas. Desta forma, os poetas deglutem os becos e 

vielas que se corporificam enquanto artérias que circundam o espaço central, 

especialmente o “beco” que é elemento remissivo do espaço “Beco da fome”, onde os 

Independentes se reuniam pouco antes de realizar suas atividades de rua, ora em frente 

às Lojas Americanas e ora em frente a Livraria Livro 7, cujo proprietário Tarcísio 

Pereira foi um dos seus incentivadores. 

Deste ponto em diante o poema e o poeta fazem a composição final do 

espaço do delírio que se caracteriza como espaço encantado em que os poetas dormem 

no chão e a palavra funciona como flecha certeira, transformando-se em espaço lírico, 

espaço de realização lírica cuja amplitude se refaz na urbe transfigurada como espaço 

do mal, “do cão”. Finalmente, Espinhara compõe o típico cenário Baudelairiano do 

centro urbano, aquilo que serve ao Dandy da pós-modernidade enquanto esteio de 
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sustentação e diluição dos sonhos e da arte, o culto do belo que perambula pelas pontes 

e ruas no coração da cidade. 

O texto revela-se, portanto, tal como no texto de Marcelo, enquanto espaço 

ideológico que ao final remete à coisificação das pessoas, espaço do cão que se nivela 

com a estrutura concreta da cidade e mística da senzala cujos oprimidos são sempre 

agentes de um processo social e multicultural transformador de onde renasce a 

esperança de mobilidade dos que cerceiam a liberdade da maneira mais comum. 

Não é a toa que sobre ele paira uma instigante questão de cunho histórico, 

que envolve parte das divergências iniciais entre o movimento e o capitão do barco 

Pirata, Jaci Bezerra e, em segundo lugar, que depois de ter sido composto por Francisco 

em uma mesa de bar, foi jogado fora e recolhido pelo poeta Eduardo Martins que possui 

o texto original desse e de outros tetos em seu arquivo, conforme se pode ver nos 

anexos do trabalho
29

.  

Além destas curiosidades podemos dizer que existe uma preocupação 

comum com a representação simbólica do aprisionamento cultural, político e social que 

flutua sobre a atmosfera do texto de Marcelo e de Wilson e que todos tem em comum a 

relação metafórica entre seus respectivos sistemas de aprisionamento. 

No primeiro caso, a senzala é o espaço do aprisionamento cultural, físico e 

intelectual do sujeito; já no segundo, a cidade parece retê-lo e apoderar-se de seu 

encanto e por fim o reconhecido espaço de aprisionamento de toda a história da 

humanidade, recolocado enquanto símbolo de uma ditadura que se estendeu pelo país ao 

longo de 30 anos, a metáfora da cela que marca o início do sistema em 64 e que compõe 

o título do poema de Wilson Freire. 

 

2.2. No limiar da geografia, o cânone de todo mal: a cela 64 no raio leste 

 

Podemos falar aqui, ainda, no poema “Geografia do Mal”, de Eduardo 

Martins que, afora a remissão ao limite estabelecido entre espaço-texto, recorta a 

imagem deste espaço enquanto ilha que se traduz na ideia de isolamento do dandy 

dentro da grande urbe a que fazia referência Baudelaire. Este poema expressa o retrato 

vivo da decadência do ser em seu isolamento no final do conflito. É ele coisificado e 

metaforizado na figura da ilha, “cercado de males por todos os lados”, como bem disse 

o poeta: 

 

                                                           
29

 Anexo 20: original do poema Fantoches, Francisco Espinhara 
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GEOGRAFIA DO MAL 

Recife, diluidora 

dos meus sonhos, 

tens água suficiente 

para afogar-me 

tuas lâminas de vento  

ensaiam o corte 

de minhas pontes 

respiratórias 

em ti sou ilha 

cercado de males 

por todos os lados 

 

"Geografia do mal", de Eduardo Martins sugere o isolamento voluntário do 

indivíduo acuado na grande problemática da desumanização da urbe e na geografia que 

a formata de maneira natural, o mesmo não se dá com o mais emblemático poema da 

época, a redondilha maior da “Cela 64”, Raio Leste, de Wilson Freire.  

Este poema, além da enorme carga política e ideológica que carrega 

enquanto representação simbólica do cerceamento voluntário promovido nos porões de 

uma ditadura que humilhava a nação é a grande representação da relação do discurso 

poético popular e a proposta dos Independentes que se entrincheira para seu combate 

constante a todas as formas de cerceamento e perseguição da expressão no Brasil dos 

anos 80.  Tal proposta não se vincula a postura de querer e permanecer à margem como 

o fizeram os poetas marginais dos anos 70, é uma proposta que segue para o olho do 

furacão e ocupa as ruas no sentido de redimensioná-la como espaço de resistência da 

cultura popular que faz frente aos gabinetes e olhares colonialistas conservadores. 

 É este poema que traz a tona o enleio entre a formação medieval desse 

discurso e a tradição da oralidade no seio da cultura nordestina, na estrutura e na forma, 

senão, vejamos: 

 

CELA 64, RAIO LESTE 

Na volta passa na feira 

aproveita e traz prá mim  

um metro de céu azul, 

traz um por de sol carmim 

um corte de lua cheia  

nem que seja de murim  
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me traz lembranças da chuva  

diz ao som que amarelei 

leva um recado pro vento 

diz a ele que mofei  

que passe na casa dela  

mas não diga o que eu passei 

 

 

e traz aqui neste frasco  

um cheiro qualquer de mato 

pega minhas alpergatas  

lava elas num regato 

traz o brilho dos olhos dela 

pro escuro desse quarto. 

 

traz num beiço um assobio  

de uma ave cantadeira 

leva toda minha pena 

prá quem sofre a vida inteira 
me diz se a esperança dela  

quando morre é a derradeira... 

 

se puder tu traz zoada 

de bicho brabo correndo 

enrolado neste lenço 

tu me traz um sol nascendo 

se ela tá cheia de vida, 

não lhe diz que eu tô morrendo 

 

já que tu vai lá na feira,  

me faz essa caridade!!!! 

  

 

 
Como se pode perceber trata-se de um poema composto de seis sextilhas em 

redondilhas maiores e com a última servindo de remate para o corpo do texto, finalizado 

com o dístico. A primeira estrofe, introdução do processo de cerceamento, anuncia o 

tom de lamento desenvolvido ao longo da estrutura sob o clima da distância e no efeito 

da oralidade que se reflete pela agilidade dos versos a serpentear a forma de maneira 

ágil e singular. 

Esta agilidade se estende por todo o corpo do texto de maneira a referendar 

o suposto diálogo entre o sujeito lírico e seu interlocutor que assume o papel de 

estrutura de transporte a separar, nitidamente, o espaço de fora do espaço de dentro, o lá 

e o cá, o livre trânsito e o aprisionamento consolidado nas esferas discursivas de tensão 

entre o levar e o trazer notícias de cada um desses espaços. 
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Refiro-me aqui a absoluta carência de ordem física e espiritual imposta ao 

sujeito lírico pelo ato de cerceamento de sua liberdade, o que resulta na aceitação de 

pequenas oferendas que podem suprir-lhe as necessidades em virtude do grau com que 

se depara momentaneamente. Este elemento acalentador aparece representado na 

metáfora do “corte de lua cheia” que satisfaz suas ambições mesmo sendo de morim, 

tecido de qualidade variada, comum, em grande parte duvidosa, comumente encontrado 

nas feiras livres do nordeste. 

A valoração destes elementos da cultura local e o fortalecimento do discurso 

popular, resgatado por meio da oralidade expressa na musicalidade dos versos 

redondilhos, parecem completar a resistência de uma poesia que se manifesta como 

anticanônica e pós-colonial como o modelo proposto, embora se funde também na 

expressividade de uma emoção subjetiva refletida na carência de contato com os 

elementos do mundo natural (a chuva, o sol, o vento) que de certa forma se precipitam 

no espaço exterior do mundo e no mundo interior do sujeito, avesso às formalidades 

estéticas propostas por uma literatura de gabinete submissa aos padrões do cânone. 

Desta forma, ideologicamente, o texto confronta o pensamento 

tradicionalista brasileiro que reflete a ideia do europeu como modelo de uma postura 

civilizatória que cultua o aprisionamento do indivíduo, a começar pelo índio, seguido do 

negro e posteriormente do próprio branco divergente no sistema político imposto, na 

época. Tal situação revela certo inconformismo que resvala na postura de revide 

proposta pelo movimento em sua carta de princípios que, não raro, faz renascer o 

espírito de luta da arte contra as atrocidades do regime ditatorial. 

Assim, o agente transformador deste clima de melancolia, instalado no 

cerne da questão do aprisionamento, aparece representado pela metáfora da proteção 

que o sujeito lírico lhe dedica, privando-o de aproximar-se e tomar conhecimento de sua 

miserabilidade. Desta forma, reivindica-se do elemento de transporte seu papel como 

interlocutor da concessão, via transposição, de partes dos componentes que se ligam a 

este agente, o alívio do sofrimento e do isolamento do sujeito lírico. 

Na verdade, a imagem de luminosidade plangente nos olhos do elemento 

constitutivo, espalha-se representando o espaço de fora e a escuridão se faz recorrente 

como elemento do espaço de dentro em que se encontra aprisionado o eu. Tais imagens 

migram para o núcleo metafórico inicial expandido na imagem remissiva da cela e do 

número que a acompanha enquanto elemento icônico do contexto político e social. 



54 
 

Assim sendo, os limites da Ilha impostos ao sujeito da Geografia de 

Eduardo Martins, restringe-se ao espaço menor da cela, mas amplia-se em 

contextualização e carga ideológica e social, perdendo um pouco de sua natureza 

subjetivista e ganhando as raias do momento histórico que atravessava o país. 

 Desta forma, o agitado mundo da feira, cerca-se enquanto ilha que remete 

ao desejo de isolamento no poema de Eduardo e o contrário, em que a submissão se dá 

pela não realização do desejo, se perpetua no isolamento involuntário e forçoso exposto 

no poema de Wilson, espaço em que os elementos históricos e ideológicos são 

privilegiados. 

Aqui, fechamos as nossas reflexões sobre um dos caminhos apontados em 

nosso trabalho entre os muitos que foram seguidos pelos Independentes em sua 

trajetória de formação de movimento arrolado no seio de uma variedade de expressão 

intensa que se encontrava fervilhando nos arredores do Recife dos anos 80. Passamos, 

pois ao capítulo seguinte, em que desenvolveremos as nossas abordagens sobre a 

produção literária do grupo embrionário encabeçado por Eduardo, Francisco, Cida, 

Fátima e Héctor Pellizzi, cujos cantos parecem convergir para um mesmo espaço 

discursivo, o espaço da independência.  
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CAPÍTULO III: O canto da Independência e a Independência do canto. 

 

Se por um lado a questão dos estudos pós-coloniais envolve um profundo 

questionar ao cânone, na verdade o privilégio que este detém em relação aos demais 

textos, marca do tradicionalismo que impregna as paredes dos nossos grandes centros 

universitários, por outro a arte de rua ganha força e torna-se espaço por onde circulam 

as novas tendências literárias com a liberdade de seu aspecto multidiscursivo e plural. O 

espaço do eurocentrismo perde a mais valia para a concentração dos valores linguísticos 

locais que envolvem o multiculturalismo e a reserva do sujeito lírico sobre a 

manifestação estética das diferentes formas expressivas, o que de certa forma contempla 

o aspecto indisciplinado enquanto traço comum entre os que circulam no movimento, 

notadamente os que formaram o seu núcleo inicial.  

À parte isso, e por isso mesmo, a troca, o diálogo e a intertextualidade 

enquanto valor expressivo aparecem em parte dessa produção tornando seu espaço 

núcleo comum entre esses autores. A questão dos estudos literários, especificamente da 

análise do discurso poético, encontra novos vetores no Brasil a partir dos anos de 1980 

com o novo processo de reintegração do sujeito ao campo dos estudos da linguagem, 

especificamente, nas bases da discussão herdada do pensamento de Mikhail Bakhtin no 

que concerne à concepção dialógica e polifônica dos estudos da linguagem analisada 

por Beth Brait em Bakhtin, Dialogismo e Polifonia (2009, p .47).  

Neste contexto insere-se a produção poética de Cida Pedrosa, Francisco 

Espinhara, Eduardo Martins, Fátima Ferreira e Héctor Pellizzi, autores do núcleo 

embrionário que escancara o processo de contestação da manutenção dos valores que o 

ambiente cultural impunha às diversas gerações por meio de uma crítica de formação 

eurocêntrica. Neste sentido, o espaço discursivo de suas obras encontra no turbilhão da 

urbe a referência física sobre a qual se debruçará e reificará o painel subjetivo da nova 

perspectiva. 

Por este caminho, Cida Pedrosa e Fátima Ferreira são nossos primeiros 

passos cuja direção se desdobrará posteriormente até os discursos de Eduardo, Francisco 

e Héctor. Nosso objetivo é refletir sobre a forma como os Independentes, embora 

produzindo discursos muito plurais e diversificados, encontraram no elemento espaço 

seu elo de convergência nuclear, de onde surge uma linguagem-construto de emoções  

imbricadas entre o diálogo das diversas formas de expressão artística, notoriamente as 

formas literárias e plásticas e o cenário íntimo do eu a partir de um olhar observador, 
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recortado da exterioridade concreta do mundo imagético da arte e principalmente, da 

urbe. 

Uma poesia de marcações visuais que se apresenta ao leitor como invariante 

de uma nova perspectiva do universo caótico que os rodeia, numa sucessão de quadros 

polifônicos capazes de atrair pela beleza plástica dos versos construídos com a força do 

fazer literário do nosso tempo e de nossa paisagem íntima, como demonstraremos nas 

leituras a seguir, cujas marcas compõem uma síntese polifônica da paisagem do sujeito 

pela integração entre as formas de percepção do mundo e a da arte.  

3.1. Primeiras vozes: o canto de chegada e o espaço da ausência nos 

discursos de Cida Pedrosa e Fátima Ferreira 

Iniciar a leitura de uma obra literária é transitar por um terreno de múltiplas 

direções que interagem no sentido de compor um campo único de mobilização em que 

se movimentam diversas vozes dentro de um contexto singular, cuja especificidade se 

desenvolve pela relação que este mesmo campo estabelece com diversos outros, tanto 

no plano linguístico como no social. 

O texto, enquanto elemento que se renova a partir das diferentes teorias de 

abordagem de seus elementos, está em constante movimento nos dois eixos que 

norteiam a maior parte dessas teorias, ora privilegiando o mero recorte histórico de seu 

acontecimento, ora contextualizando este mesmo acontecimento.  

Mormente essa reflexão não elucide toda a questão da preferência por esse 

ou aquele movimento por parte do leitor, de fato, esses princípios normalmente 

interferem, e muito, em sua escolha e predileção. No entanto, a formação a que está 

submetido vai ocupá-lo sobremaneira com o mundo que já está nitidamente preparado 

para ele, se este princípio teórico se locupletar pelas veias das esferas de uma formação 

canônica e pouco resultará na experiência da renovação do gosto ou sua alteração de 

modelo. 

Partindo deste princípio é possível compreender a obra literária como um 

construto de um mosaico onde formas linguísticas, gêneros e vozes do discurso 

interagem no sentido de promover e acomodar diferentes modos de integração entre os 

textos e suas camadas expressivas, procurando esta renovação, convergindo para a 

novidade que é quase sempre o elemento comum e propulsor da criação do grande texto 

em sua condicionante artístico-cultural.  
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Neste sentido a análise da linguagem, por meio da qual se dá a construção desse 

mosaico, se faz através do processo interativo e dialético pelo qual se relacionam o 

indivíduo e sociedade, de onde se extrai grande parte dos estudos Pós-coloniais, que 

encara a novidade como forma de quebrar a hegemonia hereditária do que se encontra 

estabelecido como obra de valor pelo elemento colonizador para o elemento colonizado. 

Uma leitura e uma atitude descolonizadora, vai justamente desmantelar esta posição 

fixa, de privilégio, de um texto canônico sobre outro não canônico, ainda não discutido 

em meios acadêmicos.  

 Dentro dessa perspectiva de abordagem resolvemos estudar a Poesia de Cida 

Pedrosa e de Fátima Ferreira e nos deparamos com duas questões que envolvem 

diretamente os estudos de visão colonialista da nossa literatura, debruçados sobre obras 

que normalmente se situam no eixo sul e sudeste do Brasil e revelam de certa forma a 

postura conservadora da crítica brasileira como um todo: quem são Cida e Fátima? 

Quem se debruça sobre suas obras? Pouco importa, ambas cultuam a "poesia que se vê". 

Ambas são Poetas, nordestinas e mulheres. Combatentes das trincheiras da chamada 

"Geração perdida", tal como a tivemos popularizadas por Ernest Hemingway em seu 

livro O sol também se levanta, no sentido de designar a geração de 1883 a 1900, cuja 

juventude teve de lutar na primeira grande guerra em 1915.  Estas são as mulheres dos 

anos 80 e dos movimentos poéticos de rua, que tomaram conta da cena literária de 

Pernambuco nos tempos da força bruta, ambas merecem essa leitura pelo importante 

papel desempenhado pelas duas e suas obras, aqui precisamente o Gume de Cida e 

Colagem dos gestos, de Fátima. 

       Embora extraído dos estudos pertinentes ao universo da narrativa o conceito de 

polifonia desenvolvido por Bakhtin tem sido utilizado em alta escala para os estudos de 

poética, considerando-se dentro desses estudos a integração do caráter dialógico entre o 

sujeito da enunciação e o do enunciado. Para ele a polifonia é parte essencial de toda 

enunciação porque em um mesmo tecido textual, encontramos diversas vozes o que o 

torna um mosaico multivocal. Neste sentido, para Bakhtin a polifonia é a presença de 

outros textos dentro de um texto por meio da inserção de um autor num contexto que 

inclui os textos que lhe inspiraram ou influenciaram previamente. 

      Sob esse aspecto pode-se afirmar que no discurso poético das escritoras 

pernambucanas o "eu-para-si" se desenvolve tendo como fios condutores o "eu-para-os 

outros" de onde se observa a integração de um sujeito que se anuncia a partir de um 

conjunto de vozes integradas no seio desta poética. 
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Gume, quarto livro de poemas de Cida Pedrosa e Colagem dos Gestas, também o 

quarto livro de Fátima Ferreira, são espaços de expressão extremamente interligados em 

suas dinâmicas: O primeiro se constrói a partir de dois grandes cortes de tensão,  falo do 

rio de estio (primeira parte) e no amor falo agora (segunda parte), que se fragmentam 

em oito pequenos recortes poemas urbanos, poemas da libertação, poemas da 

passagem, engenharia da dor, haicais da visitação, amor maior que deus, corpos sob o 

neon e a próxima dança simetricamente distribuídos em quatro quadros para cada lado, 

revelando para o leitor duas focalizações imperiosamente distintas que dialogam entre si 

formando um conjunto polifônico de cenas (gestos, espaços e colagens), que às vezes 

privilegiam o particular e às vezes o universal, na distância ou na proximidade do olhar, 

de acordo com as frestas que a própria organização estrutural da obra nos permite 

perceber. O segundo, opta por não ser um conjunto de recortes, mas se reafirma como 

expressão de vários recortes retirados da plasticidade dos gestos em que se desdobra a 

linguagem. É, como disse o crítico e poeta Paulo Gustavo em orelha à publicação, um 

espaço em que se encontra “em meio aos versos livres os musicais decassílabos, 

resultantes da própria espontaneidade da inspiração”, ou em outras palavras, moldura de 

onde se percebe paisagens e vozes aparentemente distintas com que se marcam os 

gestos. 

Aqui temos a movimentação do espaço espacializado para o espaço 

espacializante, como diria Merleau-Ponty (1999, p.328), usada como forma de ampliar 

o campo de apreensão do sujeito focado tanto em uma quanto em outra autora.  

Bom exemplo do que estamos falando encontramos nos poemas urbanos de 

Gume, especificamente no texto "passeio pelas ruas do espinheiro", um poema 

extremamente bem realizado e de extraordinário nível de compleição poética, capaz de 

nos propiciar o êxtase advindo das imagens que saltam e aguçam a nossa visão e que 

merece a transcrição na íntegra: 

 

quero 

pelos olhos da cidade 

apreciar papoulas 

abertas de par em par 

para deleite dos cãezinhos 

e colares de pérola maiorca 

 

(a pressa atropela a solidão do homem  

que vende pipoca na esquina 
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o vento do carro 

levanta a saia da moça lilás 

para felicidade dos operários 

já libertos do andaime 

e da rigidez das horas ) 

 

quero 

pelos olhos da cidade 

sentir cheiro de pão e fuligem 

de brisa e de cimento 

e testemunhar o preciso instante 

em que o beija-flor afaga 

a papoula aberta de par em par  

 

Percebe-se que a presença de elementos formais constrói em Cida uma poesia 

visual em que os diferentes níveis de discurso interagem de maneira a acomodar a 

polifonia das vozes representadas tanto pelos elementos cotidianos como pelos 

fragmentos de subjetividades que se precipitam diante desses elementos, em que a 

"militância poética terminou conferindo à sua obra uma unidade literária que despreza 

plataformas estéticas em favor de uma postura mais natural e viva diante da produção 

poética", no dizer da poeta e estudiosa Lucila Nogueira em texto-orelha do livro.  

As sinestesias e o gosto pelo emblemático, aliado a técnicas de montagem e 

remontagem textual constituem, em última instância, a bricolagem das imagens e dos 

gestos que percebemos na linguagem de Fátima pincelada em fluxo contínuo que alterna 

a horizontalidade da percepção dos elementos externos ao ser e o seu interior, frente à 

verticalidade que se aloja no uso dos parênteses e parece isolar do meio da paisagem, 

construto da solidão e do refúgio da "rigidez das horas", um tempo-mapa, contado, 

minutado, por meio das cenas recortadas, em que o discurso polifônico se entrelaça. 

Se em Cida, os "olhos da cidade" torna-se vigilante por meio das "papoulas que 

abertas" traduzem sua beleza, trazendo à tona, por meio da expressão sensorial, o 

verdadeiro caráter lúdico do poema realizado pela comunhão entre o aberto e o fechado, 

o observável e o recluso, o íntimo e o revelado, o concreto e o abstrato, o verbal e o não 

verbal, o comum e o inusitado, num moto-contínuo que capta contraditoriamente, num 

rápido relance do olhar sobre o cotidiano explícito, o processo de desconstrução da 

realidade factual e sua poeticidade formal, sua singularização; em Fátima, esta colagem 

se dá na revelação do sujeito por meio de gestos, atitudes humanas que descoisificam a 

urbe, como no poema “Cidade de Mim” em que a geografia da paisagem primeiro 

amanhece no sujeito para depois iluminar o dia e se vestir de árvores, compondo uma 
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enumeração de etapas, cujos gestos e atitudes se contornam em torno de sua purificação, 

voz íntima que se trespassa pela incompletude da metáfora das veias que serve de via ao 

trânsito por onde a cidade respira e adquire vida. 

Um espaço para onde confluem todas as expectativas e em que o "autor-criador 

cumpre, então, sua tarefa formal, ocupando certa posição verbo-axiológica (ele se 

materializa como refração da voz social) a partir da qual reflete e refrata a heteroglossia, 

isto é, não a reproduz mecanicamente, mas apresenta, num todo estilístico, um modo de 

percebê-la, experimentá-la e valorá-la" (BRAIT, 2005, p.50) por meio dos elementos de 

que se compõe as diversas vozes da cidade em diversos níveis sociais. Isto se dá tanto 

em Cida quanto em Fátima, como um traço comum e recorrente em ambas e em grande 

parte das publicações dos demais independentes do núcleo original, como veremos na 

segunda parte deste capítulo ao estudarmos de forma mais pormenorizada Eduardo, 

Francisco e Héctor. 

A cidade, enquanto signo poético surge em toda sua dimensão. O sujeito passeia 

pelas ruas do bairro Espinheiro em Cida e o poema se constrói cidade, colagem da urbe 

em Fátima, de forma a alternar em ambas o gosto pelas aliterações e pelo paralelismo 

com bruscos dos recortes de coloração paisagística de cenas inusitadamente rabiscadas 

do real, onde as múltiplas vozes do coletivo (em Cida, representadas pelos operários e 

em Fátima, pelas traças) se anunciam por meio da subjetividade de uma voz única e 

singular. Vejamos o poema de Fátima: 

A cidade primeiro amanhece em mim 

Depois ilumina o dia 

E se veste nas árvores. 

 

A cidade é minha transeunte 

Corre por minhas veias 

E respira por mim. 

 

A cidade cresce no meu peito. 

 

A noite, suas luzes 

Primeiro acendem os meus olhos 

Depois correm pelos parques 

E vão sorrir com os meninos. 

 

Mas quando chegam as traças 

E estupram a cidade 

Ela chora por mim. 
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Como se pode perceber há uma sequência de atitudes humanas praticadas pela 

cidade precipitada na introspecção do sujeito lírico, levando o mesmo a se confundir 

com as suas estruturas até a fusão emblemática total, inerte, em que a urbe se consolida 

na forma humana e respira por ela. Isto se dá ao final da segunda estrofe que antecede o 

momento de seu agigantamento no monóstico isolado do poema, imagem visual da 

solidão do eu. 

Tal isolamento confirma-se no segundo momento do poema em que a 

plasticidade da noite se integra com as luzes metaforizadas na figura dos olhos para 

compor o cenário singular dos parques e do sorriso infantil, interrompido apenas pela 

chegada das “traças” que a estupram revelando sua dor e sua lágrima. Neste sentido, a 

cidade é metonímia do sujeito, parte de seu corpo substituído pela forma evasiva com 

que se insinua a dor e o sofrimento da urbe. 

Nesse campo, a fuligem, metáfora mais rasa do real em Cida, parece incrustar-se 

como rocha dos gestos que se desenvolvem nas imagens do poema de Fátima, enquanto 

amálgama de seu olhar, preparando o testemunho da dura realidade que, avessa, se vê 

transpassar pela foto sublime do beija-flor sobre a papoula.  

A tensão aí estabelecida renova a atmosfera eminentemente lírica da mobilidade 

que toma conta do texto em sua dimensão dialógica em que os diferentes níveis de 

discurso se associam para promover o jogo polifônico expresso por uma segunda voz 

que se mascara no texto por meio da digressão. 

Essa situação, que se estende para outros poemas deste corte de Gume, como no 

paisagístico "luaredo", no mosaico de "um certo sol sobre são paulo" ou ainda no 

simbólico poema "fresta", talvez um dos mais bem realizados do primeiro corte de 

Gume, em seu terceiro quadro: engenharia da dor, é o espaço onde  as marcas são o 

sofrimento do que se vê e do que se deixa revelar, por meio das interrogações que 

desnuda uma terceira voz revestida de silêncio, incorporando a sugestão de inúmeros 

questionamentos invariáveis e irresolutos, como as luzes que se manifestam no poema 

de Fátima e em todo o livro Colagem dos Gestos. 

 

a fechadura me sorri 

quem segura esta dor 

por trás da porta 

 

anjos que andam ? 
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gente que voa ? 

olhos de cristal ? 

 

a chave apenas 

fecha o olho 

a imagem não: 

a esta é dada a vastidão. 

 

Assim, ainda no primeiro bloco do livro de Cida chegamos ao corte inusitado de 

poemas de passagem, estrutura que por si só encerra uma profunda reflexão sobre o ato 

de escrever. Aqui, o que grava com seu stilus parece atingir grau máximo de refração e 

silêncio, acomodando o conflito de vozes interiores e exteriores simbolicamente 

representado pela lâmina da palavra e sua ressurreição, o que servirá de elemento 

composicional a Fátima no texto “Constituição dos Gestos”. Vejamos inicialmente o de 

Cida:  

esta poesia não te cortará 

já nasceu partida 

como choro de quem perdeu a mãe 

 

existe o corte de outra faca 

palavra 

fina ferida fervente 

ferinafacadorlírica 

 

corte de rio cinza 

cano cratera carvão 

cão vidro pluma 

 

a garrafa corta a água 

gavião do mangue 

 

toca de caranguejo 

puçá de siris 

tetéia de goiamuns 

 

a adaga corta a veia 

singra a solidão do branco 

 

partidapalavraperdida 

 



63 
 

mas não se importe leitor 

esta poesia corta apenas o papel 

já nasceu partida 

como a asa do albatroz. 

 

Nele, a criação poética polifônica já nasce fragmentada, embora esta 

fragmentação visualmente se aglutine e se traduza em uma unidade como 

"partidapalavraperdida", tentativa de unificação do caos em sua configuração 

multifacetada, produto de uma visão panorâmica que capta do espaço físico as emoções 

verticalizadas do eu.  

A palavra é o instrumento de recorte que emoldura e harmoniza seu mundo. As 

imagens são coladas umas sobre as outras como partes de um conjunto de vozes e de 

textos mais amplo, a obra, e ao leitor compete captar o voo seccionado no ícone do 

albatroz e sua multiplicidade . "É essa, precisamente, aquela posição radicalmente nova 

que transforma o objeto, ou melhor, o homem reificado, em outro sujeito, em outro "eu" 

que se auto-revela livremente". ( BRAIT, p.194). o “bicho da seda” que em Fátima vai 

tecendo o fio etapa por etapa, compondo um quadro sui generis de tensão e de “vazio” 

cuja flor de luz se vê debilitando o frio e a intimidade da voz lírica. 

Uma poesia que se olha como foto em movimento nas diversas leituras do 

quadro real. Um universo em que os tons e sobre tons constroem a marca de um 

desenho. Aliás, as cores estão quase sempre presentes nos textos de Cida e de Fátima, 

ora de forma clara e facilmente perceptível, ora de forma escamoteada, em 

sombreamentos, parecem querer ocultar os segredos de sua identidade.  

É o que se pode perceber em "serva das cores", "a passarela", "um certo sol 

sobre são paulo", "vinil, a face e o sertão", "branco sob buganvília" e outros textos deste 

primeiro corte do livro, como na passagem impressionista de "o morto-vivo", em que a 

cor das uvas, em decorrência de seu estado físico, atua como ícone de remissão da 

morte que dialoga com a fragilidade orgânica do ser: 

 

as uvas apodrecem 

na fruteira 

tu te perfilas na cadeira da mesa 

que cheira a suor de ancestrais 

 

Este recurso plástico, recorrente em Cida, torna-se ritual de marca estilística 

feminina na boca de Fátima, no sensual “Batom Carmim” cuja moldura a tela parece se 
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compor a partir da compartimentação do objeto  a multiplicação de focos transferindo 

ao observador uma sensação lateral de sua integridade psicossomática: 

 

Uma mulher dilacerada no peito 

Cogita entre zíngaros motivos. 

 

Cercada por ventos pistoleiros 

E no ventre a força da serpente. 

 

Uma mulher dilacerada de motivos 

É fogo forasteiro, mais que mito. 

 

Cancioneira da fome e do fastio 

República do não, seqüela do sim. 

 

Uma mulher dilacerada de motivos 

Rompe o cerco, sangra a face oculta. 

 

Se faz luta contra a maldição reinante 

A mentira, o medo, a pista suja. 

 

Uma mulher dilacerada de motivos 

Rompe o silêncio, omissão passiva. 

 

Semente, sanha, incontida, bruta, 

Batom carmim, senha da paixão 

 

E dos cem motivos de uma mulher. 

 

Note-se que neste texto o modelo resgata do passado sua estrutura corporal, 

remetendo às estruturas mais rígidas da estrofação e do paralelismo, seu sustentáculo. 

Um processo artesanal de composição que em Cida o poema estabelece em seus limites 

para demarcar as sensações advindas das relações infra e intertextuais entre sujeito e 

universo: a tatuagem de "a lágrima tatuada", a arte do confeiteiro em "céu de 

confeiteiro", a geometria em "engenharia da dor", a recordação no canto esquerdo da 

memória de "calendário", o mapeamento espiritual de "absoluto" ou ainda a "urbe", por 

meio de suas diversas formas de aparição, são artefatos usados pelas mãos da artista 

para compor as impressões deste primeiro corte do Gume. No plano estilístico-formal, 
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acentuam-se as extremidades no conjunto polifônico impresso no contexto pela 

assonância da vogal "a", que abre a perspectiva de visão do observador. 

Desta forma o livro se abre em um segundo corte e volta o seu olhar para a 

interioridade do sujeito, alterando muito pouco no que se refere à plasticidade do 

mosaico de vozes presentes na construção de sua linguagem. São os gestos indefinidos 

que em Fátima se organizam em camadas de sentido sobre as quais repousa a plotagem 

do texto. Aqui, a agonia da urbe parece evoluir para a harmonia no que diz respeito à 

temática que desta feita posicionará o eu como elemento-foco de sua percepção, 

chamando para si a sensualidade, a dor e o prazer de ser e de se desenhar mulher, 

notoriamente nos recortes haicais da visitação e amor maior que deus, cujo semblante 

se precipita em Fátima pela coloração rubra do batom. Uma voz feminina “dilacerada 

no peito cogita entre zíngaros motivos” de sensações composicionais, gestos sensuais 

cujo prazer se transfigura na imagem da “senha da paixão” perambulante dos gestos 

ciganos. 

Na segunda parte do Gume a alma é essencial e singularmente feminina, 

especialmente no que diz respeito à voz que sussurra e pinta, com as cores do 

refinamento, os seus segredos mais secretos. Para se ter uma ideia da dimensão desta 

atenção ao discurso visual e de sua sensualidade basta observar no livro as recorrências 

do olhar em suas diversas formas de aparição e invocações implícitas, como no poema 

"van gogh": são vinte e três ocorrências no primeiro bloco da obra para quarenta 

poemas, e quinze também para quarenta poemas, no segundo.  

No primeiro bloco, apenas no poema "cinema aos domingos", temos sete 

ocorrências e, no segundo, no curto poema "olhos de mar", temos seis ocorrências. Qual 

seja, a cada dois poemas dos dois conjuntos o olhar aparece em pelo menos um, ora 

caracterizando-se como perscrutador do outro, ora como voz confidente do próprio eu 

em seu diálogo com o mundo exterior. Para se ter uma ideia desta identidade discursiva 

no livro de Fátima de forma explicita ou velada, encontramos referência a situações 

visuais em pelo menos 15 momentos.  

Vejamos, pois, como isso se dá nos “Olhos de mar”, de Cida : 

 

a primeira vez que vi o mar 

fiquei em desmantelo 

as ondas iam e vinham 

como vinha e ia o meu olhar 
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a primeira vez que vi o mar 

fiquei em desmantelo 

os olhos iam e vinham 

como iam e vinham as ondas do mar 

 

hoje não consigo apartar 

gêmeos estes dois 

teus olhos e o mar 

 

Como se pode facilmente perceber, também neste segundo bloco, o uso das 

figuras de repetição, usadas muito pouco em seus primeiros livros, parece constituir a 

novidade formal do Gume e da Colagem dos gestos, posto que articuladas para gerar um 

efeito muito mais provocativo do sujeito para quem se dirige o poema, já que se aliam a 

outras nuances plásticas e sonoras da linguagem e se unificam no labirinto forma/fundo 

que, em última instância, é a própria essência poética, o complexo de seus lados e de 

seus tons. É o que ocorre em "senda", um desses poemas laterais que nos deixa 

perplexos pelo contorno e pela multiplicação das formas que vão sendo reveladas umas 

sobre as outras na medida em que se justapõem e embaralham o conjunto sonoro do 

coro subjetivo: 

a senda aberta 

acende a sanha 

a senha acende 

a sanha aberta 

a sanha lava 

a lava acende 

a senda aberta 

 

Aqui, como em “Novelo” de Fátima, o universo da sensualidade beirando ao 

erotismo evoca das cores e dos sons a necessidade de se tatear a alma. Os lados que 

compõem o objeto se harmonizam como elementos figurativos e nos dão a exata 

dimensão do campo imagético sob o qual repousa o diálogo entre escritura e quadro. 

 A senda acende-se, torna-se clarão, desnuda-se para abrir-se "lava" e iluminar o 

eu. Aliás, em Gume, a luz ou sua ausência, o contraste, o sombreamento, também 

rondam os procedimentos visuais da poesia de Cida. Não raros momentos o vermelho, o 

rosa, o azul e o branco aparecem para compor o desejo do eu de reafirmar sua relação 

com o olhar observador do lado de fora, impondo-lhe limites, tornando-se parâmetro 

fronteiriço das duas faces do livro.  
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Por esta senda é possível se observar o diálogo entre o plástico e o sonoro, que 

em última instância se configuraria na fusão de formas distintas das artes visuais e da 

arte poética. O aspecto composicional do gesto que em Fátima vai... 

 

Desenrolar o novelo do mar 

E costurar no horizonte 

Com linha de bordar. 

 

 

Uma linha em que os limites se marcam no segundo corte da obra pela extrema 

unção do corpo em poemas que servem como campo geométrico da sensualidade, num 

verdadeiro convite ao leitor para um banquete de sensações visuais irmanadas num 

universo extremamente erótico e, às vezes, místico, não raro como elemento 

representativo da fusão de gêneros distintos de gestos e de cortes. Observe-se o 

"flordapele" : 

 

teus olhos 

são mais azuis 

sobre este chão de flamboaiã 

o que dizer do céu 

que espia e espelha 

o teu desejo 

 

ante teu dorso nu 

as nuvens ficam rubras 

o vento 

cúmplice do fogo 

atiça meus dedos entre teus pelos 

 

no horizontal instante 

entre a flor e a pele 

um pássaro paira 

 

ao som 

do canto do teu corpo 

alça um vôo 

verticalmente azul 

 

Essa fusão se dá pela introdução de cenas corriqueiras que evocam elementos da 

prosa cotidiana para o centro do campo poético onde pulsa o desejo do eu. Mas, os 
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olhares de Cida e de Fátima não são só sensualidade e observação,  também são um 

profundo diálogo com a edificação do sofrimento como o temos em engenharia da dor,  

último mosaico da primeira parte de Gume, um sofrimento que se ameniza e 

oportunamente se ofusca pela luminosidade oculta de outras vozes reificadas de seus 

versos, aqui se destacando a insuperável presença do sol em Cida, que em Fátima pode 

ser “a colagem sob o topo de tudo”, instante de transfiguração em que o eu acende os 

“olhos de águia” e guarda suas garras no papel “esperando a hora fatal”, como o temos 

na “Resposta aos semideuses”, que abre o livro Colagem dos gestos.  

Aí, o diálogo com o espaço vazio se dilui na relação com o tempo da 

modernidade e refaz a história do segundo ou a ausência de sentido de sua própria 

história, porque, como bem observou Zygmunt Bauman em Modernidade líquida (2001, 

p.120) neste caso, "os espaços vazios são antes de mais nada, vazios de significado". É 

o que vamos encontrar também no discurso de Fátima Ferreira em seu “Solidão-

serpente”: “todo espaço vazio”, de sentidos e de vozes. 

E em assim sendo, como linha tênue entre estas vozes parece inserir-se o diálogo 

como estranho e indiferente a si mesmo, um plano da racionalidade que não consegue 

preencher as lacunas de seu próprio mapa mentalizado. Por isso, como nos diz o 

filósofo na mesma obra, para elas, "o vazio do lugar está no olho de quem vê” 

(BAUMAN, 2001, p. 120)  ou não vê, por distinção da natureza humana ou social. 

Desta forma a leveza da modernidade está plotada nas incongruências e 

deformidades do próprio espaço do sujeito em sua dinâmica espacializada, lugar onde a 

velocidade das transformações do outro otimizam a variação do olhar dialógico sobre o 

mapa do não-sujeito, de onde o esvaziamento compor a imagem da ressurreição de 

emoções estilhaçadas advindas de um passado cujas vozes projetam-se como um 

contínuo que se reflete sobre as paisagens mais fundas, os lugares invisíveis, o plano 

onde repousam aqueles que só a matriz da sensação é capaz de desvendar ou de excluir 

da mente. 

Talvez aqui, pelos caminhos das incertezas comuns ao desvendamento do 

discurso poético, seja possível dizer em um único coro que eles transportam a cor do 

espírito, seu devaneio artesanal ou, em último caso, o sussurro da imensa preocupação 

íntima e humanística, que de maneira multifocal, se revela no olhar e nas vozes que 

compõem toda a escritura de Cida e de Fátima. 
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3.2. Espaço, formas e independência em Eduardo, Espinhara e Héctor. 

Em Procissão da Palavra (1986, p.8), César Leal apontou na escritura de 

Eduardo Martins, em apresentação ao seu terceiro livro de poemas, uma poesia “cuja 

subjetividade parte da objetivação do mundo internalizado por sua consciência” e em 

que “contempla o mundo objetivo, participa dos sentimentos humanos que constituem o 

universo de suas experiências, e, posteriormente, expressa em estilo lírico essa visão”. 

Soube antevê o crítico pernambucano, já no ano de 1986, que se desenvolveria em toda 

trajetória do poeta de ponta a ponta, de Restos do Fim (primeiro livro publicado em 

conjunto com Cida Pedrosa) até A palavra Falta (seu último livro) que fora editado 

apenas em meio digital, um discurso cuja prioridade será o elemento plástico, tal como 

encontramos na poesia de Fátima e Cida e voltaremos a encontrar em Francisco e 

Hector. 

O texto de Eduardo Martins também oferece uma plasticidade que no entender 

de Aguinaldo Gonçalves em estudo ao seu quinto livro de poemas e em comentário ao 

seu título, O lado aberto, sugere “os sítios” que “são demarcados por lados (o lado 

aberto, primeiro lado, o lado sempre, o lado quase) que se entrecruzam na construção 

da conjunção dos lados que consiste no espaço poético”. Certamente se voltarmos um 

pouco atrás em nossa leitura não há como deixar de relacionar os "lados"  discursivos de 

Eduardo com os cortes do Gume, de Cida e os gestos recorrentes na linguagem de 

Fátima. Todos invocam uma relação de espaço em sua expressividade. 

Este fato não é recorrente apenas nos três citados, mas parece ser traço comum 

nesses e nos outros componentes do grupo embrionário, Espinhara e Héctor. Do 

primeiro temos Vida Transparente (1981), Batalha Pelo Poema (com Eduardo e Pedro 

do Amaral Costa-1984), Teje Preso, seu rapaz (1987), Dose Dupla (com Jorge Lopes - 

1994), Claros Desígnios (com Erickson Luna-2006) Sangue Ruim, Bacantes (os dois 

últimos em prosa-2006) e o alternativo Lítero-pessimista,  que editou com Eduardo. 

 Já do segundo poeta, Héctor, o livro mais representativo foi o Por caminhos de 

pássaros cujo lançamento se deu no auge do Movimento Independente e os livros Entre 

el Recuerdo y la Nostalgia, Pequenos Poemas Bilíngues (1982) e Quatorze poemas 

para quebrar o galho (1983), além dos jornais nanicos Americanto e Cântaro que 

publicou com Fátima Ferreira. 

A poesia destes três navega por mares distintos, mas mantêm o elo comum que 

também os vincula a Fátima e Cida, a urbe e a linguagem plástica sobre a qual se 
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constrói o emblema poético, estrutura que agrega imagens cujos elementos se 

precipitam no mosaico como um emblema sobre a tela. 

Como vimos anteriormente, os Fantoches de Espinhara encarnam a imagem do 

ambiente literário do Recife nos anos 80 e o Geografia de Eduardo Martins revela um 

mapa profundo do Recife enquanto ilha, cujos limites se compõem pelas estruturas do 

mal, aí representado pelos seus elementos visuais que reificam a subjetividade do 

sujeito enquanto ser, lugar de isolamento dentro da grande cidade. 

Refiro-me, pois, ao traço comum à determinada feição estilística que se agrega 

ao discurso da independência e que o traduz enquanto elemento que simbolicamente o 

representa como espaço literário que aparece sub-repticiamente representado por “O 

Circo” e o “Mandarim”, em Francisco Espinhara; pela “Oceanografia do rosto” e o 

“Lado aberto” de Eduardo Martins e pelo “Saí a caminhar pelas calles e o “Com las 

ventanas abiertas” de Hector Pellizzi. 

 Estes textos, resultado e resultante deste vasto painel expressivo que representa 

“em última instância, a própria poesia, aquilo que confere ao poema sua própria 

visibilidade e dá ao receptivo as condições espirituais de ver o concreto através da 

imagem que se externaliza pela palavra”, como bem apontou César Leal no estudo a que 

já fizemos referência, carregam em seus limites a construção de um universo visual, 

cujas imagens, se desdobram em cortes e lados que ora se ocupam da Cidade enquanto a 

própria essência da poesia, como temos em Hector, ora em dimensão de linguagem 

plástica, como surge em Eduardo ou ainda enquanto elemento signico do caráter lúdico 

da criação destes espaços, como temos em Espinhara.  

De qualquer forma, são estas as perspectivas já apontadas nos estudos anteriores 

sobre a poesia de Cida e Fátima, ressalvados aí os aspectos específicos da construção do 

estilo em cada uma dessas poetas, certamente avessos à padronização e regras de 

modelos composicionais. 

Na verdade, o "Oceanografia do rosto" de Eduardo, bem como o seu O lado 

aberto são construções que se precipitam do centro do turbilhão para as extremidades 

do objeto, nascendo, das profundezas do primeiro para as bordas e as diversas camadas, 

faces e lados do segundo. Pode-se pensar aqui em uma poesia em que o traço 

metalinguístico ou metapoemático se propõe a estabelecer parâmetros de complexidade 

por meio de seus elementos psicossomáticos que aos poucos vão se revelando a partir 

de cada uma das camadas superadas no movimento continuo e ininterrupto das 

profundezas para a superfície. Vamos então ao primeiro: 
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transparente, o rosto 

também é água  

fora de seus domínios  

 

tenta ser olho apenas 

para evadir-se 

como parte de rio 

 

 em seu templo sereno 

 as ondas são inimigas  

 deste mar equilibrado  

 

 como concha, ainda 

 revela-se o rosto  

 Pacífico e Atlântico  

 

 Índico, em seu idílio 

 de remontar outro mar  

 

Ártico, em desejo 

de querer-se íntimo  

 

 Glacial, Antártico,  

 em desejo de se revelar. 

 

 

Este poema, nas palavras de Aguinaldo, “apresenta-se ao leitor em grau máximo 

de compleição” porque espaço em que  

 

os ingredientes semânticos do rosto entram em profusão sêmica com os 

ingredientes das águas, principalmente as águas do mar, e desta profusão 

surge a perfeita integração das imagens que conduzem aos novos sentidos ou 

aos sentidos serenamente enigmáticos como pede a grande poesia. (2004, 

p.11). 

 

 

Ou ainda, como pede a grande imagem oceânica sobre a qual flutua a sequencia 

de espaços cuja dimensão se faz compor das características muito subjetivas de cada um 

dos objetos, como se a partir da formação da face ou de seus gestos constitutivos, cada 

órgão aí exposto, traduzisse a expectativa de cada um dos oceanos submersos. 

Disso tem-se a constituição metonímica do rosto e do próprio poema em relação 

ao livro e a alusão que faz às suas partes por meio das águas, não enquanto imagem 

definida, mas como sugestão desta imagem que se delimita pelos lados aberto e 

fechado, em última instância a face do próprio livro em suas profundezas. 
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Nesse sentido, diz Agnaldo Gonçalves em estudo à poesia de Eduardo Martins no 

livro O lado aberto (2004, p. 10) que “desse sentir refletido emerge um sentir singular 

posto linguagem que se realiza em pensamento por imagens”, ou como diria o poeta 

alemão Friedrich Holderlin, "metáfora contínua de um sentimento único", entrelaçada 

no caráter lúdico e lícito do jogo que se desenvolve na magia do místico e do misterioso 

espaço oceânico. 

Em Eduardo como em Espinhara, o caráter lúdico não é mera resultante do jogo, 

mas sua continuidade, donde se perceber a seara difusa da própria tessitura poética em 

sua estrutura versificatória e estrófica, até certo ponto conservadora.  O poeta, que nos 

textos do primeiro molda a concepção linguística do espaço literário impondo-lhe os 

limites dos lados, em Espinhara aparece como produto do universo mágico do 

mandarim, cujo poder se vincula ao conhecimento e a expressão dos segredos mais 

secretos. Assim, o ato de criar se vincula ao desvelamento das camadas dos objetos 

ocultos e, em outras palavras torna-se ritualístico: 

 

MANDARIM 

 

A poesia me diz a porta 

Que fazer com a criança  

escondida atrás da porta? 

 

Que fazer da vida 

Que a vida já queda morta? 

 

Que fazer de mim 

Ansiado mandarim 

Sem rua, sem reino, sem rota? 
 

 

 

Tal como em Eduardo e em Hector, esta poesia é produto de uma relação que se 

constrói camada a camada, quadro a quadro do espaço que segue propiciando as 

estruturas herdadas da tradição renovada pelo caráter lúdico do jogo que se impõem às 

inúmeras possibilidades que se abrem com a remissão da criança “escondida atrás da 

porta”. A porta que não se abre, a porta que é passagem, a porta que se fecha, a porta 

que é em Espinhara a concretude do que em Eduardo se faz líquido.  

O ponto de interrogação, de onde estas possibilidades surgem e impõem a 

dinâmica do processo de alquimia e purificação do texto, é também o campo maior da 
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imagem sobre a qual se precipita a dúvida e a incerteza que não nos permite zerar o 

sentido deste mandarim sobre os oceanos que controla. 

Da mesma forma que em “O circo”, em que o “Mandarim”, refeito em seu poder 

expressivo, encontra espaço para realização de seu esquema nos dísticos que o 

estruturam: 

 

Este aqui é meu esquema 

Me fazer de mico 

 

Se não é no poema 

Decerto é no circo. 

 

Norma, esta pequena 

E nela me arrisco: 

 

Se faço o poema 

Faço também o circo. 

 

Não sei se vá ou fico 

O amor me condena 

 

Mas é no poema 

Onde armo meu circo. 
 

 

 

Tal moldagem, certamente, se faz via processo de recriação do ente feminino que 

surge sem muito mistério e como representação do fazer poético ou enquanto risco deste 

próprio fazer que impõe ao poeta as incertezas dos caminhos, espaços que tem a trilhar 

enquanto agente do processo, seu mandarim. 

Assim, o Jogo que se desenvolve em poemas como este e em vários outros como 

o próprio “Fantoches”, “Black Sabat”, "Desumano" e "Amortalho", que também 

apontam para o clima de colagem que observamos anteriormente em Fátima e que se 

desenvolve ao longo de O lado aberto de Eduardo, de onde extraímos os poemas “O 

ceramista” e o “O vaso” apenas para ilustrar como esta composição de elementos 

visuais se dá pela consecução de atos e gestos necessários a realização da tarefa do 

criador. 

 

O CERAMISTA  

 

uma peça quando outra 

sempre diz mais que de atrito 

e se une lado a lado 
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pelas mãos do ceramista 

 

peça que outro sermão 

de ser discurso de riscos 

ou de outro corpo encosta 

tanto mais cor do que brilhe 

 

ser invento em solo firme 

ou cerâmica de novo 

colada quase sentido 

de cacos de piso posto 

 

pois rejunte há de ser risco 

que se gruda pelo outro 

ou que outro há de atrito 

que atrito não se ouve. 

 
 

 

 

O VASO 

 

o poeta escreve pra dentro 

do vaso que não tem flora 

nem fora que não tem flores 

como esta estrofe 

 

como este vaso que não se quebra 

que não sequela palavra 

cacos de cola flora de chão 

cerâmica verde 

 

o poeta escreve por dentro 

argamando a massa 

futuro vaso que há 

 

futuro vaso de ar 

que se espalha espelho 

de outro vaso nobre. 

 

Estes dois poemas, a nosso ver, dos mais representativos da poética de Eduardo, 

divisores de águas sobre os quais repousa uma proposta de composição, cujo eixo se faz 

pelos elementos que preenchem os olhos e alcança a comunhão entre as formas  

plásticas pelas mãos do ceramista; um elemento que é continente e conteúdo, como o 

vaso é a grande metonímia de seu modelo composicional;  um espaço que sub-

repticiamente se deixar ocupar pela força expressiva das imagens preenchidas em seu 
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interior, empurrando o leitor, cada vez mais, para o movimento de sua verticalização, 

seu fundo.  

Não é a toa, portanto, que o texto inicie pela afirmação de que o “poeta escreve 

pra dentro” de uma perspectiva de vaso que “não tem flora” e de uma “flora que não 

tem flores”, metaforicamente comparada a estrofe que o compõe. Tudo, na verdade, é 

utensílio de realinhamento textual usado com o intuído de mover para a interioridade do 

sujeito (e do poema) o olhar do leitor. A focalização é desenhada por uma perspectiva 

de interioridade do objeto, que remete a "O circo" de Francisco Espinhara pincelado 

conforme a vontade subjetiva expressa. 

"O Vaso" é, portanto, um insólito que não sequela palavra, qual seja, não a deixa 

demarcada ou remarcada, um elemento singular cujo diferencial se apresenta no fato de 

ser inquebrantável e produzir contraditoriamente, a partir desta peculiaridade os “cacos 

de cola” e a “flora de chão” que faz a “cerâmica verde” tomar conta de todo o campo 

visual com o qual se depara o leitor.  

Observe-se, entretanto, que embora o texto em seu pergaminho plástico seja 

composto basicamente de silêncio, os sons ao contrário dos tons, são facilmente 

perceptíveis em sequências de aliterações ou assonâncias plotadas e sobre as quais 

repousa a sua camada melódica.  

Para que se tenha uma ideia do que estamos falando a sequência da letra “c” 

supracitada remete em sua de dimensão a disjunção que se constrói com a composição 

dos cacos de cola que flora de chão são cerâmica verde, herança do que de melhor 

temos em nosso Simbolismo e em nosso Modernismo. 

Assim, o poeta ceramista de Eduardo, tal como o mágico mandarim de Espinhara, 

segue “argamando” sua massa, compondo a partir do ato de argamar a palavra sua 

fenda/senda  de Cida que se encaixa em cada um dos espaços sobre o qual se assenta o 

poema, na expectativa de que esta sequência de gestos, de Fátima, e atos de colar e 

recolar, argamar e refazer, possa ser a técnica de composição do “outro vaso nobre”. 

 Assim, chega-se ao final de seu processo com preenchimento do oco pelo ar que 

futuro vaso reproduzirá, tornando-se imagem refletida e suscitada pelo espelho sobre o 

qual se reflete e se desdobra uma técnica de ceramista, encerrada e recriada a partir  da 

articulação entre os elementos de transformação do vaso. Neste mesmo propósito e 

quase que na mesma perspectiva temos o poema do argentino Hector Pellizzi publicado 

no livro Por caminho de pássaros (1981) 
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CON LAS VENTANAS ABIERTAS 

  

Vamos a subvertir los colores, 

el tiempo 

las formas, 

vamos 

Vamos a subvertir las plazas 

las calles 

la iglesia 

los cuarteles. 

Vamos a darle al hombre 

el espacio 

y subvertir los trenes 

las estatuas 

las escuelas. 

Vamos a subvertir la ciudad entera 

para que podamos amanecer 

con las ventanas abiertas 

y ver el sol 

sin pedir disculpas 
 

 

 

Tal como Eduardo e Chico, também faz uso deste aspecto da linguagem em seu modelo 

composicional, embora em sua poesia não seja difícil identificar um rompante político 

passional mais aguçado, típico da formação latina americana em meio ao refinamento 

lírico subjetivo com o qual recobre sua expressão, como se há de perceber em uma 

leitura mais pormenorizada. 

Além de seu sentido arquitetônico, enquanto elemento posto para que as 

construções possam receber luz e ventilação, o que de certa forma traduz-se em desejo 

plástico e relação com o mundo das formas do sujeito, as ventanas também funcionam  

como janelas a abrir perspectivas e caminhos, lados e limites entre o fora e o dentro, a 

liberdade e o aprisionamento. É o que nos parece ser a sua representação no campo 

metafórico para “subvertir los colores”.Tal caminho de subversão dos aspectos plásticos 

e também sonoros do texto se completa no campo do tempo e das formas literárias 

como aponta em seu segundo verso. Aliás, é este o aspecto que define o grande poema, 

seu aspecto subversivo perante as normas e os cânones. 

 Neste sentido, este poema é um campo metonímico que substitui todas as 

focalizações sem perspectivas e remete para a valoração da liberdade de expressão e 

também para sua ausência em seu contexto político e social, nos tempos duros de 

ditadura. Neste caso, as ventanas ocupam posição semelhante aos poemas estudados 
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anteriormente que, como já vimos, apontam na direção de sobreposição do mundo das 

formas para preenchimento dos espaços em branco frente ao olhar, como temos na 

última estrofe de “O vaso”. 

Neste caso, o desejo por espaço se transforma em desejo mais amplo, que em 

certo sentido combina-se com o desejo de transformação social representado pela 

subversão do campo que se ocupa e seus arredores. Este desejo se estende para as ruas, 

as escolas e suas adjacências, até chegar aos limites da cidade, onde se concentra toda a 

amplitude do processo. 

No entanto, nem em Eduardo, nem em Francisco, nem em Héctor este poder 

transformador restringe-se à questões de ordem política ou social, mas abrange o terreno 

do próprio fazer poético sem o qual o campo humanístico fica inicialmente prejudicado, 

posto que a principal tarefa do ceramista é com a composição de sua cerâmica, ainda 

que seu principal objetivo seja o leitor, as ruas. 

E por falar em ruas, a poesia de Héctor representa e muito bem este lado mais 

entusiástico do Movimento Independente conforme sua carta de princípios em que de 

certa forma o poema é um construto que serve de arma e modelo transformacional do 

espaço, consequentemente, da realidade da urbe. Nesse sentido, as ventanas abrem-se 

em direção às ruas como no poema de Cida, “passeio pelas ruas do espinheiro”, se 

tornam imprescindíveis ao processo, resguardadas as especificidades estilísticas de cada 

um dos autores.  

Em Héctor, o “Saí a caminhar pelas calles” chama a atenção pela fusão de idiomas 

que se tem no título e que se desenvolve no corpo do poema como preceito de fusão 

cultural no interior da voz que se manifesta no texto. Na verdade poderíamos falar de 

duas ou mais vozes que se manifestam em torno dessas culturas, mas que parece 

silenciar diante da cena recordada e recortada do companheiro que lutou contra as 

injustiças sociais, plotadas na figura do mendigo que aparece no segundo verso do 

poema, e morreu. 

Daí o sentimento de vazio que ocupa posição especial no retorno do sujeito ao seu 

espaço comum, na imagem dos ‘bolsos sem luas” do último verso que em Eduardo está 

representada pelo vazio do vaso, verso que se combina com a ausência humanística 

refletida no espelho da coletividade que transita nas mesmas ruas do poema de Héctor.  

 

 

SAÍ A CAMINHAR PELAS CALLES 
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que aqui se chamam  ruas 

e vi um mendigo velho 

que lavava os cabelos 

num charco de água suja. 

A noite calorosa 

suspensa nos meus ombros 

esmagou os meus ossos, 

e esse charco sobre o cimento 

me lembrou o companheiro 

que lutou contra isso 

e agora está morto. 

Saí a caminhar pelas calles 

que se chamam  ruas 

e voltei comovido 

com o coração oprimido 

e os bolsos sem luas. 

Percebe-se que o roteiro do “Saí a caminhar pelas calles”, cuja preferência estética de 

construção também é o modelo estrófico de composição, de certa forma, traça o roteiro 

negativo que asfixia o sujeito em poemas como “Geografia do mal” e os “Fantoches”, ambos 

analisados no capítulo anterior, além da carga política e social expressa no texto de Héctor, 

resultam em uma força expressiva que se combina na interiorização dos elementos plásticos 

manifestos na voz do sujeito.  

Neste sentido percebe-se que estes três componentes do grupo originário dos 

Independentes (Eduardo Martins, Francisco Espinhara e Hector Pellizzi) se agregam às vozes  

de Cida e Fátima para compor a polifonia da expressão de suas independências e ganhar as 

ruas e as praças de uma maneira singular, talvez jamais vista em Recife e suas cidades 

circunvizinhas. 
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 

Passadas quase quatro décadas, a visão dos críticos e historiadores, bem 

como, a dos meios acadêmicos em Pernambuco e algumas universidades brasileiras 

mudou e hoje é comum o pensamento de que os Independentes tinham muito a mostrar, 

principalmente enquanto movimento de construção de uma poesia que efetivamente se 

comportava como anticanônica e que no mais das vezes assumia o seu papel de 

antecipadora daquilo que, só a partir da primeira década do século 21, viria a ser 

discutido em nossas universidades sob a proteção das teorias pós-colonialistas e 

culturalistas: a valorização do elemento popular local e regional enquanto produto de 

uma ideologia que aponta a responsabilidade e coloca a “carapuça” em quem de fato ela 

cabe, rompendo com as elites e os representantes do poder claramente estabelecido nas 

raias do coronelismo conservador e do cânone ouriversareiro. 

Aliás, a produção dos independentes é a produção de uma geração que se 

contorna pelo que há de tradição popular no nordeste, especialmente no que se refere a 

retomada da poesia oral por meio dos recitais de rua e de apresentações públicas às 

portas de livrarias, cinemas e teatros da época. 

É efetivamente a produção de uma geração egressa de uma ditadura e sem 

grandes expectativas no que se refere a forma como foi recebida no ambiente literário 

de Recife dos anos 80. Na verdade, esta geração, de certa forma, coletou nos destroços 

da nação a matéria de sua expressão poética, ainda que, como demonstrado 

anteriormente, tenha produzido poesia lírica de grande qualidade.  

Sua história é a história que os esquecidos não podem se furtar a ver e 

estudar sob pena de cometer mais um equívoco contra seus membros. É, em última 

instância, o chamamento que fazemos aqui para se corrigir em parte as injustiças tão 

comuns a este meio. Nesse sentido, as nossas observações procuram, ao menos, 

contornam a feição de sua história e de seu propósito artístico enquanto grupo cuja 

poesia, em última instância, refletiu uma posição frente a nossa história e a nossa 

cultura, manifestando-se enquanto fenômeno sociológico que está sempre a marcar sua 

importância nas atividades de interação humana. 

Por isso mesmo, uma produção importante para o Estado de Pernambuco e a 

poesia Brasileira como um todo, se considerarmos que marcou não só uma posição 
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local, mas também em nível de Brasil pelos diversos autores que participaram das 

atividades do Movimento, realizando, inclusive, dois eventos de proporção nacional.  

Neste sentido, é de se considerar que a poesia enquanto tal, mesmo aquela 

dita como reconhecida do grande público, não é lá tão assim reconhecida, quiçá uma 

que se proponha a confrontar com as normas e listas formuladas pelos “grandes 

formadores de opinião”, acadêmicos e professores que perambulam pelos corredores de 

instituições arcaicas que fazem questão de voltar os olhos apenas para o passado 

distante. E por falar em história e passado, este ano, comemora-se 35 anos que a rua 

Sete de Setembro e suas adjacências, bem como a Fundação Casa das Crianças de 

Olinda foram palco dos primeiros eventos que marcou a época desta geração. 

Os Independentes tinham consciência de sua arte, de seu papel 

transformador, não ficaram a esperar em gabinetes e paredes impregnadas pelo mofo 

nas livrarias que o leitor tomasse conhecimento dela, não aceitaram o jogo de quem se 

articulava nos salões luxuosos para promover a manutenção da mesmice. 

Neste sentido, atingiram o conceito elementar de grupo e deixaram de lado o 

individualismo e a soberba das futilidades que o cerca fazendo com que a ideia do 

coletivo se tornasse essencial à obra, em sua dinâmica social. Na verdade, praticaram a 

máxima de que o indivíduo isolado em sua redoma não chega a parte alguma, tornando-

se necessária a força de uma coletividade, de um pequeno grupo, para que se manifeste 

sua grandeza. 

Efetivamente este foi o grande papel do Movimento: traduzir a expressão 

coletiva da indignação do país frente a todas as formas de cerceamento,  padronização e 

rotulação em termos políticos e literários no que se reflete sua produção poética, avessa 

a padronização e submissão a modelos que buscavam subjugar os nossos valores e a 

nossa cultura.  

Foi anárquico por excelência, no sentido de que era aberto a todos que dele 

desejassem participar, com poucos, efetivamente, permanecendo ativos de maneira mais 

constante em virtude de uma oscilação que parecia ser comum ao que se propunha, por 

vezes ficando restrito ao efetivo de vinte a vinte e cinco autores no máximo dos mais de 

cem que circulavam em seus eventos.  

Talvez por isso o núcleo original também seja reduzido aos cinco que 

reconhecemos aqui, por meio de farto registro histórico da época, como seu embrião e 

seus mais ativos organizadores, se é que existia algo que possa receber este nome, já 

que o princípio era a liberdade de expressão, formas e participação, inclusive no tocante 
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aos próprios recitais, que podia ser atravessado por um transeunte que por um acaso 

estivesse no local momentaneamente.  

Assim, pode-se falar que a postura dos Independentes e sua aparente 

desordem enquanto grupo, também confrontava com certo comportamento que 

podemos identificar como canônico, preso a formalismos e etiquetas que não cabiam em 

suas atividades de rua e muito menos em suas reuniões. 

É provavelmente o seu “Cânon” bakuniniano na expressão que facilmente 

torna-se perceptível como elemento construtor de sua plataforma contestadora e 

irreverente, embora, esteticamente, como vimos ao longo do trabalho, tenhamos em seu 

meio, vários poemas e obras construídos dentro dos moldes canônicos ao gosto dos 

manuais de referência. 

Não seria coerente a exclusão de nenhum modelo em decorrência do 

preconceito artístico ou cultural tendo em vista que a arte se fazia para os Independentes 

conforme o princípio de seu valor enquanto instrumento pelo qual se perpetua e se 

identifica a humanidade e sua história, sua validade enquanto valor sociológico que 

impera no sentido de primar pela esfera da inter-relação das diversas vozes 

socioculturais que representa. 

Assim, não raro, como vimos no texto de Marcelo, este produto se reafirma 

em seu compromisso neo-socialista ao mesmo tempo em que prima por procedimentos 

que abrange um mínimo conhecimento e domínio da técnica de composição poética que 

invoca os padrões da tradição e da renovação, conforme sua carta de princípios exposta 

como anexo deste trabalho. 

Talvez por isso o grupo tenha optado por não construir uma página de 

princípios estéticos na qual formulasse uma receita para se construir obras de arte, como 

é comum a este tipo de situação. Certamente esta não era a ambição de seu grupo 

original e nem dos que a ele se aglutinaram posteriormente, mesmo se aí considerarmos 

artistas de outras áreas como a música e a pintura, como Tales Ribeiro e Romana 

Mensard. O grupo escrevia sua história sem registrar sua história, possivelmente por 

conta desta postura de se contrapor ao formal e seus formalismos, inclusive neste 

aspecto, enquanto eco de uma postura, busca transformar conhecimento em manual, 

catálogo de uma inteligência cuja história não se dê a contar. 

E isto é o que o caracteriza em seu diferencial, o que pode e serve de apelo à 

memória dos esquecidos para que sua arte e a validade dela não sejam confundidas e 

relegadas aos porões, como se fez com muitas outras coisas da época, em virtude de 
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uma ditadura que parece ter deixado para trás apenas o seu lado político, mas que 

continua a ser o emblema de uma prática de apadrinhamento intelectual que costuma, no 

mínimo, omitir as verdades como é comum nessas situações. 

Provavelmente aqui ainda se tenha muita injustiça por ausência deste ou 

daquele nome em virtude da própria dificuldade de registro a qual o Movimento se 

impôs, mas de forma alguma se trata de exclusão por desejo desta pesquisadora que 

procurou para iniciar este ambicioso projeto que não para por aqui, ter acesso a todos os 

arquivos sobre o tema, o que nem sempre foi possível. 

Entretanto, sabemos que o que deixamos registrado, de alguma forma, inicia 

uma nova postura da academia frente a esta produção que tem muito mais a mostrar nos 

dias atuais, reescrevendo sua história e seus sonhos.  

Esta é a nossa contribuição, trazemos, pois, à memória, o que não deve ser 

esquecido e retomando o pensamento de Edward Said em Trabalho Intelectual e Crítica 

social (p.15) reafirmamos que “uma investigação histórica séria precisa começar pelo 

fato de que a cultura está inevitavelmente comprometida com a política” e esta com a 

primeira, no sentido de que é de sua seara  a discussão da validade do texto sob um 

olhar diacrônico, em ultima instancia revelador definitivo da tarefa do intelectual como 

uma tarefa que  "consiste no esforço em derrubar os estereótipos e as categorias 

redutoras que tanto limitam o pensamento humano e a comunicação (2000, p.14)" 

preservando em seus limites o principio no qual o colonizado não se deixe intimidar 

pela imposição da cultura do colonizador já previamente estabelecida, como 

acreditaram e , em parte, fizeram, os Independentes. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1- Reportagem de Leda Rivas no Caderno Viver do Diário de Pernambuco em 

4 de dezembro de1981. 
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ANEXO 2- Release de divulgação do “I ENCONTRO PERNAMBUCANO DE 

ESCRITORES INDEPENDENTES em 1981. 
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ANEXO 3- Exemplares 2, 3 e 4 do suplemento cultural MOMENTO POÉTICO editado 

pelo Colégio e curso 2001, pelos professores Flor Pedrosa e Pedro Américo. 
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ANEXO 4- Documento original: Resoluções do primeiro encontro pernambucano de 

escritores independentes 
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ANEXO 5- DOCUMENTO ORIGINAL: O que foi o primeiro encontro nacional de 

escritores independentes (ENEI) em Fortaleza, Ceará nos dias 5, 6 e 7 de setembro de 

1981. 
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ANEXO 6- Reportagem publicada em 20 de setembro de 1985 pelo poeta, músico, 

crítico e jornalista Marco Polo, integrante do grupo musical Ave Sangria, na primeira 

página do Caderno C do Jornal do Commercio intitulada “Movimento de escritores 

independentes: a busca de novos caminhos”.  
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ANEXO 7- Resenha publicada por César Leal na primeira página do caderno cultural 

“Viver”, do jornal Diário de Pernambuco em 12 de setembro de 1986. Cinco meses 

antes de o poeta Eduardo Martins transferir sua residência para Rondônia, o que ocorreu 

em fevereiro de 1987.   
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ANEXO 8- Nota do jornalista Marcus Prado que provocou polêmica com os poetas 

Fátima Ferreira, Marcelo Mario de Melo, Francisco Espinhara e Eduardo Martins que se 

estendeu por outros membros do grupo. 
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ANEXO 9- Resposta da poetisa Fátima Ferreira ao jornalista Marcus Prato sobre a 

polêmica envolvendo a nota “Um fenômeno sociológico” escrita por ele em sua coluna. 
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ANEXO 10- Entrevista de Eduardo Martins e Francisco Espinhara publicada no 

caderno cultural do Jornal do Commercio Commercio em que os poetas revidam o 

ataque de Marcus Prado, e contestam antologia de Heloísa Buarque de Holanda.  

 

  



111 
 

ANEXO 11- Matéria de divulgação do primeiro evento “A Literatura Pernambucana em 

debate” feita pelo Jornal do Commercio em 5 de maio de 1985, que teve como 

organizador o poeta Eduardo Martins. 
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ANEXO 12- Cópias das capas dos principais jornais nanicos independentes e material 

de divulgação do Lançamento coletivo na Rua da Roda/Praça do Sebo. 
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ANEXO 13- Capa do livreto Batalha pelo poema Eduardo Martins, Francisco espinhara 

e Pedro do Amaral Costa. 
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Apresentação de Alberto da Cunha Melo ao livreto A batalha pelo poema. 

 

 

 



116 
 

ANEXO 14- Artigo Os Independentes e os latifundiários da cultura de Alberto da 

Cunha Melo no nº 4 do jornal nanico “Americanto”, em fevereiro de 1982 reproduzido 

ao final do trabalho.  
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ANEXO 15- Reportagem “Quando a poesia não bate cartão de ponto” de Emília Maria 

em 16 de janeiro de 1989. Caderno C, Jornal do Commercio. 
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ANEXO 16- Cópia da capa do Jornal nanico Americanto. Estampado na primeira 

página o poema coletivo dedicado a Yoko Ono.  
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ANEXO 17- Capa do primeiro livro de poesia de Francisco Espinhara Vida 

Transparente de 1981. 
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Contracapa do primeiro livro de poesia de Francisco Espinhara onde se percebe a ironia 

da divulgação de “Clássicos da Literatura Independente”. 
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ANEXO 18- Poema “Em quem a carapuça couber” de Marcelo Mario de Melo. 
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ANEXO 19- Frontispício do livro “Poesia Jovem anos 70”. 
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ANEXO 19¹- Frontispício da antologia “Sarjeta”. 
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ANEXO 20- Manuscrito original do poema “Fantoches” de Francisco Espinhara.  
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FOTO CONVITE LANÇAMENTO LIVRO DE CAESAR EM SUA SEGUNDA -1981 
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BREVE ANTOLOGIA POÉTICA DO MOVIMENTO INDEPENDENTE 

 

SAMUCA SANTOS 

RECIPHOTO  

meus olhos hasselblad 

dignificam esta cidade 

mais que o surpreendente 

cor de telha, nuvens chumbo 

entre os dentes da manhã 

 

meus olhos rolleyflex 

emprestam romances de bossa nova 

sussurradas as vozes ainda 

dos camelôs operários e vagabundos 

policiais sonolentos 

prostitutas arrasadas 

 

meus olhos japoneses, digitais 

filtram a miséria 

passam pelo photoshop 

e agradeço à maré cheia 

que esconde a lama 

e mostra o mangue 

 

meus olhos polaroid 

de instantâneos efêmeros 

enquadram barracas de frutas 

e nem penso mais 

nesta cidade de filhos da puta 

 

 

JORGE LOPES 

CANÇÃO  

 

Me dispo de tuas vestes 

sem qualquer fúria 
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e construo o meu canto 

de silêncio, armadura 

O teu sexo arde, baby 

 

Sob um céu de fogo 

o que não somos 

é mais pobre 

nas palavras do jogo 

 

Não basta a mágica 

dos teus olhos molhados 

nem meus dentes mordendo 

um velho blues de Atlanta; 

não basta a lógica 

porque tudo muda 

           a todo instante 

e o amor é uma coisa comum. 

 

RAIMUNDO DE MORAES 

O OUTRO TESTAMENTO 

 magnólias gigantes 

         rompem o gelo 

         de um Alaska imaginário 

         (então de tão brancas 

           quem há de imaginar 

           este sangue transformado em pétalas?) 

         ele está cercado de icebergs e  

pelo céu chumbo sustentado em esperanças. 

         mas seu desejo caminha 

         nas praias ensolaradas 

         em coqueiros que se movem dolentes 

         na brisa dos trópicos. 

         e então 

         de tão rubra cor 

         guarda em segredo 

         os passos 

         da própria morte anunciada. 
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ERICKINSON LUNA 

CANTO DE AMOR 

E LAMA I  

Choveu 

e há lama em Santo Amaro 

nas ruas 

nas casas 

vós contornais 

eu não 

a mim a lama não suja 

em mim há lama não suja 

eu sou a lama das chuvas 

que caem em Santo Amaro 

 

Vosso Scotch 

pode me sujar por dentro 

cachaça não 

vosso perfume 

pode me sujar por fora 

suor nunca 

porque sou suor 

a cachaça e a lama 

das chuvas que caem 

em Santo Amaro das Salinas 

 

CÍCERO MELO 

A TERCEIRA PELE 

Procuro a carne da palavra adusta,  

Aquela que insorvida se consome,  

Aquela cujo selo cai à fronte  

Das palavras irmãs e se incrusta  

 

Nas pedras da razão, no verbo nômade,  

No dedilhar de febres e de angústias,  

No delírio senil da sombra rústica,  

Longa noite de sal e medo insone.  

 

Procuro a carne da palavra augusta,  
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Aquela que se eleve e se prolongue  

Em mistério sutil, sedosa e onde  

 

Repouse mar, celebração e bússola.  

Procuro a carne da palavra morta  

Que se aviva, me bate e me conforta.  

 

DIONE BARRETO 

POEMA 

um gigante habitou a minha casa 

arou a terra 

semeou 

depois 

sentou-se ao sol, quieto 

como fazem os gigantes que são flor 

um homem despencou do céu 

e com suas mãos, acordou um mundo 

e a terra, que era só terra, saiu do lugar 

qual um vulcão em chamas 

sobre o mundo derramado 

não eras meu 

nem eu sabia-te 

mas viestes com os deuses 

- eis a realidade impronunciável 

 

GENI VIEIRA 

A FLOR DA ORELHA CORTADA 

                                      A Van Gogh 

Não só a flor inteira celebra o amor, 

Mas a orelha cortada pela mão do amor. 

Sendo a flor a orelha cortada de amor, 

Redime e perfuma a mão ávida de amor. 
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Arrancada a flor de tudo que é espinho, 

E o amor é orelha cortada ainda espinho. 

Não só a flor da orelha cortada é espinho, 

Também o amor em calma e fúria é espinho. 

 

MARCÍLIO MEDEIROS 

RECIFE REVISITADA 

                   I 

Dos arrecifes, em que começo e acabo 

E recomponho a trama da carne 

Crepitam as setas que matam e glorificam  

Espelho, confissão e segredo 

Aurora e sol a derreter-se 

Em dias passados 

Distante, olho-te dentro 

Ruas, pontes, álbum de fotografias 

Do que passo e permaneço 

A placa de água morena 

Do rio embriagado e bebido 

Possui meu nome em naufrágio 

Alcunha derramada e salgada 

De camarão e mar que se arrebenta 

E se recolhe na barreira coralínea que me toma. 

Penso-te empedernida e abstrata 

Dama voluptuosa e casta a estender os braços 

Na armada de idas e chegadas. 
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À noite meus desejos 

são bolas de neve 

descendo o relevo 

de um corpo leve. 
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São as linhas-recorte 

daquele vale adiante 

linhas curvadas e finas, 

colunas de folha e arame, 

paisagens de lata e caniço. 

É o jardim da infância 

de camponeses meninos; 

são os seculares motivos 

de resistência e opressão. 

São os lugares infindos 

lá onde a vista se perde 

indistinta, no verde; 

é o espaço ermo, rasteiro 

por onde o chão se sumiu. 

 

 

 

 

 


