
A
no

 7
 –

 n
º8

 –
 12

/2
01

9



POIESIS – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

Clovis Carvalho | Diretor Executivo

Plinio Correa | Diretor Administrativo Financeiro

Maria Izabel Casanovas | Assessora da Direção Executiva

Ivanei da Silva | Museólogo

CASA DAS ROSAS

ESPAÇO HAROLDO DE CAMPOS DE POESIA E LITERATURA

REVISTA GRAFIAS – revista do Centro de Apoio ao Escritor

Marcelo Tápia | diretor 

Reynaldo Damazio | editor

Revista Grafias – Ano VII – nº 8 – Dezembro 2019

 

São Paulo – Poiesis / Casa das Rosas

ISSN 2358-9035

1.Literatura Brasileira. 2.Literatura 3. Escrita criativa – Prosa Brasileira.







sumário

 8 ENSAIO / Entre o túmulo e o despertador: notas sobre 
o surrealismo

  Carolina Serra Azul

 14 OFICINA / Eixos paradigmáticos da poesia
  Yasmin Nigri

 26 ARTIGO / Organizando a estante dos livros de poemas
  Julia Bac

 30 RESENHA / La parole aux négresses: a experiência 
da mulher africana como imigrante narrada por Fatou 
Diome em O Ventre do Atlântico.

  Dayane Teixeira

 38 DEPOIMENTO / A viajante
  Nilma Lacerda 

 42 CRIAÇÃO / Paródia – monólogo de Molly Bloom 
Camila Assad





editorial
A presente edição da revista eletrônica Grafias, do Centro de Apoio ao Escritor do 

museu Casa das Rosas, é inteiramente produzida por colaboradoras mulheres, seja por 
escritoras e professoras dos cursos e oficinas ministradas na instituição, como por 
alunas e uma funcionária. A reflexão contida nos artigos, resenhas e textos de criação 
aqui reunidos potencializa os vetores de nossa programão, baseada no estímulo à 
criação literária em todas as suas dimensões e gêneros, a difusão da produção não só 
interna, como da literatura contemporânea, a memória e a releitura do legado de Haroldo 
de Campos, ampliando o acesso à cultura em sua conexão com os livros, a poesia e a 
ficção. O trabalho realizado em oficinas, cursos e exposições gera importante acervo 
imaterial, em diálogo com os livros, plaquetes, zines e obras coletivas que registram 
o processo vivo de criação e experimentação com a linguagem praticada diariamente 
no museu e em suas atividades extramuros. Os comentários sobre livros escritos por 
mulheres completam o ciclo de expansão do espaço ocupado por vozes de força e 
criatividade inquestionáveis. 

Reynaldo Damazio
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ENSAIO 

ENTRE O TÚMULO  
E O DESPERTADOR:

NOTAS SOBRE O SURREALISMO
Carolina Serra Azul

“Não é assim que se sonha, ninguém 
sonha desse modo”

Theodor Adorno em “Revendo  
o Surrealismo”

“Fumando o narguilé, sonha um 
enforcamento”

Charles Baudelaire, “Ao leitor”, em As 
flores do mal
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De dentro do caixão, além da terra foi possível es-
cutar outro ruído, verdadeiro estrondo: eu não enxer-
gava – a escuridão era absoluta –, mas sabia que o 
coveiro havia escorregado. O buraco o sugou, ouvi o 
peso do seu corpo sobre a madeira. Depois, mais nada. 
Ele gostou de ficar deitado aqui, pensei, e eu também 
não gritava. Um tempo de silêncio, nós dois ali deitados 
quase juntos, eu dentro da caixa, ele mais próximo da 
terra, sabíamos que a sepultura havia ficado aberta, 
não sabíamos se alguém haveria de fechá-la. 

Acordada, lembrei-me d’As Flores do mal e de sua 
Paris-sarcófago, em que o céu é uma tampa e a chuva 
são grades de grandes prisões1. Acordar não basta, 
ainda mais quando se vive em um lugar como São 
Paulo, em que nenhum projeto arquitetônico estratégico 
esconde violência sob a beleza – ao flanar (impossi-
velmente) por essa cidade, Benjamin talvez achasse a 
imagem da coleção de ruínas literal demais, do mesmo 
modo que não podemos mais dizer de maneira figurada 
que o dia virou noite. Flanasse (impossivelmente) por 
essa cidade, separada por oceano e século daquela 
das passagens, o observador alemão veria, ainda, 
os deslocamentos dos exilados – ciganos, escraviza-
dos, presos, náufragos, catadores –, personagens que 
Baudelaire recolheu de uma revolução fracassada2 e 
que o capitalismo tratou de perpetuar, permanência 
determinada, por sua vez, no momento de uma expro-
priação original de que não nos lembramos mais: os 
exilados de Baudelaire atravessam cidades-desertos 
rumo ao “conhecido império das trevas futuras”3. 

Quanto a curar o tédio com vitrines, em São 
Paulo o flâneur se veria apartado da multidão: mais 
afinado com sua classe é o shopping center, e já 
se foi o tempo dos rolezinhos, pontual possibilidade 
de choque. Ali, ainda tremem de excitação o iPhone 
e o colar de Mari Ruy Barbosa, gigante no banner, 
a batedeira e o laço de criança, o café de cápsu-
la e o sofá de couro. No asséptico shopping, essa 
excitação é roubada do flâneur, homem de outros 
tempos (não esqueçamos de que esse ensaio é um 
exercício de imaginação). O flâneur (supomos) não 
saberia encontrar prazer na venda de si – tão vul-
gar! – de nossos tempos, e sonharia com os mer-
cados de pulgas ainda em pleno vigor em sua terra, 
onde objetos seculares se recordam das verdades 
que eles guardavam no século passado. Querendo 
ser o frasco da pestilência na época da embalagem 
de plástico, ao flâneur ainda é permitido corroer-se 
com vinho e fumaça. A alma do vinho, possivelmente, 
ainda encontrará um peito morto durante o caminho 
por dentro do corpo, mas acenderá no flâneur uma 
vontade esquecida: a da felicidade coletiva. 

Ébrios bons leitores, os surrealistas franceses no-
taram a “supremacia das coisas”4 que atravessa a 
lírica baudelairiana. Com ousadia de começo de sé-
culo (e de outras revoluções), conseguiram imaginar o 
despertar da disposição anímica humana, transfundir 
a vida das coisas para as pessoas. Esses movimen-
tos não se dão sem um bocado de estranhamento 
e destruição: Man Ray fotografou o tórax (de uma 

1 Refiro-me ao poema LXXVIII de As flores do mal, “Spleen”. BAUDELAIRE, Charles. As flores do mal. Tradução de Júlio Castañon Guimarães. São Paulo: 

Penguin Classics / Companhia das Letras, 2019. Valho-me dessa edição em todas as citações referentes às Flores do mal presentes neste ensaio. 

Adiante, indicarei apenas as páginas. 

2 Estudiosos como Walter Benjamin e, mais recentemente, Dolf Oehler comentam as relações entre o junho de 1848 francês e a fatura da lírica de 

Baudelaire em As flores do mal. BENJAMIN, Walter. Baudelaire e a modernidade. Tradução de João Barrento. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017. 

OEHLER, Dolf. O velho mundo desce aos infernos: autoanálise da modernidade após o trauma de Junho de 1848 em Paris. Tradução de José Marcos 

Macedo. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.  

3 BAUDELAIRE, “Ciganos em viagem”. Op. Cit., p. 65. 

 A expressão é de Adorno, em ensaio central sobre o surrealismo europeu. ADORNO, Theodor W. “Revendo o Surrealismo”. Notas de Literatura. Tradução 

de Jorge de Almeida. São Paulo: Duas Cidades, Ed. 34, 2003. 

 BENJAMIN, Walter. Op. cit., p. 165. 

4 Arco da histeria (1993) é o título de uma obra da artista Louise Bourgeois. No entanto, na instalação da artista é um corpo masculino que se encontra 

arqueado: ele está preso no teto pelas genitais e não tem cabeça. 
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mulher, dizem) como a cabeça do Minotauro – trata-
-se de um jogo de luz, sombra e pose em que seios 
são olhos, braços são chifres e o ventre é uma boca 
ou buraco terrível. Corpo humano e cabeça de touro, 
no tórax da pessoa encontramos o Minotauro intei-
ro. Diante da fotografia sente-se algo como um en-
golimento, e é difícil imaginar-se Teseu, guiado por 
Ariadne no labirinto do monstro. O tórax-touro de 
Man Ray, aliás, pode configurar uma condensação de 
Minotauro e Ariadne, segundo uma ótica do desejo 
predominantemente masculina, como era a daqueles 
primeiros surrealistas. 

Benjamin, que não à toa dedicou-se aos surrea-
listas com a mesma atenção com que se voltou para 
Baudelaire, deixou uma anotação em que dizia o labi-
rinto é a pátria de quem hesita. Para ele, a hesitação 
pode ser também de uma classe “que não quer saber 
aonde a leva o seu caminho”5. Neste labirinto burguês 
Man Ray localiza sua estranha figura: decifra-me ou 
devoro-te. Àquela altura – a fotografia é dos anos 
1930 – a burguesia europeia já havia renunciado à 
resposta do enigma. Assim, não é arbitrário que outra 
obra surrealista da década de 1930 seja tão profun-
damente terrível: refiro-me a Une semaine de bonté, 
de Max Ernst, espécie de livro-objeto em que o artista 
compõe mais de 180 colagens a partir de materiais do 
século XIX, como gravuras de Gustave Doré e ima-
gens de mulheres em crise de histeria. 

As cenas elaboradas no romance-colagem de Ernst 
não deixam dúvidas de que o surrealismo aceitara en-
carar, com pessimismo renovado pelo momento históri-
co, os aspectos mais violentos da sociedade burguesa. 
Como na fotografia de Man Ray, corpos humanos são 
condensados com corpos de animais. Há uma figura 
masculina recorrente, que tem corpo de homem e ca-
beça de pássaro exasperado. Em grande parte das 
colagens tal homem pássaro violenta de alguma ma-
neira figuras femininas cujos corpos, não raras vezes, 

contorcem-se como em uma crise histérica. Como 
ressaltei, a imagem do corpo histérico é um dos ma-
teriais de que Max Ernst se vale para a composição 
das colagens e, assim sendo, aquelas mulheres dei-
xam de contorcer-se por histeria na fatura das cenas 
em questão: são puxadas pelos cabelos, pisoteadas, 
perfuradas, violadas, amarradas. No contexto das cola-
gens, o arco da histeria6 é provocado (geralmente) pelo 
homem-pássaro, como se Ernst objetivasse o sofri-
mento daqueles corpos reprimidos para fora deles: o 
corpo se contorce como em uma tortura, e o agente da 
violência assume a forma de um ser estranho, mons-
truoso e masculino. Não raramente, os espaços das 
agressões são recintos domésticos burgueses. 

Fora do romance-colagem de Max Ernst corpos de 
homens e mulheres se contorceriam até quase de-
saparecerem em campos de trabalho forçado (é pre-
ciso não esquecer da frase inscrita nos portões de 
Auschwitz: o trabalho liberta). O nexo entre o universo 
de contornos domésticos de Une semaine de bonté 
e a marcha da expropriação capitalista do mundo ex-
terno ao livro, de que os campos de concentração são 
metonímia sombria, se dá pela violência aterrorizante 
provocada por uma espécie de estranho familiar. 

Tal apreensão do terrível por um artista surrealista 
não entra em contradição com a vocação de luta pela 
felicidade coletiva que atuou como bússola do movi-
mento desde o seu início, nos anos 1920, como um 
desdobramento mais propositivo do dadá. Pode-se 
dizer que a busca intransigente pela liberdade pelos 
primeiros surrealistas é extraída de um profundo pes-
simismo: Benjamin afirma que logo cedo os artistas 
do movimento atentam para a hostilidade burguesa 
“contra toda manifestação de liberdade espiritual”7 e 
por esse motivo são empurrados para a esquerda. 
Aqueles que se determinam a construir, pela arte 
e pela luta política, uma nova maneira de viver, não 
podem vislumbrar na dinâmica capitalista nenhuma 

5 BENJAMIN, Walter. “O surrealismo: o último instantâneo da inteligência europeia”. Magia e técnica, arte e política. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. São 

Paulo: Brasiliense, 1994, p. 28. 

 Idem, ibidem, p. 29

6 Idem, ibidem, pp. 33-34. 

7 ENGELS, Friedrich; MARX, Karl. Manifesto Comunista. Tradução de Álvaro Pina e Ivana Jinkings. São Paulo, Boitempo, 2010, p. 40. 
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8 A formulação é de Rosa Luxemburgo em The Junius Pamphlet. Disponível em https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1915/junius/index.htm

9 BENJAMIN, Walter. “O surrealismo: o último instantâneo da inteligência europeia”. Op. cit., p. 35. 

10 BAUDELAIRE, Charles. Op. cit., pp. 325-329. 

11  A formulação é de Rosa Luxemburgo em The Junius Pamphlet. Disponível em https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1915/junius/index.htm

possibilidade de libertação que não seja o seu fim. 
Observando profundamente a sociedade, a psique 
e suas dinâmicas e trabalhando objetivamente com 
seus materiais e procedimentos artísticos, os surre-
alistas chegam a realizar algumas “profecias” ainda 
durante a primeira guerra: Benjamin lembra dos ca-
pítulos “Perseguição” e “Assassinato”, da obra Poète 
Assassiné (1916), do grande precursor (ou mesmo 
criador) Apollinaire, que 

contêm a descrição célebre de um pogrom de poetas. 

As editoras são atacadas, os livros de poemas lançados 

ao fogo, os poetas massacrados. E as mesmas cenas se 

dão ao mesmo tempo no mundo inteiro.8  

Tal apreensão das dinâmicas profundas da socie-
dade por Apollinaire e, depois, por seus continuadores 
leva Benjamin a aproximar o surrealismo do Manifesto 
Comunista de Engels e Marx. Como se sabe, pouco 
após a publicação do primeiro manifesto do surrealis-
mo em 1924 uma série de artistas ligados ao movi-
mento aderem ao Partido Comunista. O engajamento 
de um André Breton, por exemplo, culmina com a for-
mulação de um dos documentos mais relevantes no 
tocante às relações entre arte e política: o Manifesto 
por uma arte revolucionária independente, de 1938. 
Escrito a seis mãos por Breton, Diego Rivera e Leon 
Trotsky, o manifesto requisita a continuidade da po-
tência crítica e criadora das vanguardas opondo-se 
corajosamente à vigilância policialesca stalinista, cuja 
mão pesada se impôs para muito além das artes. 

Benjamin, porém, não aproxima surrealismo e 
Manifesto Comunista apenas a partir das relações 
mais explícitas entre os artistas do movimento e 
os caminhos assumidos por seu engajamento polí-
tico. O filósofo vê nos procedimentos artísticos dos 
surrealistas, fundamentados no choque e lastreados 
na busca pela liberdade, um estado de espírito simi-
lar ao que Marx e Engels assumiram na formulação 

do documento de 1848: o de um pessimismo orga-
nizado. Em textos e imagens, os surrealistas flertam 
com o kitsch e o mau gosto, compõem cenas oníri-
cas violentas, afastando-se de qualquer ideia de bons 
sentimentos ou moralismo burguês – nesse sentido, 
são descendentes diretos de Baudelaire. O otimismo 
ingênuo e as metáforas de liberdade podem ser dei-
xados para os sociais-democratas. Quando se trata 
de questionar “onde estão os pressupostos da revo-
lução”, Benjamin afirma que

Os surrealistas se aproximam cada vez mais de uma 

resposta comunista a essa pergunta. O que significa: 

pessimismo integral. Sem exceção. Desconfiança acerca 

do destino da literatura, desconfiança acerca do destino 

da liberdade, desconfiança acerca do destino da huma-

nidade europeia, e principalmente desconfiança, descon-

fiança e desconfiança com relação a qualquer forma de 

entendimento mútuo: entre as classes, entre os povos, 

entre os indivíduos.9 

O pessimismo organizado do melhor pensamento 
marxista ensina que a superação do capitalismo não 
é uma questão moral, mas objetiva: “transformação 
revolucionária da sociedade inteira” ou destruição das 
classes em conflito10; socialismo ou barbárie11. Ainda 
hoje não nos é difícil compreender o sentido profundo 
de tais formulações, diante de um processo de acumu-
lação predatório que renova formas brutais de explo-
ração dos mais pobres e literalmente destrói os recur-
sos naturais do planeta. Por isso, Benjamin atribui aos 
surrealistas uma das compreensões mais exatas do 
Manifesto Comunista – na verdade, ele afirma que os 
surrealistas foram os únicos até aquele momento (as 
formulações de Benjamin são de 1929) que “consegui-
ram compreender as palavras de ordem” do Manifesto. 
O crítico alemão elabora, então, uma imagem curiosa 
para se referir a um movimento que mobiliza a noção 
de sonho: assim como o panfleto de 1848, o movimento 

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1915/junius/index.htm
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II
Os olhos ardentes reabri:
Vi o horror de minha morada;
De volta a minha alma, senti
As aflições com sua pontada; 

O relógio de tom lutuoso 
Tocava, brutal, meio-dia,
E sobre o mundo langoroso
Eram trevas que o céu vertia. 

surrealista configura uma espécie de despertador “que 
soa durante sessenta segundos, cada minuto”12. 

A necessidade de despertar, como de um encan-
to, nos leva de volta para As flores do mal, para o 
seu universo monótono de uma revolução que não 
vingou. Em “Sonho parisiense”13 o poeta descreve a 
imagem onírica de uma cidade composta de “már-
more, água e metal”, em que a natureza se encontra 
completamente domada e onde tudo é extremamente 
claro, mas não há sol – não há, aliás, vestígios de 
“nenhum astro”. Apesar do esplendor da paisagem 
descrita no poema, a falta de céu, de som – “Sobre 

esses encantos tangidos / planava (...) / um silêncio 
de eternidade” – e, em certa medida, até mesmo de 
vida – “Dessas cenas tinha banido / o vegetal irre-
gular” ou “Não de árvores, mas de colunas / os lagos 
quedos se cercavam” –, todos esses elementos nos 
levam de volta à Paris-sarcófago, à cidade-túmulo que 
continuava a soterrar, sob a estética de Haussmann, 
uma possibilidade radical de mudança. Mas o desper-
tador surre a lista já e ainda soava; na segunda parte 
de “Sonho parisiense” o poeta traz para a superfície 
aquilo que se recalcava sob a paisagem tão exube-
rante quanto mortuária:

12  BENJAMIN, Walter. “O surrealismo: o último instantâneo da inteligência europeia”. Op. cit., p. 35. 

13  BAUDELAIRE, Charles. Op. cit., pp. 325-329. 
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OFICINA 

EIXOS 
PARADIGMÁTICOS  

DA POESIA
Yasmin Nigri
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Logo no início do ano fui convidada pelo Reynaldo 
Damazio a ministrar ao longo do mês de outubro as 
Oficinas de poesia do CLIPE, que acontecem ao longo 
de todo o ano na Casa das Rosas. Muito lisonjeada 
aceitei de imediato, pois se tratava de um convite 
único. A antecedência com que fui chamada permi-
tiu que eu desenvolvesse um total de 8 aulas com  
2 horas de duração cada para uma turma já iniciada 
e experiente na seara da poesia. 

Organizei o módulo da seguinte maneira: come-
çamos com uma breve apresentação e um exercício, 

pedi a cada participante que listasse 3 itens pre-
sentes em um bom poema; a turma estava cheia e 
com isso formou-se um campo semântico bastante 
diverso e surpreendente. Em seguida, organizei o que 
a própria turma produziu naquilo que nomeei como 
“Os 5 eixos que compõem um bom poema”; já na 
aula seguinte renomeamos para “Os 5 eixos para-
digmáticos da poesia” e ao longo do módulo fomos 
refletindo sobre a comunicação poética a partir dos 
paradigmas gestados pela turma, o resultado final se 
encontra logo abaixo:

Os cinco eixos paradigmáticos da poesia:

POÉTICO 
estranhamento – impacto – surpresa – espanto – susto – assombro – paixão – fogo – mistério – raio – estrela 
– luar – transbordamento – desconforto – subversão – intuição – errância 

FORMAL 
sintaxe articulada à voz – sonoridade interessante – ritmo – trabalho formal – tangibilidade – sinestesia – jogo 
lúdico – construção de imagens – oscilação dos sentidos – estilo – boa escrita – vocabulário coeso – relação 
entre forma e conteúdo – movimento – neologismo – ressignificação

INFORMAL (conteúdo) 
diálogo – conversa – conexão – ecos – ponte – acolhimento – intencionalidade – encruzilhadas – humor

FILOSÓFICO 
densidade filosófica – beleza – estética – estado de presença – reflexão – investigação – descoberta – criação 
– gesto – dialética

ÉTICO 
armadilha – mentira – ousadia – roubo – apropriação – perspectivismo – destruição – embate – desmonte 
– deslocamento – provocação – dilema – redenção – transformação – autoficção – história dos vencidos – 
resgate & reparação 

(composição: nome de todos os alunos que participaram de no mínimo 3 aulas do módulo

concepção, desenvolvimento e organização: Yasmin Nigri)

Como último exercício propus às(aos) alunas(os) que 
contribuíssem com escritos poéticos ou prosaicos acer-
ca do trabalho desenvolvido por elas(es) e orientado por 
mim. Para tanto, dei a elas(es) algumas sugestões e liber-
dade para desenvolverem suas ideias. Primeiro pedi que 
escrevessem acerca do conceito de comunicação poética 

gestado coletivamente ao longo das aulas; em seguida, 
sugeri que cada participante relatasse sua experiên-
cia individual ao longo do módulo e, por fim, perguntei 
à turma se o método desenvolvido ao longo das aulas 
as(os) auxiliou a abrir as válvulas do pensamento crítico 
ocasionando de fato um melhor desempenho criativo. 



16

Contribuição KATIA MARCHESE

O que marcou meu aprendizado neste módulo, foi 
a melhor compreensão do fazer poético, para além 
do gosto ou não gosto. Através dos eixos temáti-
cos que criamos, foi possível estabelecer princípios 
norteadores para uma leitura mais plena dos senti-
dos do poema. Também foi importante identificar na 
minha própria construção e comunicação poética os 
eixos que guiam e sustentam minha voz e os eixos 
que posso vir a me apropriar. Perguntas fatais do 
curso: De que matéria é feito um poema? Que ecos 
e pontes posso fazer através da poesia de outros 
autores? Qual a minha voz e qual é a voz do outro? 
Grata poeta Yasmim!

Exercício final: Experimentação da construção de 
um poema a partir da identificação dos seguintes 
eixos no poema Estudos de Duas Peras de Wallace 
Stevens. Eixo Poético: estranhamento, Eixo Formal:  
jogo lúdico, construção de imagens, Eixo Formal: diá-
logo – conversa – conexão, Eixo Filosófico: estética 
– estado de presença – reflexão – investigação, Eixo 
Ético: apropriação.

Para tuas peras, minhas cebolas.
 (para Wallace Steven)

 
I
Também tenho um belo quadro.
As minhas cebolas se fatiam no ar.
Não são redondas, há abaulamentos
e pelos sinuosos no dorso.
 
II
Tem contornos pretos e pressuponho,
brancos seus miolos.
Não são bolas,
descamam aos olhos.
 
III
Pertence à família das liláceas,
sua flor amarelecida morreu na colheita.
Pobre umbela. Não chegou a ser quadro,
resta a nódoa no bulbo.

IV
As Allium cepa,
não possuem núcleo.
São desprovidas de ego,
assim diz Ramakrishna.

 V
São capas que as compõem,
úmidas e fétidas.
Na rama pendem heróicas
à espera da lâmina.
 
VI
As cebolas desenhadas por Isabela,
despencam, como chuva ácida.
As cenas nunca são bem vistas
aos olhos de quem chora.

 
Contribuição de MICHAELA SCHMAEDEL

Este foi um módulo muito interessante do curso 
– e extremamente proveitoso. Pensar coletivamente 
nos eixos que contribuem para a criação de um bom 
poema – ou mesmo pensar neles quando se lê um 
poema – ajudou a passar algo que muitas vezes é in-
tuitivo para algo consciente. Nas aulas, pudemos ler os 
textos dos colegas criticando de forma bastante cons-
trutiva com base nestes paradigmas. Desta forma, 
foi mais fácil identificarmos os pontos fortes de um 
poema (quais eixos eram mais marcantes) e também 
quais poderiam ser melhor trabalhados. Como exercí-
cio, mostro abaixo um poema que fiz para responder 
uma das muitas questões poética-filosóficas feitas 
pela Yasmin Nigri ao longo das semanas: qual é a ma-
téria de um poema? Pensando no eixos paradigmáti-
cos, escolhi trabalhar mais fortemente com três deles: 
concisão, densidade filosófica (reflexão) e assombro.  

POEMA 

Este pedaço
de corpo
sempre pronto
para a queda. 
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Este espaço 
no vazio
olhos vermelhos
na floresta. 

Um modo de solidão.

Contribuição de CRIS VENTURA

O entusiasmo da Yasmin contaminou a turma e 
tornou possível olhar ao redor e voltar a olhar para o 
outro e para si mesmo – com menos ego, mais tole-
rância – e entender como é delicada a palavra alheia. 
Os cinco eixos da poesia, construído coletivamente, 
se tornaram uma fonte a mais de orientação para 
escrever, inspirar, ler e reler a poesia do mundo. E os 
cinco eixos me lembraram os cinco sentidos e, assim, 
escrevi um poema como último exercício e como con-
tribuição para este artigo.

Poesia?     
 

dançar com palavras à sombra de uma árvore                           
transformada em papel

cantar com vozes invisíveis que pausam
para respirar a maresia do vento

de uma varanda no meio da cidade
desnudar o outro e a si mesmo, movimento e quietude,
águas e pedras de uma cachoeira no silêncio inexistente

de um trânsito de planetas, estradas ou avenidas
 comer verdades

com fome de mentiras
o indizível                                                                                                          
traduzido.

Contribuição de TATIANA AZEVEDO

módulo
 
a partir de um procedimento
nem um pouco padrão
muda-se a atenção de lugar
 
os olhos não são os mesmos

tendo visto cada vez mais          histórias
                                                         reflexos
                                                       imagens
 
a análise a partir de questões
universais pelo menos
para esse pequeno grupo
 
traz   entendimentos agudos
         sentimentos                outros
         pensamentos       esplêndidos
 
e o caminho vertical através
de um eixo do enquanto
carrega a estética da ética
 
com todas as divergências de um
coletivo que se espalha
restamos atentos às   imagens
   construções
   palavras
 
que o mesmo afeto que
move as palavras seja o que
move as relações 

Poema construído para dialogar com a análise dos 
eixos poéticos de “Vietnã”, de Wislawa Szymborska:

Be3Al2(SiO3)6
 
Berilo
o seu nome vem do latim
de um mineral
de alumínio e
berílio

diz que os cristais
hexagonais
podem ser muito pequenos
ou atingir alguns metros
 
em todo caso
os cristais terminados
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parece que são
raros
 
seu pai quase atingiu
alguns metros
a sua mãe também
mas você
Berilo
você é pequeno
porque ali
no cromossomo 21
a coisa toda deu uma bagunçada 

as expectativas
Berilo
as frustrações
são nossas
 
são tantos os
medos
as dúvidas
incertezas
que
 
as vergonhas
Berilo
tantas vergonhas
todas nossas
 
você
Berilo
mineral de dureza
e peso específicos
de brilho vítreo
translúcido
 
você
Berilo
Bebêrilo
esmeralda morganita água marinha
 
de você
eu só sei
é pedra preciosa

Contribuição de FERNANDO ALVES MEDEIROS

Acho que muitas pessoas que começaram a fazer 
poesia já se depararam com o momento em que não 
possuíam todas as “chaves” da própria criação. Com 
dificuldades para entender e defender racionalmente o 
próprio trabalho. Assim, intuitivamente, de acordo com 
as oscilações de humor e de leituras acumuladas, o 
poeta vai se estabilizando numa zona mais ou menos 
coerente. Ok, concordo que o fazer é importante, mas 
acho que quem faz literatura precisa antes ter senso 
crítico, pensamento crítico — ser bons leitores, afinal. 
Saber em que “chão” está colocando os pés.

O que gostei bastante neste módulo é nos co-
locar pra pensar. Refletir sobre a poesia. Refletir, 
produzir, refletir novamente. E eu particularmen-
te gosto quando nos debruçamos no poema, seja 
nosso, seja de colegas ou de gigantes do passa-
do ou do presente, com olhar aguçado. Sair do eu 
gosto ou não gosto. E para isso, precisamos de 
ferramentas críticas. 

A grande sacada da Yasmin, neste módulo, foi partir 
da preciosa premissa: poetas são as melhores pessoas 
para pensar poesia. O resultado: numa bela constru-
ção coletiva, separamos os elementos — paradigmas 
— que mais nos chamam atenção em um bom poema. 
E submetemos nossa produção ao escrutínio desses 
paradigmas. E construímos a partir deles também.

A partir deste poema curto de Manoel de Barros 
(1916-2014), do livro Menino do Mato (2010):
No gorjeio dos pássaros tem um perfume de sol?
identifiquei os eixos: POÉTICO (transbordamento, sur-
presa); FORMAL (trabalho formal, construção de ima-
gens); FILOSÓFICO (beleza, reflexão). A partir destes 
eixos, e mantendo a ideia de concisão, construí em 
aula o seguinte haicai:

INSÔNIA 

A noite de véu:
gotas brilham, voam soltas 
no escuro do céu.

[Fernando Alves Medeiros]



19

Contribuição de LUÍSA COSTA

Que a crítica não nos paralise. Que a autocríti-
ca não nos sufoque. Mas que aceitemos bordas e 
transbordos.

Eu confesso: a crítica veio a mim como uma 
forma de competição. Quais os critérios? Do grego 
kritērion: “faculdade de julgar, regra para distinguir 
o verdadeiro do falso”, derivado de krinein, “sepa-
rar para distinguir”. No fundo da palavra, o critério 
etimologicamente me aparta: dos outros, de mim. 
Endurece minha espinha a ideia da linha de chegada. 
Entoar bonito em um sarau, lançar um livro plaque-
te zine, estar em revista, fazer revista. Para quê e 
para quem? E aquele projeto meu que escolheram, 
que escolhi, onde está?, qual a linha de chegada, 
e qual... critério? Que olhos nossos são esses que 
distinguem? Eles são... distintos?

A cada aula, poder penetrar fundamente no reino 
das palavras (roubei, porém com o ouvido atento), 
em cinco eixos palavreados que nos puxavam pelos 
cotovelos, do paradigma ao sintagma. E contemplar 
aquilo que escolhemos para entender o que era 
poesia. Às quartas e sábados, revisitamos nossa 
lista signos para mergulhar poemas – nossos, ou-
tros – em um universo bastante particular. Não mais 
uma linha de chegada, mas uma teia, uma cama de 
gato, que multiplicava pontos de vista. A cada qual, 
cabia a generosidade de apenas olhar, e permitir aos 
poemas mais distintos de seus padrões se enlaça-
rem em um sabor mais amplo, abrangente. Aberto. 
Criteriosamente aberto.

O módulo foi uma suspensão temporal. Sem 
linha de chegada. Como a brincadeira, uma evo-
lução nas formas do fio até a cama de gato que 
enlaça nossos dedos, sem tirar-lhes a liberdade 
do movimento. Um eixo mais, outro menos. Uma 
relação atravessada. Menos sarcasmo e descon-
fiança? Talvez. Algumas muralhas caíram ao chão. 
Para, em campos descobertos, podermos apoiar 
nossos desempenhos. 

Deixo um poema que partiu da provocação inicial – 
a matéria de um poema – e que desenvolvi anotando 
comentários de meus colegas:

AR DE GRAÇA

sonho com um quarto
cada vez mais diminuto
onde cabe tudo

é minha casa
 – tem de dormir
tem de comer – 

o que é meu cabe
pendurado nas paredes
escondido sob a cama
uma janela para o mundo

quem passa, vê:
pequeno quadro, bibelôs
flores bordadas

chumaço de poeira e lã

sorri e vai embora

Contribuição de LUCAS AGOSTINI DE SOUZA

Confesso que perdi a primeira aula. Caiu em um 
sábado, e tinha sido escalado para trabalho. No final 
do dia não entendi muito bem as discussões no grupo 
sobre os eixos paradigmáticos da poesia. Teria que 
esperar até a próxima aula. Chega quarta – POW!

Uma modesta lista intitulada “Os cinco eixos pa-
radigmáticos da poesia” estava projetada na sala da 
Casa das Rosas, contando com algumas palavras que 
completavam os sentidos de cada eixo. A turma es-
tava lendo alguns poemas e os analisando com base 
nos critérios estipulados em cada eixo paradigmático, 
elencando os pontos fortes que o poema carregava e 
os pontos que precisam ser melhor trabalhados. Não 
demorou muito para entender a lógica desse processo 
de análise, estava inquieto para descobrir de quem era 
essa teoria e como se tinha chego em determinados 
eixos. Questionei a professora sobre o método usado, 
perguntando quem havia pensado em tudo aquilo. 
Então Yasmin responde que esse processo tem se 
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construído no coletivo da sala, com a perspectiva que 
cada poeta do curso tem sobre poesia. Foi incrível.

Assim foi o módulo, assim está sendo minhas lei-
turas e meu processo de escrita. Passamos um mês 
lendo diversos poetas contemporâneos, principalmen-
te nossa própria produção, e a cada leitura, cada es-
crita, cada comentário, a lista se expande, e essa ex-
pansão é característica própria da poesia, que pode 
ser muita coisa, mas antes de tudo é imensurável. 
Assim, pensar poesia em cinco eixos é também algo 
precipitado, e de certa forma reducionista – isso se 
você fechar a lista nela mesma.

Os eixos são como a superfície lisa do lago, o 
poema é a própria profundidade. Toda leitura e escrita 
precisa passar por um pensamento crítico bem fun-
damentado, que extrapole as barreiras pessoais de 
gosto e não morra na desmotivante categoria do “bo-
nito”, “legal”, “gostei”. Por isso os eixos são a superfí-
cie do lado, porque nos convida ao pulo, nos convida a 
entender (ou tentar entender) os processos de cria-
ção e seus efeitos de sentido. Tal processo de análise 
cria um círculo virtuoso entre leitura e produção, na 
medida em que lemos habitamos cada vez mais as 
cavernas escuras do lago, tomando propriedade de 
novos eixos da poesia, e incorporando novos modos 
de palavrear a poesia.

Poema em construção desenvolvido com base 
em alguns eixos 

O garoto tem nome bíblico
Ele vende drogas
Daquelas que você puxa – intensamente
Como se puxasse roupa do varal, toalha da mesa 
ou 
O fio de cabelo branco que desperta o tempo sobre 
o tempo
 
O garoto tem amigos
Que tecem gritos sobre o comprido da rua
“Tá suave”
Amigos de perna fina, canela cinza
Corredores animalescos, feras indomáveis
Um constante ritual de perseguição.

O garoto é
Antes de mais nada
Invejado por outros garotos.

Contribuição de BEATRIZ PENTEADO RODRIGUES

muito antes de atravessar o outro, a poesia é for-
jada a partir de alguma parte do que a precedeu. da 
curiosidade, das pontes, da mentira, do silêncio.

se materializando em versos, só é possível a exis-
tência da poesia pelo olhar do outro, estranho, ex-
terno. disseram que quem melhor pensa poesia é o 
poeta. lastimável seria se não fosse; um poeta só é 
um poeta quando se propõe a deglutir o poema. re-
tomo: quem melhor poderia pensar a poesia do que 
aquele que a saboreia (e deglute e regurgita)?

esse mês, duas vezes por semana, nos foi pro-
posta a percepção radical. afinal, tentar perceber um 
poema sem aceitar que o silêncio & o grito do outro 
são sempre muito diferentes dos nossos traz, sempre, 
o colossal risco de que nos esqueçamos de escutar. 
reconhecendo potencialidades dentro, fora e além dos 
paradigmas, tentamos deixar de lado nossa projeção 
individual para dar lugar à percepção sensível dessa 
poesia latente.

o que é o poema quando existe por si só; como se 
amarra; o que propõe?

os mergulhos propostos pelas yasmin envolveram 
um tanto e muito do que há de mais nosso, fora de nós.

estamos mais afiados e atentos, embora ainda 
aprendendo a perceber.

vão cinco caixas opananken contendo:
giletes em conserva
bolas de borracha maciça
& dados viciados
4 micro caninos caninos
1 pavão de cristal
e alguns parafusos de menisco ali também ficam
o manual de flutuação em alto mar
o inventário dos mais viris queixos do mundo
o remorso pelos campos de golfe
e esse gosto pelo que é tétrico e forte
como fio de nylon
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Aline Renner

pra decorar o cômodo:
as mais finas memórias de campo
pés delgados
& auto falantes littman
a costela sacra, reinventada
encomendas empacotadas em vérnix
um estratégico ponto cego
robôs gestantes
a palidez das cores
4 vidas estroboscópicas
1 retrato de digitais
permanentemente desbotado
seu nome em scrapbook

Contribuição de ANA GALDINO

Poder experimentar gesto, voz e troca – em tom 
lúdico – ampliando as oportunidades de expressão, 
construiu um “espaço seguro” onde me senti à vonta-
de para colaborar com as reflexões acerca dos eixos 
paradigmáticos, críticas fundamentadas e criação de 
poesias. Acredito que esse “refletir-fazendo” tratou de 
deixar as marcas de toda a turma nessa colabora-
ção. Além dos eixos que foram ora aumentando ora 
lapidando, senti que todo o módulo foi a corporeifica-
ção da proposta inicial tomando como rumo nossas 
próprias formas.

(sem título)

depois de toda paralisia
torno a ver
a insistência 
da vida

das pinhas comidas
por aracuãs
do ciclo lunar
da fome sentida

lembrando que o tempo
passa

o mundo persiste
embrenhando-se na gente
chamando urgente
a chegada dos novos

Contribuição NAIADE MARGONAR

me coloquei a pensar sobre escuta / fala, e 
acabei esbarrando com blanchot quando diz que 
encontrar é girar, como se o sentido da busca 
fosse necessariamente este (um giro). durante as 
aulas a gira foi nosso olhar para o que produzi-
mos. do contemporâneo que estamos a ser. se o 
futuro é coletivo, de certo que construir juntos os 
cinco eixos paradigmáticos da poesia foi um gesto 
certeiro – sobre olhar e ver ou ainda contrariando 
blanchot: foi falando que nos vimos. de um en-
contro a outro, de um corpo a outro, e a outro, e 
a outro, como canais (talvez como passagem de 
mistério, trabalho formal, dialética, roubo e arma-
dilhas, e mais ainda de errância).

pareando, me sinto em casa. trocamos poemas 
como cartas endereçadas ao acaso que responde-
mos e enfim nos lemos em voz alta. trocamos de 
novo, nos ouvimos. ler a si e aos meus; um desdo-
bramento tão necessário quanto ler os que já sabe-
mos de cór. escrever e reescrever, como quem olha de 
novo aqueles dois quartos vazios, como quem anda 
atento à praça da república dos sonhos, como quem 
entra em casa, probablemente indeciso se confun-
dindo com a vida ou como quem pedala uma bicicleta 
emprestada e esquece de devolver.

também esbarrei em deleuze + parnet quando 
dizem que encontro é achar, é capturar, é roubar, 
mas não há método para achar, nada além de 
uma longa preparação. (..) a captura é sempre uma 
dupla-captura, o roubo, um duplo-roubo, e é isso 
que faz, não algo mútuo, mas um bloco assimétrico, 
uma evolução a-paralela, núpcias, sempre “fora” e 
“entre”. seria isso, pois, uma conversa.

deixamos a chama brilhando em todo lugar que 
existir espanto.

/ 
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tapete

respiro debaixo d’água
com certeza engasgo
cuspo ostras, engulo pérolas

das minhas mãos escorre
mel que desenha um espelho
ícaro feito de sal
e espanto

puro espaço e lúcida umidade
saio do mar como quem
pisa descalça no tapete
de casa

Contribuição CAMILA RODRIGUES

Deslocar-se do gosto e não gosto é tarefa difí-
cil, mas o desafio proposto por Yasmim neste mó-
dulo abriu um olhar novo e entusiasmado a produ-
ção poética. Desconstruir o pensar e tecer reflexões. 
Desapegar do pré-julgamento enraizado. 

É preciso se libertar em “5 eixos paradigmáticos 
da poesia.” Enquanto o que gosto grita em conflito por 
dentro, os  5 eixos guiaram meu modo de escrever 
e olhar o texto do outro além da superfície. Qual é 
sua voz? Sua densidade filosófica? Tens humor? 
Yasmim Nigri nos provoca e convida a visão crítica 
que extrapola o que estávamos acostumados a ver. 

Deixo o poema feito na última aula. Nele escolhi 
trabalhar dois eixos paradigmáticos: densidade filosó-
fica (reflexão) e concisão.

contribuição de JULIANA PITHON

incorporada a uma presença-ausência
recebi o módulo como um convite-caminho
a um deslocamento-poético
e que com direção e feitura de yasmin
abriu intensidades
trabalhou códigos míticos
instigou o pensamento
plantou novas conexões
e expandiu o olhar
para novos mecanismos
de subjetivação

em um passeio-afeto na memória das aulas, sobre 
as relíquias de um passado imemorial que preservo 
[e em encontro com a minha voz]
eu disse:

qual o lugar de Saturno no céu?
importa?
importa a sua chegada

da terra-a-terra

qual o lugar de Saturno no dentro?
o mesmo das moiras
tecedoras de destinos

graças a deus
deram um nome pra quando o passado vem fazer 
visita

o lemniscata alquímico
tem na roupa
anéis, chave e foice

sabe o que ele diz?
grava na tua lápide:
confie no tempo
o céu é o mapa do agora

[escrevo em cima do meu corpo-templo-arcaico
e troco de pele]
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contribuição de MARCELO VALADÃO

Neste módulo, estreitamos nossas relações lite-
rárias a partir de um ponto de vista crítico comum, 
aberto e concebido pelo que diferentes olhares consi-
deram essenciais para que uma poesia seja boa. 

Desta forma evitamos o vazio do gostar ou não gos-
tar e criamos pontes de diálogo entre nossas névoas.

 
escutar.
 
furtamos a crítica,
berramos entre névoas,
seguramos o tempo pela lua,
esticamos a realidade obtusa,

ainda assim, podemos nos ler.

contribuição de MARIA BEATRIZ THIBES

fui pouco ao módulo (duas vezes), mas tentei ficar 
por dentro à distância. entre distância e aproximação: 
o pensamento, a poesia, a vida mesma. toda ela com 
seus contrários que coexistem e insistem com e na 
gente. não deu pra ir pra aula, mas deu pra viver (eu 
acho). ou talvez não. mas deu pra pensar poesia:

poesia: estranhamento - emaranhamento - entranhamento:  
a gente – onde a gente          se enrosca por 
 espanto encanto quer avançar e desavançar:                                                                           
reviver reter os modos de dizer                                    
a gente morre vai ao avesso: renasce                   
num único instante 
         retém os modos de (não) dizer  
o senhor mire e veja tudo é e não é               a 
palavra é matéria e tem de ver com o espírito das gentes 
(tem?): voz                  silêncio                                                                             
                              silêncio reverso da fala quer 
dizer silêncio-avesso: a entranha. isso: silêncio que não 
é ausência (de voz): algum lugar (de dentro). o lado de 
dentro: as costas dos olhos: espaço-espelho do espírito
poesia: optar – conseguir optar                                      
                                              pela vida  

quando 

tudo                                                                                    
       não

Obrigada Yasmin! Queria ter participado mais. 
Espero esbarrar com você e com seu sorriso gosto-
so mais vezes. <3 

(P.S: amei ter lido pela primeira vez na sua aula 
=] haha)

Contribuição de PLÍNIO ZUNI 

A Crítica é um trabalho criterioso. Implica certa 
postura. É necessário desconstruir a estrutura de um 
microcosmo pra desvendar-lhe os mistérios encripta-
dos e, se isso for feito sem cuidado, corre-se o risco 
de cair no desencanto. Ao diagnóstico preciso, pres-
creve-se o distanciamento – isenção que facilmente 
se confunde com frieza. E se Bourdieu teorizasse 
poesia, certamente diria que a literatura também é 
um esporte de combate. Ossos do ofício, fazer o que? 

Infelizmente, não é incomum que o crítico, anco-
rando-se só em seus ossos, cerque-se de purismos 
e implicâncias, cegando para o essencial do poema. 
Nada é mais triste que um crítico que desaprendeu 
a ser leitor. 

Mas esse é, afinal, um trabalho perigoso. 
O que a oficina da Yasmin ensina é que, entre as 

técnicas e instrumentos da crítica, também se encon-
tra a carícia. Não se trata de elogismo vazio, mão-
-lava-outragem, etiqueta da torre de marfim, mas sim 
de uma criteriosidade complexa. Quando se alia em-
patia ao estetoscópio, escuta-se mais fundo. Porque, 
quando a leitura é um entrelaçamento, a Crítica se 
torna transcriação. 

No fim das contas, até que é um trabalho bonito.
- – 
enfeixe em fio de fala 
um fardo de fatos, fotos e fantasia  
a filosofia faminta do fogo 
e o fôlego fundo dos que se habituam 
aos afogamentos

fragmentos 
flutuando no fluxograma do absurdo
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confluem 

evento universo 
imenso como um suspiro

Contribuição HELENA ZELIC 

No contato e diálogo intenso com as/os colegas 
(as/os que aprendem, as/os que ensinam, e tudo 
ao mesmo tempo), aprofundamos nossa consciên-
cia sobre o poema e nossa capacidade de colocar 
a mão no poema. Isso é importante. Vemos que o 
poema está em algum lugar que plana, mas tam-
bém é terreno, vai fundo no chão. E que é possível 
olhar para o poema como se olha para a anatomia 
de um corpo, e entender nele o que funciona e o 
que está precisando de outras ferramentas. É uma 
perspectiva em que fazemos uma parte sozinhas/
os, outra parte como um sujeito coletivo. Por isso,  
o debate intenso, tão qualificado, das/os compa-
nheiros ajuda e muito. Tira do poema em processo o 
ar de intocável. E mesmo com essa visão analítica 
do poema, não deixamos de nos espantar ao ver 

seus órgãos pulsantes, seu incrível funcionamento, 
bem na frente dos olhos.

PROCEDIMENTO
a poesia é uma cirurgia
às vezes corpo aberto
às vezes câmera oculta.

a poesia é uma cirurgia e eu gosto
de sobreviver.

Contribuição ISABELA SANCHO:

Poesia amiga

Que dizem, que dizem
essas palavras não minhas

se há pelo menos
uma única parecida
quem se aproxima

ouvinte, possível.
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ARTIGO 

ORGANIZANDO  
A ESTANTE

DOS LIVROS DE POEMAS
Julia Bac

Aristóteles olhou o mundo e o dividiu em catego-
rias. Eu olho para a minha estante e penso: como é 
que vou arrumar isto aqui. 

Eu poderia agrupar estes livros por país, lín-
gua, pelo comprimento do título, pela foto da capa, 
ano de publicação, se são poemas reunidos, uma 
obra póstuma, pelo logo da editora, ou até, ci-
tando o trecho de um poema da Simone Brantes: 
“amigos ao lado de amigos, inimigos longe de ini-
migos, poetas que já namoraram em extremos 
opostos, entre recém-casados não entra a mais  
minguada brochura.”

O poema Tok&Stok de Simone começa descrevendo 
as estantes, depois explica o critério de separação dos 
livros e termina concluindo que é necessário rever essa 
organização ao longo do tempo porque estamos sempre 
mudando. Eu preciso entender a minha biblioteca, não 
só para organizar, saber quais os livros que já li e quais 
preciso ler, ou quem são as autoras da minha estante, 
mas para saber o que me motiva a escrever, com quem 
posso dialogar, dividir o espaço e estar ao lado. Tirei 
todos os livros, separei os de poesia escritos por mulhe-
res e decidi agrupa-los por afinidade, mas por afinidade 
de versos, de como cada autora define o poema.

Escrever um poema
escavar uma toca. 

Publicado em Manhã, este poema da Adília Lopes 
é uma provocação que me instiga a pensar sobre o 
que é um poema. Porque uma toca tem o sentido de 
abrigo, mas ali a palavra divide o mesmo verso com 
uma ação, a de escavar. Enfrentar terra, pedra, exige 
muito esforço. Seria mais fácil deixar a ideia da toca 

de lado e simplesmente montar uma barraca compra-
da na Decathlon. Mas, ter a sua própria toca escava-
da na terra por suas próprias mãos e poder acender 
uma fogueira, ver o fogo refletindo na parede e por 
vezes querer saber o que está lá fora, só mesmo com 
o enfrentamento. É curioso, mas eu não tenho esse 
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livro, apesar de já guardar um espaço para ele na es-
tante. O poema que me faz pensar mais sobre o que 
é o poema para mim nem está na minha biblioteca. 

Talvez o poema nunca está lá de fato, é na procura 
que ele se faz. Isso me lembra um poema do livro 
Escavações, de Neide Arcanjo: 

No que sonho ou cavo

no que me falha ou cinde

existe um brilho

que não alcanço.

Ainda.

O verbo alcançar me faz voltar para Adília. Em seu 
primeiro livro, publicado em 1985 com o título de “um 
jogo bastante perigoso” está entre eles “arte poética”: 

escrever um poema

é como apanhar um peixe

com as mãos

nunca pesquei assim um peixe

mas posso falar assim

sei que nem tudo o que vem às mãos

é peixe

o peixe debate-se

tenta escapar-se

escapa-se

eu persisto

luto corpo a corpo

com o peixe

ou morremos os dois

ou nos salvamos os dois

tenho de estar atenta

tenho medo de não chegar ao fim

descubro que precisei de apanhar o 

peixe

livro-me do peixe com alívio

que não sei dizer
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Adília, que a princípio viu o poema na imagem de 
um embate com um peixe, anos mais tarde, encon-
tra o poema na imagem de escavar uma toca. Nas 
duas imagens existe um confronto com algo. Tanto 
na ação de escavar a toca, na luta com o peixe, 
quanto no jogo, estamos em uma situação de risco 
entre se salvar ou morrer, acertar e ganhar o jogo 
ou perder e concluir a toca de uma forma satisfa-
tória para garantir abrigo. Estamos também sempre 
em alerta, em tensão, nos baseamos por uma es-
tratégia, seja de sobrevivência ou somente para nos 
satisfazer de forma lúdica. O meu jogo agora, o que 
não deixa de ser bastante perigoso, é juntar estes 
versos, organizá-los.

Ao lado do livro de Adília, vou colocar um peque-
no gigante, Um útero é do tamanho de um punho, 
de Angélica Freitas, que escreveu sobre a mulher de 
uma perspectiva feminista, o que até 2012 não era 
tão comum como hoje. Deste livro, não vou citar um 
poema específico, basta listar aqui um trecho do ín-
dice da primeira parte, chamado “uma mulher limpa”: 

porque uma mulher boa/ uma mulher muito feia/ uma 
mulher sóbria/ era uma vez uma mulher.

Seguro, agora, mais um pequeno, o Polaroides da 
Adelaide Ivánova, que contém um grande verso “se 
sobrevivemos, é porque dá”, enfileirado ao lado de 
Que tempos são estes, seleção de poemas da poeta 
e ativista feminista Adrienne Rich, publicados pela edi-
tora Jabuticaba. A parte II do poema “Tempo Norte-
Americano” conclui: “Nós passamos mas nossas pala-
vras ficam/ tornam-se responsáveis por mais do que 
pretendíamos/ e isso é privilégio verbal”.

É natural que o livro de Rich fique ao lado de 
Lubi Prates, autora que, usando o poema de Adília 
como metáfora, tem lutado corpo a corpo com o 
peixe, se esforçando no levante de vozes silenciadas 
pela História, como no trecho do poema abaixo que 
apresenta entre seus versos a última frase dita por 
Marcos Vinícius da Silva, de 14 anos, assassinado pela 
Polícia Militar do Rio de Janeiro: “Ele não me viu com a 
roupa da escola, mãe?” e segue:

e ainda que

eu trouxesse

pare este país

meus documentos

meu diploma

todos os livros que li

meus aparelhos eletrônicos ou

minhas melhores calcinhas

só veriam

meu corpo

um corpo

negro.

Ao ver o corpo como elemento central do poema, 
seguro o Quintais, da Geruza Zelnys, e defino que 

vai ficar ao lado do volume com a obra reunida da 
Hilda Hilst e por associação coloco os livros da 
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Annita Costa Malufe ao lado do Poética, da Ana 
Cristina César. Acho que toda poeta merece ficar 
ao lado de sua autora de referência. Depois da Ana 
C., coloco Árvore de Diana e Os trabalhos e as 
noites, da Alejandra Pizarnik, autoras que devem 
ficar juntas pela intensidade. 

Enquanto a sua leitura deste texto chega ao fim, 

eu vou continuar aqui em frente à prateleira procu-
rando um sentido para os meus poemas e criando 
um sentido entre essas poetas. Ainda não cavei 
a minha toca, não tenho tanta força para esca-
var a terra, mas estou me exercitando para isso e 
sinto, de verdade, que cavo cada vez um pouquinho  
mais fundo.

Julia Bac é formada em História (PUC, São Paulo, 2004), em 

Artes Visuais (Belas Artes, São Paulo, 2009), especialista 

em História da Arte (FAAP, São Paulo, 2007) e mestre em 

Arte e Patrimônio (Maastricht University, Holanda, 2011). 

Estudou no Núcleo de Ficção do Curso de Formação de 

Escritores do Instituto Vera Cruz de 2015 a 2018 e fez o 

CLIPE/Poesia 2017, na Casa das Rosas.
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RESENHA  

LA PAROLE AUX 
NÉGRESSES:

A EXPERIÊNCIA DA MULHER AFRICANA 
COMO IMIGRANTE NARRADA POR FATOU 

DIOME EM O VENTRE DO ATLÂNTICO.
Dayane Teixeira

A primeira vez que ouvi o nome Fatou Diome 
foi durante um debate na TV. Não lembro em que 
programa, apenas recordo do impacto que tive ao 
observar a cena protagonizada por ela e por um 
francês – ambos discutiam acerca da situação 
dos imigrantes na Europa. No ápice do confronto, o 
homem tentava interrompê-la e contra-argumentar, 
mas sem sucesso. As palavras dela eram ferinas e 
assertivas. Entrei em êxtase, pois de cada uma de 
suas respostas e observações emanava uma re-
beldia latente! Bem, sou suspeita para falar, porque 
adoro mulheres rebeldes! Gosto da insurgência, prin-
cipalmente das que lutam por uma boa causa. E a 
causa defendida por aquela mulher era nobre, mais 
que justa, necessária!   

Ela realmente me impressionou e guardei seu 
nome comigo. 

Neste período, minha pesquisa sobre a produção 
literária feminina indígena e africana havia se inten-
sificado. Creio que este elã sempre esteve atrelado à 
ausência de representatividade e, sobretudo, à minha 

ancestralidade. E foi esse chamado ancestral que 
impulsionou meu interesse por essa literatura, algo 
que tomou uma dimensão inesperada e que só me 
dei conta quando já havia sido totalmente absorvi-
da. Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Toni 
Morrison, Paulina Chiziane, Scholastique Mukasonga, 
Ayaan Hirsi Ali – essas são apenas algumas das re-
ferências que vêm me ajudando a redefinir, a res-
significar minha identidade e meu entendimento en-
quanto ser humano, enquanto mulher. Elas estiveram 
comigo nesse percurso que me levou às escritoras do 
Senegal e que possibilitou meu reencontro com Fatou 
Diome. Creio que também seja relevante mencionar 
que quando procurei os livros dessas escritoras aqui 
no Brasil, me deparei com um vácuo enorme! Concluí 
que a publicação de escritores senegaleses em solo 
brasileiro era um tanto escassa, e no tocante às mu-
lheres, bem, creio que não preciso comentar. Identificar 
os títulos não foi difícil, porém ter acesso aos livros 
foi custoso em todos os sentidos – principalmente 
do ponto de vista linguístico e financeiro. Existem 
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publicações por aqui que datam dos anos 60, 70 e 
80, mas de autores já consagrados, como no caso 
de Léopold Sédar Senghor1 e Ousmane Sembène2 
– coincidência ou não, além de homens, ambos são 
figuras emblemáticas do movimento Pan-Africanista. 
Aliás, penso que este seja o motivo da existência de 
publicações no Brasil. Títulos como Xala e Poèmes, 
estão disponíveis para consulta nas bibliotecas da 
Universidade de São Paulo (USP) ou podem ser en-
contradas em sebos. Também é possível encontrar 
algo mais contemporâneo, como no caso do romance 
A vida em espiral, de Abasse Ndione3, edição lançada 
em 2014, pela editora Rádio Londres. Quando busquei 
por livros como So Long a Letter, por exemplo, obra 
clássica da escritora senegalesa Mariama Bâ4, en-
contrei apenas em sites estrangeiros. Publicações no 
Brasil, absolutamente nada! 

Arrisco dizer que O Ventre do Atlântico, recen-
temente editado pela Malê, é o primeiro livro de uma 
escritora do Senegal publicado no Brasil.

Fatou Diome e O ventre do Atlântico: 
uma (auto)biografia 

Fatou Diome, escritora insurgente, nasceu em 
1968, numa ilha chamada Niodor, localizada no sul-
doeste do Senegal. Aos 13 anos, deixa seu paraíso 
insular para trabalhar e prosseguir seus estudos em 
cidades maiores. Já adulta, casa-se com um alsa-
ciano, com quem parte para França. Uma vez em 
solo europeu, enfrentou a hostilidade e a rejeição da 
família do marido, com quem manteve um relaciona-
mento de dois anos até optar pelo divórcio. Em 2001, 
publicou seu primeiro livro: La préférence national e 
Les Loups de l’Atlantique e Nouvelles Voix d’Afrique 
(2002); Le Ventre de L’Atlantique, seu primeiro ro-
mance, publicado em 2003. Na sequência vieram: 
Kétala (2006); Inassouvies, nos vies, Le vieil homme 
sur la barque, Celles qui attendant e Mauve (2010); 
Impossible de grandir (2013) e, por último, Marianne 
porte plainte (2017).

1  Léopold Sédar Senghor foi um político e escritor senegalês. Conhecido por ter sido presidente do Senegal (de 1960 a 1980) e por ter sido, juntamente 

com Aimé Césaire, um dos fundadores do conceito de negritude.

2  Sèmbene foi um escritor e cineasta senegalês, conhecido como o Pai do cinema africano.

3  Ndione é considerado um dos escritores mais representativos da Literatura Africana Contemporânea, em 1985 publicou A vida em espiral, considerado 

polêmico por abordar a questão do tráfico e o uso da maconha (yamba) entre os jovens desempregados, policiais, políticos e brancos no Senegal. 

4  Escritora senegalesa, publicou seu primeiro romance So long a letter em 1979. Foi pioneira e teve ampla atuação na luta pelos direitos da mulher.
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No ano de 2006, Fatou esteve no Brasil para par-
ticipar de uma série de debates que ocorreram em 
função dos 60 anos do SESC. A mesa da qual fez 
parte, foi mediada pela historiadora e atual coordena-
dora do Centro de Estudos Africanos (CEA-USP), a 
professora Leila Hernandez. O Sesc disponibilizou (via 
internet) uma breve entrevista com a autora, onde a 
mesma discorre sobre o que significa ser escritora no 
contexto de seu país. Ela comenta:

Escrevo desde os 13 anos, quando deixei a pequena 

aldeia onde nasci, à margem esquerda do pequeno 

Rio Gâmbia, para estudar em outras cidades do Se-

negal. A solidão na cidade, o prazer em brincar com as 

palavras da língua francesa e também o de respon-

der a algumas perguntas que os adultos não sabiam 

me explicar é que me incentivaram a ser escritora. 

(...) De onde venho, existe a tradição mulçumana –  

o Senegal tem uma população de 95% de mulçuma-

nos. Uma garota bem comportada, no meu país, não 

pode falar muito nem falar alto, o que significa, pouca 

possibilidade de ser ouvida. Por isso, o fato de escre-

ver, de tomar a palavra por meio de um livro, de certa 

forma, serviu como uma maneira para eu ocupar um 

lugar reservado aos homens, afinal o poder é sempre 

tomado pelos que falam. Não dá para imaginar um 

presidente que não fale a seu povo, por exemplo. Ter 

a palavra significa ter a liberdade, seja na América, 

seja na Europa ou na África. Manifestar sua palavra 

é o mesmo que manifestar sua vontade. Uma mu-

lher que fala, independentemente de onde ou em qual 

continente ela esteja, denota rebeldia, e, no lugar onde 

nasci, ser feminista é quase uma necessidade gené-

tica (DIOME, 2006). 

Nesta e em outras entrevistas concedidas por 
Diome, fica claro o quanto é significativo para ela 
ter a possibilidade de escrever um livro, de (de)ter a 

palavra, de escrever por si mesma, a partir da própria 
experiência, usando as próprias palavras. 

Justamente por isso, o título deste trabalho faz 
referência à obra célebre La parole aux négresses, da 
escritora e antropóloga Awa Thiam5, conterrânea de 
Diome. O título pode ser traduzido como A palavra às 
mulheres negras e reivindica o poder de fala às mu-
lheres africanas, que sofrem com as incessantes ten-
tativas de silenciamento por parte de uma sociedade 
marcadamente patriarcal. Awa escreve e se coloca 
como sujeito que reivindica e que denuncia. Ela parte 
da sua vivência e dos depoimentos de outras mulhe-
res para salientar e lançar luz sobre as estruturas 
de opressão que endossam o emudecimento feminino. 

O valor que tem o ato de escrever, de poder se 
manifestar, é uma questão amplamente debatida e 
reafir mada na produção literária feminina. As escri-
toras e teóricas bell hooks6 e Grada Kilomba7, por 

5  Awa Thiam é uma escritora, antropóloga e política feminista senegalesa. Em 1979 publicou La parole aux négresses, o primeiro texto africano no qual se 

denunciam abertamente a poligamia, a mutilação genital e o dote.

6  bell hooks (letras minúsculas), é uma escritora, professora, teórica feminista e ativista social estadunidense, atende pelo nome de Gloria Jean Watkins, o 

nome pelo qual é conhecida é uma homenagem à bisavó, Bell Blair Hooks.

7  Grada Kilomba é uma escritora, psicóloga, teórica e artista interdisciplinar portuguesa. Bastante conhecida pela publicação do livro Memórias da Plantação.

Awa Thiam
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exemplo, argumentam que: O “poder falar” ou o “poder 
da fala” está diretamente ligado a noção de sujeito, 
aquele (a) que tem o direito de dar sentido e signifi-
cação a suas histórias, realidade e identidade (hooks, 
1989, apud KILOMBA, 2019, p.28). Essa ação marca a 
passagem de objeto a sujeito. Escrever é um ato de 
descolonização8, um ato político, no qual quem escre-
ve vai de encontro ao pensamento colonial, “nomean-
do uma realidade que fora nomeada erroneamente 
ou sequer fora nomeada” (KILOMBA, 2019, pag. 28).

Em O Ventre do Atlântico, considerado como uma 
autobiografia ou autobiografia de ficção, a narrativa é 
pautada na experiência da escritora: uma mulher se-
negalesa e imigrante que reside na França. Um corpo 
que – na lógica racista/colonial – está à margem. Sendo 
a margem um paralelo tanto de opressão como de re-
sistência, ao escrever e articular seu pensamento, ela 
– o objeto marginalizado e situado dentro do aparelho 
opressor – , se contrapõe ao silêncio e a marginali-
dade criados pelo racismo e, de acordo com Kilomba, 
torna-se sujeito da sua própria história, acessando, 
assim, a representação/representatividade dentro 

do estatuto branco. (KILOMBA, 2019). Fatou Diome e 
Salie – narradora e personagem principal da trama 
– (con) fundem-se. Ambas compartilham conosco 
um percurso transgressor e totalmente atípico para 
uma mulher niodorense: uma criança nascida de um 
relacionamento não oficial e que, de acordo com as 
tradições, é considerada como fruto ilegítimo. Criada 
pela avó materna – referência e figura essencial em 
sua aprendizagem – , passa a frequentar a escola.  
O acesso ao ambiente escolar só é possível com o 
aval e respaldo de duas personagens significativas 
na vida de Salie: Madame Sarr (avó) e Ndétare, um 
ex-sindicalista com convicções marxistas, isolado na 
ilha para trabalhar como professor, por ser conside-
rado um agitador perigoso. Ambos são peças-chave 
na transmudação de Salie, que passa a ocupar um 
território dedicado ao sujeito masculino. A escola, no 
contexto de Niodor-Senegal, é um espaço que o corpo 
feminino não deve ocupar. Já adulta, contraria mais 
uma vez as tradições casando-se com um toubab9, 
com quem parte para França. Seu casamento rapi-
damente se dissolve, culminando em divórcio. Nesse 

8  Atualmente alguns escritores têm usado o termo decolonizar.

9  Branco, europeu.

Aminata Sow Fall
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ponto, a autora-personagem, utilizando-se de uma 
linguagem ácida e irônica, faz duras críticas ao com-
portamento hostil dos compatriotas e do lugar que 
ocupa a figura feminina. Admira o fato de ser consi-
derada estéril – porque além de divorciada, não teve 
filhos. Apesar de ser alvo de fofocas e da hostilidade 
alheia, ironiza a cobiça dos “amigos” e parentes por 
um dinheiro que ela não possui. Fatou-Salie, são su-
jeitos híbridos, frutos da diáspora, são a personifica-
ção da dicotomia entre dois mundos, corpos que não 
pertencem nem a um espaço nem ao outro, mas que, 
ao mesmo tempo, dialogam e estabelecem uma visão 
crítica a respeito dos dois universos. 

A censura que é feita insistentemente em O ventre 
do Atlântico, se deve ao fato da França ser conside-
rada como paradigma, uma espécie de El Dourado, o 
verdadeiro Éden. As pessoas do vilarejo não conside-
ram as circunstâncias que são e/ou que podem ser 
submetidos aqueles que partem para (supostamente) 
ganhar a vida em solo Europeu. A fim de construir um 
julgamento consciente e crítico sobre esse devaneio 
equivocado, a autora-narradora correlaciona as his-
tórias de Madické, seu meio-irmão, Ndétare, Moussa, 
do Homem de Barbés e Sankèle – destinos entrelaça-
dos pelos efeitos devastadores causados pela fixação 
no modo de vida branco-europeu. 

Madické, aspirante a jogador de futebol, sonha em 
ser “duplo” de Maldini, seu ídolo italiano. Assim como boa 
parte dos garotos do vilarejo, Madické também vê na 
França um lugar que dá garantias de um futuro pro-
missor. O professor Ndétare, por sua vez, tenta alertá-lo 
e dissuadi-lo da ideia de partir para Europa, para isso, 
usa a história de Moussa – filho de um pescador que 
partira para tentar a vida como jogador de futebol num 
clube francês. Fatou-Salie narra a desventura do pobre 
homem errante, enfatizando as agruras que o mesmo 
teve que enfrentar num ambiente estranho e racista, 
longe da família e dos amigos. Moussa vê sua pretensa 
carreira futebolística cair por terra. Frente ao péssi-
mo desempenho como jogador, logo se vê endividado e 

obrigado a trabalhar para cobrir as despesas do clube. 
Sua condição clandestina faz com que seja preso e ex-
tirpado do solo francês direto para Dakar10. Vexado por 
retornar a terra natal sem recursos, passa a ser rejei-
tado pela família e pelos amigos. Habitando um território 
onde já não é mais reconhecido, carregando a mácula 
de estrangeiro, visto como o “Outro”, e não mais su-
portando o peso do fracasso, Moussa deixa-se engolir 
pelo estômago do Atlântico e parte para o além-mundo. 

A trágica história de Moussa é frequentemente 
contada pelo professor Ndétare, na tentativa de aler-
tar os discípulos da ilusão a que estão submersos. 
Essa história, está atrelada a outras personagens: 
Sankèle e Wagane Yaltigué (o homem de Barbès).

O homem de Barbès, ao contrário de Moussa, é a 
representação, o modelo de sucesso, aquele que con-
seguiu voltar triunfante ao local de origem. Retornando 
da Europa com ares afrancesados, proprietário de uma 
televisão, símbolo da tecnologia e do mundo globaliza-
do, bem como de três esposas e numerosas pirogas11, 
ostenta o título de El-Hadji12, tudo isso para assegu-
rar uma vida de aparências, que encobre a realidade 
triste e extremamente precária que levou na França. 
O homem de Barbès não revela aos compatriotas os 
episódios cheios de dificuldades e de constantes humi-
lhações pelas quais teve de passar enquanto traba-
lhava em lugares insalubres, enfrentando o frio, a fome 
e a vexação. Ele está camuflado pela “fortuna”. Visto 
como símbolo de riqueza e prosperidade, faz ques-
tão de inventar situações mentirosas sobre a vida na 
França, fomentando e instigando – para ira do profes-
sor Ndètare – a ganância e as ilusões dos mais jovens. 
Sendo “rico” e considerado como homem influente, é 
tido como ótimo partido pelas famílias que têm jovens 
por casar. Sankèle, filha de um velho e respeitado pes-
cador, é escolhida para ser entregue como esposa ao 
ricaço. Mas o coração da jovem já havia firmado com-
promisso com outro, Monsieur Ndètare, o professor.

Rebelde e convicta de não se submeter ao casa-
mento forçado e forjado por interesses, Sankèle toma 

10 Dakar ou Dacar, capital do Senegal.

11 Tipo de embarcação encontrada na África, Oceania e América indígena.

12 Nome atribuído àquele que faz a peregrinação à Meca. Adja para a(s) mulher(es).
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13 O Djembê é um tipo de tambor. É um instrumento muito antigo e até hoje é importante nas culturas africanas em ritos de passagem, sobretudo nas 

regiões que compreendem o Mali, Costa do Marfim, Burkina Faso, Senegal e Guiné.

14 O Boubou é um dos nomes usados para um robe de mangas largas e esvoaçantes usado na maior parte da África Ocidental, e parte da África do Norte. 

Porém, dependendo do grupo étnico, pode ter outra designação.  

15 Cumprimento utilizado por muçulmanos, significa “ que a paz esteja com vocês”.

16 Na língua Wolof, uma das muitas faladas no Senegal, equivale a Como vai? 

17 Prato típico do Senegal, significa arroz com peixe (Wolof).

uma decisão drástica, que muda seu destino e pela qual 
paga um preço alto. Ela é a “Outra”, a origem da vergo-
nha; não pertence mais ao seio familiar e comunitário. 

Moussa, o Homem de Barbès, Ndètare e até 
mesmo a própria Salie, são exemplos diretamente re-
lacionados à perversidade do regime colonial-branco-
-europeu. Madické e Sankèle, por sua vez, sofrem 
com as influências indiretas, não só da mentalidade 
globalizada branca-ocidental, mas também do sistema 
patriarcal e excludente. 

Todos, em suas respectivas trajetórias ocupam ra-
pidamente um não-lugar, destinado ao estrangeiro, ao 
“Outro” e designados como corpos não pertencentes. 

A fim de decolonizar o elóquio branco-europeu, 
Fatou Diome manifesta-se usando suas palavras, sua 
escrita. Narra sua experiência, frisando e denunciando 
que olhar do europeu não diferencia o viajante, do imi-
grante ou do refugiado, que não considera a particula-
ridade nem a humanidade do corpo negro, e mais, que 
pressupõe ser o ganha-pão, o único motivo da pre-
sença do imigrante, nomeando o que emigra, como o 
“Outro”, como o problema. Diome parte de sua condi-
ção de “outridade” para falar, resiste e desafia a au-
toridade colonial, coloca em xeque o discurso (estere-
otipado) do opressor. Desta forma, o status marginal 
é um sítio de resistência, onde há alternativas para 
novos discursos e o surgimento de uma heterotopia, 
onde ela pode habitar e falar por si mesma. Porque 
é o entendimento e o estudo da própria marginali-
dade que criam a possibilidade de devir como como 
um novo sujeito. (KILOMBA, 2019, pag. 69).

Imigração Senegalesa X Brasil

“Ouvir” Fatou Diome a respeito de imigração me faz 
pensar numa inquietação pessoal: É “curioso” e difícil 

de conceber que a produção artística de um país que 
está tão próximo de nós, seja pouco conhecida. Digo 
isso, porque além da ligação secular que o Brasil tem 
com África, atualmente – devido aos fluxos migratórios 
pelo mundo todo-, esse fator torna-se cada vez mais 
forte. O Senegal, país onde Fatou Diome nasceu, está 
presente em nosso cotidiano. Um olhar mais atento e 
cuidadoso, pode se deparar, por exemplo, com as ri-
quíssimas manifestações culturais e religiosas que 
acontecem no período noturno, às segundas-feiras, 
na Praça da República. O som do Djembe13 se desta-
ca e reverbera, transforma o ambiente. Nas tardes de 
domingo, é comum ver homens transitando com seus 
elegantes boubous14 rumo à mesquita. Em logradouros 
como a Avenida Ipiranga e Barão de Itapetininga, po-
demos contemplar os tecidos e uma grande variedade 
de esculturas africanas sendo comercializadas. Por ali, 
também ouvimos expressões como Assalamalaikum! 15 
Ngadef?!16 O Thieboudienne17, símbolo da gastronomia 
senegalesa, está disponível em restaurantes e é uma 
boa pedida para matar a fome. Ou seja, uma extensão 
do Senegal nas ruas da frenética Sampa. 

Os laços que temos com África vem se renovan-
do. Porém, ainda é parco o conhecimento que temos 
sobre ela. Nesse sentido, a lei 10.639, atualmente modi-
ficada para lei 10.645, tenta dar conta dessa carência 
estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de História 
e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no país. No en-
tanto, implementar essa medida na área da educação, 
um setor completamente sucateado e onde não há 
reais investimentos na capacitação dos educadores, 
não tem sido nada eficaz. A boa notícia é que cada 
vez mais esforços vêm sendo feitos para aproximar, 
veicular e democratizar o acesso à poesia e à lite-
ratura. Em São Paulo, vemos o crescente número de 
grupos de leitura voltados para o estudo da produção 
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de mulheres negras (africanas e/ou afro-diaspóricas), 
cursos de literatura oferecidos por centros culturais 
e museus, encontros com escritoras/escritores etc. 
Creio que a circulação, ou melhor, a democratização 
dessas leituras, são a forma mais eficaz de conhecer 
as várias Áfricas que constituem não só o continente 
africano, mas também o nosso país. 

“O discurso de vocês só continuará legitimado enquan-

to a África permanecer em silêncio” (Diome, 2014).

Jërëjëf18!

18 Obrigada na língua Wolof.
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DEPOIMENTO

A VIAJANTE
Nilma Lacerda 

Nota inicial  
Em criança, meu pai tinha um automóvel, um 

Chevrolet 38, que nos levava a toda parte, e eu in-
vejava os colegas que tomavam o ônibus para ir à 
escola. Bem mais tarde, como professora primária, 
o que mais gostava de ensinar eram os meios de 
transporte. Além do ônibus ausente da infância, guar-
do a nostalgia de uma fantasia de cigana, que sempre 
desejei para o Carnaval. Mas minha memória vai e 
volta nessa fantasia. Quer dizer: pode ser que tenha 
brincado algum carnaval na pele de uma cigana.  

Nasci
quase morta, em difícil cesariana. Fui parida por 

uma história. Em farrapos de um diálogo ouvido por 
acaso entre o médico e a parteira, materializava-se 
o temor de toda mãe: trazer ao mundo um ser com 
imperfeições físicas. “Não são gêmeos, como pensá-
vamos, mas um feto com quatro pernas” – o médico 
informou à parteira o resultado recente dos raios X. 
Dois destinos gravados nas quatro pernas possíveis, 
e ali mesmo se findariam – gritou alguma coisa no 
centro de minha mãe. Não daria à luz um monstro. 
Começou a revolver o íntimo à cata do pecado que 
deixava a marca de deformidade em seu primogênito. 

Ouvira tantas vezes histórias assim, ou a mesma tal-
vez, repetida sem cessar desde a Idade Média, por 
caminhos que iam das vozes vizinhas aos brados da 
Igreja; das imposições das ditaduras aos sussurros 
do inconsciente. Uma história conforma mil vidas. Mil? 
Uma história conforma um tempo e muitos espaços. 
Não sei se minha mãe achou qualquer pecado, mas 
nunca é difícil achar algo que nos marca como im-
puras. Travou o trabalho do corpo, ninguém veria a 
monstruo sidade fora dela, não saberiam do presumível 
pecado. Três dias e três noites. O médico decidiu inter-
vir. Mãe e filho morreriam, de outra forma. Avisou meu 
pai de que tentaria salvar ao menos um dos dois. “Se 
tiver que escolher, salve minha mulher”, pediu meu pai. 

Não poderiam imaginar 
que a imagem trouxesse apenas uma pose in-

comum para um feto. Os braços se abriam para o 
mundo ainda dentro do ventre da mãe. Saí de lá roxa, 
em sofrimento fetal. Incubadora, recuperação, o direito 
ao gênero adequado: uma menina. Imagino o alívio de 
minha mãe pela ausência de pecado grave a assinalar 
a descendência. Uma criança perfeita, duas pernas, 
dois braços. Por que tinha de abrir os braços e di-
ficultar minha vinda ao mundo? “Você quer abraçar  

Para a memória de minha amiga  
Ana Lúcia Espíndola. 

Para seu filho Leon. 
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o mundo com as pernas”, me disse tantas vezes meu 
pai. Sábio, o meu pai. Braços, pernas, tanto faz. A via-
jante precisa igualmente deles.  

A viajante, uma cigana das páginas. Cresci e sem 
qualquer precocidade tomei o lápis na mão esquerda. 
Essa natureza foi garantida mais tarde pela profes-
sora primária, que aconselhou meus pais a tirar da 
mão esquerda o saco que a envolvia e cujo objetivo 
era conformá-la à imobilidade, para o bom cumpri-
mento do destino destro. Tornei-me, em verdade, uma 
ambidestra, essa palavra-armadilha. Ninguém tem 
duas destras. Nem usa ambas as mãos com igual 
habilidade. Em meu caso, se a esquerda é a única 
para escrever, a direita serve a tudo o mais de que a 
esquerda daria conta, se não estivesse tão ocupada 
com sua única tarefa. Gravar o destino, deixar uma 
expressão que ultrapasse os relatos orais, que tire os 
pecados do mundo.

Para tirar os pecados do mundo, duas imagens 
têm-me valido: a morte e o feminino. Personagens 
quase obsessivas falam o feminino, a morte diz a 
fronteira vislumbrada na hora de nascer. Minha língua 
particular segura a ponta da vida, mas a língua da 
viajante é estrangeira, tem certa carga de espinhos. 
Parida por uma história, deveria desenredá-las, des-
fazer as linhas malignas que submetem as pessoas 
aos piores terrores, engendrados pelo que é mais ine-
rente ao humano: o ato de narrar. Escrever, reescrever, 
transcrever – eis a viagem que me cabe.

Vim 
para ver a terra. Levei tempo para sabê-lo, di-

ferente daquela que disse, em meio a uma viagem, 
naturalmente: “Eu vim para ver a terra. Eu toda 
livre de compromissos, quer apostólicos quer po-
líticos, e assim de qualquer miragem materialista, 
qualquer fim, qualquer fixação – alguém porven-
tura melhor que eu para afirmar por escrito, e 
com letras maiúsculas, como vale a pena vir à 
Africa para ver a terra?”

Maria Ondina Braga, uma escritora portuguesa que 
encontrei em Macau, China, nas palavras de um bi-
bliotecário também português que me assegurou, “É 
uma pena, mas não encontrarás seu melhor livro, 

está completamente esgotado.” Pensei em saídas, 
vou buscá-lo na Internet, na Biblioteca Nacional, em 
Lisboa. “Inútil”, disse, me fechando todas as saí-
das. Saí dali e como não teria o que perder voltei à 
Livraria Portuguesa, em frente ao Centro Português 
do Oriente, onde havia conversado com o bibliotecário. 
Entrei, pedi o livro em bom português à chinesa que 
me atendeu. Ela se dirigiu ao colega em chinês. Não 
fez um gesto, não deu qualquer indicação: falou em 
chinês, o rapaz se meteu entre as estantes, voltou do 
fundo da loja com um livro que entregou à livreira. Ela 
então em estendeu Nocturno em Macau. 

Vivi uma história de amor com este livro, com esta 
escritora. Em recente viagem a Portugal conheci sua 
cidade natal, Braga. O bibliotecário havia me falado do 
museu Nogueira da Silva, depositário de alguns dos 
objetos legados pela família após a morte de Maria 
Ondina. Fui tomada de um bom susto ao reconhe-
cer entre os livros expostos Mulheres escritoras, 
que comprei há muitos anos, e li de imediato, parte de 
minha educação sentimental. Não havia memorizado 
o nome da autora, que tomei como descoberta em 
Macau, e de quem li alguns livros sem me lembrar da 
obra importante em minhas experiências de leitura. E 
agora esta que escreve: “Que isto de escrever, um 
compromisso e uma consequência, escrever, ainda 
que disfarcemos a face da ficção e nos avaliemos li-
vres. Um nó a unir-nos a todos os apólogos, a todas 
as parábolas, a todas as pantominas do mundo, a 
escrita. Nó cego. Laço subtil e, no entanto, de em-
boscada, como um boiz”.

Uma forte experiência de sincronia me esteve re-
servada em Braga.  

Não fui até a África para ver e escrever o mundo 
que via. Escolhi a América Latina, onde me cabe 
viver e onde estão destino e vozes que me cha-
mam para o compromisso e para a consequência. 
Mas escolhi também parte da Europa, a Idade Média 
em aldeias do final do século XIX, que geraram avô, 
avós e as histórias que trouxeram para o Brasil. Por 
outro lado, avanço pelas modernidades: a prometida, 
a vislumbrada, aquela que se realizou, aquela que 
se perdeu. 
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Pelo caminho, 
muita gente e muitas escritas. Uma amiga, pro-

fessora de universidade pública no Centro-Oeste 
brasileiro, me escreveu para falar da leitura que fez 
com sua turma de Pedagogia de meu livro Pena de 
ganso, cuja protagonista é Aurora, menina do início 
do século XX, que ansiava por ir à escola, como 
seus irmãos homens. Não o conseguiu. Era menina e 
epiléptica. Na turma de Ana Lúcia, havia uma jovem  
epiléptica, a quem a mãe, preocupada com sua saúde, 
vivia pedindo para deixar de estudar. Cem anos e o 
controle sobre a alfabetização das mulheres e sobre 
o acesso à escrita ainda vigilante. Que pensará disto 
a Trümmerfrau, de Dresden, em seu corpo de bron-
ze, ferramenta e tijolo nas mãos para reconstruir a 
cidade? Arruinada pelas bombas norte-americanas, 
quando a Alemanha já havia se rendido, Dresden re-
flete a si mesma na dupla barbárie: a guerra movida 
pelo fascismo, contrária a toda democracia, e a guerra 
sustentada pelo capitalismo contra o inimigo impoten-
te, nas escusas da democracia. Parece-me ouvir a 
mulher, a voz com timbre de metal e história: “Penso 
que um mundo dividido entre as pessoas que sim e 
as pessoas que não, reter o domínio da letra é impe-
dir qualquer possibilidade de movimento à gente que 
não, é impedi-las de ver a terra, inclusive aquela em 
que nasceram. É sequestrar a antevisão das guer-
ras àqueles que vão sofrê-las, cancelar os meios de 
colocar-se na frente de batalha”.  

Mesmo que se possa valer dos mais modernos 
meios de orientação, uma viajante não pode ignorar 
a importância dos ventos em seu roteiro. Cheguei à 
mulher de Dresden com o impulso que me forneceram. 
Tivemos uma boa conversa sobre pessoas, ruínas e 
revolução. O feito, o desfeito, o refeito. Anunciado como 
novo, o refeito costuma ser cópia fraudulenta do feito 
e, não obstante, melhor acabada que ele. Ao dar-se 
a evidência do engodo, acusam-se os maus ventos 
como responsáveis pela derrota, desvio da rota pro-
gramada. Em meus trajetos, os ventos jamais foram 
os responsáveis por qualquer derrota. Para uma au-
têntica viajante nunca há desvios, apenas insuspei-
tados caminhos. Como na Itália, na segunda metade 
do XX, onde encontrei Tommasi di Lampedusa: “Tudo 

deve mudar para permanecer exatamente como 
está” – escreveu, ao término de O leopardo. Lembrei 
de minha escola primária, que levava o nome de Anita 
Garibaldi. O nome de uma guerreira. Lutou ao lado de 
seu companheiro, Giuseppe. Por que lutava, o que de-
fendia? Uma ideia de liberdade, a perspectiva de igual-
dade? Lutou para que tudo permanecesse como esta-
va? Um dia, talvez vá ao encontro dela, nome feminino 
ao alcance de minha infância, mulher que viu o mundo. 

Uma, muitas cidades 
me levam a perguntar: que busco? Que procuro em 

viagens que me trazem tanto prazer, e vêm como um 
trabalho, tarefa de muito longe que custou a tomar 
contorno? Recolho letras, as letras que faltaram a tan-
tas mulheres, que faltaram a você, minha mãe, que 
repetiu as histórias que te puniam. E, apesar desta 
falta, ou provavelmente por ela – como vou saber? – 
você determinou que não me faltariam as letras para 
criar novas versões nas quais não existissem casti-
gos para aquelas que escapassem do recomendado, 
atendendo ao cheiro de liberdade e desejo de pôr as 
linhas na pauta da própria história. Viagem atrás de 
viagem, fazendo e desfazendo malas, voltando a partir, 
à espera de mim na próxima volta. Alma fenícia entre-
gando cara lavada por uma pulseira de penduricalhos, 
comerciante trocando letras nômades da leitora por 
letras sedentárias da escritora. Diálogo permanente 
com a morte, nas cidades por que passei. E a vida na 
face das cartas, em provérbios e parábolas. Oráculos, 
conselhos, sugestões, até a adivinha chinesa. Pois ela 
me perguntou: “Por que é que você não se escuta e 
para no seu lugar?”. Já o oráculo disse: “Você chegou 
ao bom lugar para usar suas quatro pernas”.  

Chegar a Inscripta, a cidade que atravessa o Letes   
Acredito que você, minha mãe, trocaria seu corpo 

desnudo pelos alfabetos completos, autônomos de 
Inscripta, meu ponto de partida e de chegada. Ali, 
onde tudo deve ir até a cripta, para renovar-se, 
reinventar-se. Estariam aí os cadernos de mulher 
jovem, nos quais as amigas copiaram poemas fa-
mosos e os admiradores deixaram gravados amor 
e devoção, esperando que você acreditasse neles e 
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viesse a responder em gestos efetivos. Circulação 
de vozes clássicas, obedientes. Nenhum poema com 
seu nome de autora. Embora soubesse escrever e 
tivesse avançado mais que suas irmãs e muitas das 
companheiras de geração, não alcançou encontrar 
a forma de compensar o que havia sido roubado 
de você. Pode ser que para muitas pessoas a falta 
da letra seja uma falta a mais. Para você, foi uma 
punição fatal. 

É para isso que viajo? Para pagar este resgate? 
Viajo para encontrar seu rosto em um momento a 
partir do qual fosse possível escrever a vida de 
outra forma? Como uma cigana, armo e desarmo 
acampamento, correndo atrás de você, menina, 
jovem, mulher madura, aqui ou ali? Corro para ver 
se encontro a outra vida possível que contemplasse 
seus sonhos, um reinado como o de Inês, a que foi 
rainha depois de morta? Portugal, as histórias de 

morrer e de reviver. Não, não te interessa reinar de-
pois de morta, mas viver na generosidade da escrita, 
esta escrita que me chegou como herança por cami-
nhos de expropriação. A escrita permite reposições e 
murmúrios singulares, ruminações que acompanham 
ranger de pena, bater de teclas. Permite encontrar 
retratos, autorretratos, desretratos, antirretratos. 
Em Medellín, La viajera, me figurou em escultura de 
metal, cabelos esvoaçantes, em Braga, me vi dentro 
de um livro. Em Inscripta a oficina se instala, o la-
boratório se abre, a escrita projeta-se para além da 
morte. Ao ofício, pois. É lá que deve me encontrar o 
barco de Caronte, que tomarei tranquila, para atra-
vessar o Letes, como atravessei o São Francisco, o 
Tejo antes dele. Farei amizade com o barqueiro. Ao 
chegar à outra margem, talvez ele dê resposta à 
pergunta de toda uma vida: “Por que diabos nasci 
com quatro pernas?”.  
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“I say no”

Oh marido, meu marido me ajuda a inventar outra
palavra para a palavra casa para a palavra família para 
a palavra bandeira porque está tudo tão confuso desde 
que eles chegaram e eles roubaram as cores da nossa bandeira
e nada parece mais colérico que os olhos do putrefato
atual presidente da república e me ajuda a acreditar 
que isso ainda é uma república, que um rio vai emergir 
nas superfícies ásperas do nosso asfalto.
ele sempre me dizia “a sumaré é um córrego”
céus e terras passarão e essa merda toda vai passar
porque agora eu abro a minha gaveta de negativas e 
tudo o que tenho pra te dar é a palavra NÃO em 14 idiomas

não não não necas mada lhufas porra nenhuma
nunca never not non niá niet nain ne nada

me ajuda arrumar novas cores para as bandeiras nos mastros
me ajuda a resistir, me chovem papoulas formigas grãos de areia
eu coloco tudo no bolso, eu estou ficando cansada como se cansam
os bebês as hortênsias os guarda chuvas os ventiladores de teto

eu acendo um cigarro no outro e no outro e assim 
acendo os dias as noites, as ideias essa vontade de desistir
essa vontade tosca de samambaias na varanda
de torta de morango essa vontade perigosa de luta 
armada cavalos de infantaria, eu penso que eu deveria dizer sim, 
dizer talvez mas pensando bem não não não nunca

eu vou assistir pina bausch girando enquanto escuto 
as reflexões sobre teatro japonês, eu subo essas ladeiras 
com a perna bamba, a perna aguenta o peso dos meus 
sentimentos, eu corto o ar com espadas invisíveis eu corto
essas ruas com nomes de tribos indígenas e nós os matamos,
 nós nunca pegamos em armas mas matamos todos eles e eu
respeito o teu silêncio como quem cria passarinhos em gaiolas
                                                                   sempre doloroso 
                                                                   sempre um crime

a casa fica cada vez maior e nunca para de ter cem metros
a casa às vezes fica minúscula e nunca para de ter cem metros
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quando eu era criança eu pensava ser isso a teoria da relatividade, 
era tão óbvio, como assim vocês não entendem o que ele dizia?
eu entendo tudo e nada de abelhas, colmeias, céu noturno, partidas
de cricket, os botõezinhos da Gertrude Stein, meu corpo quente 
enrolado na toalha felpuda, meus ossos largos ansiando um enterro 
precoce, os mistérios da carne e tudo que existe entre o céu e a terra 
entre a terra e o céu e ela era apenas poeira. ela era um vulto das nossas
 mentes naqueles dias febris de muito sol no litoral. Então alguém me 
diz esquecer algo que eu sinto todos os dias desde os nove.

A romancista ganhara uma úlcera mas nenhum prêmio. 
aprenderei a manejar agulhas estrofes robôs aspiradores de pó
eu pretendo me furar para sentir algo novo. eu toco tripas como 
quem toca harpas e é quase nojento. toco no seu maxilar, antes
disso era tudo secreto. pense nos peixes de aquário que já não 
sabem nadar não sabem nadar apenas boiam, apenas se balançam.
como é triste começar apenas em 88 mesmo sabendo que comecei 
                                                                           antes muito antes

eu afogaria seus peixes e ainda seriam 100 metros
sou frágil como pedra de piste. eu estou girando a saia
preta de tule que você gostava. você gostava do carnaval
gostava de tecidos abundantes. estou cansada, Becket, 
eu não posso continuar. algumas coisas machucam mais 
do que as outras e não é relatividade. não é a física,
                                                             seria poesia?

não não não nunca never no not non niá niet nain ne nada
lhufas necas porra nenhuma e então eu digo não, eu digo não,
                                               eu digo ele não, ele nunca, não...
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