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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo apresentar identidades culturais da cidade de Natal,
construídas a partir das representações contidas no discurso de poetas potiguares,
no decorrer do século XX. Para tal alcance, tomamos como premissa o fato de que o
tecido urbano forma-se em decorrência dos efeitos de sentidos produzidos e dos
sujeitos que neles se constituem, o que torna a cidade carregada desses sentidos e
plena de significação para as sociedades e para os próprios sujeitos. Também
constatamos, neste percurso investigativo, que, como as cidades e suas identidades
podem ser interpretadas sob olhares diversos, o discurso poético funciona como
uma memória sobre a cidade, reconstituída em meio a um conjunto de práticas
sociais determinadas historicamente. A pesquisa ora apresentada situa-se no âmbito
da Linguística Aplicada, área de conhecimento que tem como foco principal a
linguagem e que, cada vez mais, amplia suas fronteiras de investigação, revelando
seu caráter interdisciplinar. Assim configurado o perfil deste estudo, tomamos como
referência teórica o modelo sócio-histórico da linguagem, entendendo-a como
prática discursiva (Bakhtin e Círculo). Ainda no campo teórico, estabelecemos uma
interconexão com os estudos culturais (Hall, Canclini), considerando que a cultura
constrói valores, produzindo diferenças em função de suas condições de produção.
Nesse sentido, buscamos, pois, ―ouvir‖ o que dizem os poetas, na tentativa de
compreender e interpretar os sentidos produzidos por seus enunciados, visando
identificar a formação das identidades da cidade, que emergem em função dos
diferentes pontos de vista e das diversas marcas estilísticas que neles se fazem
presentes. A análise dos discursos poéticos revelou múltiplas identidades culturais
para a cidade: desde uma Natal ingênua e multicor, passando por uma cidade que
se constrói a partir da visão de seus personagens, até uma Natal rebelde ou
usurpada.

Palavras-chave: Discurso. Estilo. Identidade. Linguagem.

ABSTRACT

The purpose of this work is to bring forward cultural identities of the city of Natal that
are built upon representations contained in the work of Twentieth-Century Potiguar1
poets. We started out with the premise that the urban tissue owes its formation to the
effect of the feelings produced and to the individuals that give shape to them, thus
causing the city to abound with feelings and meanings that are relevant for both
society and the individual. As cities and their identities may be studied and
interpreted from different viewpoints, we have used in this study poetic discourse that
functions as a memory to the city and takes shape out of a set of historically
established social practices. Our research is situated within the area of Applied
Linguistics, an area of knowledge focused mainly in language that is increasingly
expanding its investigation limits in an interdisciplinary way. Therefore, this study is
based on a social and historical model of language, with language construed as a
discourse practice (Bakhtin and Circle), and presents an interface with cultural
studies (Hall, Canclini), taking into account the fact that culture builds up values and
brings forth differences in respect of the conditions under which such values and
differences are produced. In this sense, we have tried to ―listen‖ to what the poets
say, by understanding and interpreting the meanings produced by their discourse, in
order to identify the formation of the identities of the city that arise out of distinct
points of view and diverse stylistic marks. Analysis of these poetic utterances lead to
multifold cultural identities of the city, ranging from a naive and multicolored Natal to
a city that builds itself on its characters and on to an insurgent, usurped Natal.

Keywords: Discourse. Style. Identity. Language.

1

Of or relating to the State of Rio Grande do Norte, Brazil.

RÉSUMÉ

Ce travail a pour but présenter des identités culturelles de la ville de Natal construites
à partir des représentations contenues dans le discours de poètes "potiguares" 2,
dans le XX siècle. Nous partons de la prémisse que le tissu urbain est formé à partir
des effets de sens produits et des sujets qui se constituent dans ce dernier, ce qui
emplit la ville de ces sens et d‘une grande signification pour les sociétés et pour les
propres sujets. Les villes et ses identités pouvant être étudiées et interprétées à
l‘aide de regards divers, nous nous sommes servis, dans cet étude, du discours
poétique qui fonctionne comme une mémoire sur la ville qui se forme à partir d‘un
ensemble de pratiques sociales déterminées historiquement. Cette recherche se
situe dans le champ de la Linguistique Appliquée, champ de production de
connaissances qui a comme principal intérêt le langage et qui étend, chaque fois
plus, ses frontières d‘investigation, opérant de façon interdisciplinaire. Cela étant, cet
étude a pour base le modèle socio-historique du langage, comprenant celui-ci
comme une pratique discursive (Bakhtin et Son Cercle), en plus de présenter une
interface avec les études culturels (Hall, Canclini), considérant que la culture
construit des valeurs, faisant ressortir des différences en fonction de ses conditions
de production. Dans ce sens, notre propos a été celui « d‘écouter » ce que disent les
poètes, comprenant et interprétant les sens produits par leurs discours dans le but
d‘identifier la formation des identités de la ville qui émergent des différents points de
vue et des différentes marques stylistiques. L‘analyse des discours/énoncés
poétiques fait ressortir plusieurs identités culturelles pour la ville, partant d‘une Natal
naïve et multicolore, passant par une ville qui se construit à travers ses personnages
jusqu‘une Natal rebelle, usurpée.

Mots-clés : Discours. Style. Identité. Langage.
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Le terme ―potiguares‖ fait référence aux personnes nées à l‘état du Rio Grande do Norte au Brésil.
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1 INTRODUÇÃO

Mudança e heterogeneidade são palavras de ordem nesse novo milênio, no que se
refere ao desenvolvimento de indivíduos e sociedades. Vivemos numa sociedade
caracterizada pelas contínuas mudanças e transformações e pela coexistência de
sujeitos e culturas múltiplos, os quais geram diferentes processos de identificação,
que, por sua vez, produzem novas formas de identidades em função de diferentes
pontos de vista e de novos ideais. A globalização entra como pano de fundo de
todas essas transformações, intensificando a vida social e rompendo fronteiras. Isso
faz com que as identidades, antes consideradas atreladas a fatores fixos,
encontrem-se em constantes mudanças, assumindo, portanto, sua provisoriedade.

Como o processo de globalização interfere na circunscrição geográfica e cultural em
que nos situamos, justifica-se a preocupação dos teóricos em tratar de temas como
a compressão espaço-temporal, responsável pela circulação simultânea de
discursos e imagens e pela fluidez das fronteiras nacionais (HALL, 2003, 2006;
CANCLINI, 1995, 2003, 2006; KUMARAVADIVELU, 2006, dentre outros). Na
verdade, percebe-se uma certa urgência em ―situar‖ o homem contemporâneo, que
não sabe, de fato, a que lugar pertence.

Nesse contexto, a constituição de processos identitários tem sido um assunto de
permanente investigação nas Ciências Humanas nas últimas décadas. Discute-se a
constituição de identidades étnicas, culturais, profissionais, territoriais, políticas.
Discute-se também a concepção da identidade que emerge profundamente afetada
pela experiência do descentramento do sujeito, provocado pela fragmentação social;
do descentramento geográfico, impulsionado pelo desenvolvimento tecnológico; e do
descentramento cultural, graças à experiência multiculturalista, que se intensificou a
partir do século XX.

As cidades situam-se entre os territórios mais representativos de todas essas
transformações, isto é, estão constantemente submetidas ao progresso; é nelas que
habitam os sujeitos fragmentados, e é também no âmbito das cidades que interagem
as diferentes experiências multiculturais. As cidades são, assim, cenários

12

multifacetados, onde circulam múltiplos discursos, que formam novas identidades,
não só dos indivíduos, mas também delas próprias, pois que as cidades são
―espaços de interação em que as identidades e os sentimentos de pertencimento
são formados com recursos materiais e simbólicos de origem local, nacional e
transnacional‖ (CANCLINI, 2003, p. 153).
Para Orlandi (2002, p. 7), a cidade é ―um espaço que significa e que é significado‖.
O tecido urbano se forma a partir dos efeitos de sentidos produzidos e dos sujeitos
que neles se constituem. Isso torna a cidade carregada de sentidos e de grande
significação para as sociedades e para os próprios sujeitos. Interessante, pois,
observá-las e procurar compreender as alterações que acontecem na natureza
humana e na ordem social desses sítios.

No caso das cidades brasileiras, estas foram formadas a partir das ideias e das
necessidades do colonizador, sem que nesse processo tenha havido uma
transposição dos modelos europeus, mas uma adaptação destes às condições e aos
ambientes geográficos e populacionais do Novo Mundo. Em A cidade na América
Latina: pedagogia para o poder, Gaglietti (2005, p. 14, grifo do autor) afirma que

os elementos culturais europeus trazidos para a América e
materializados no traçado e nas edificações urbanas transformaramse em algo novo assim como o produto final do trabalho do bricoleur
é novo e difere das características dos objetos heterogêneos dos
quais este extraiu os fragmentos para compor sua obra. E assim
como o produto final da bricolage não é uma repetição, mas sim o
novo, resultante do engenho, habilidade e inventividade daquele que
o produziu, a realidade cultural americana, emblematizada na cidade,
constituiu-se num novo, jamais visto antes, e que deve ser pensado a
partir desta condição fundamental, intrínseca ao modo de ser do
novo mundo.

Não se tratava de uma terra só portuguesa, nem só indígena; tampouco resultado da
soma dos dois. Tratava-se de uma nova realidade: da cidade um pouco europeia,
um pouco indígena, um pouco barroca, um pouco renascentista, forjando uma
sociedade também um pouco de cada coisa, mas, acima de tudo, nova. Dessa
forma, o Brasil foi submetido, ao longo do tempo, a um processo civilizatório
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desigual, porém articulador, assentado sobre uma mescla da cultura local com a que
vinha do exterior. Isso faz com que a construção das identidades das cidades
brasileiras

aconteça

por

meio

da

hibridação

resultante

das

múltiplas

interpenetrações que existem entre os contingentes migratórios que formaram e
continuam formando o País.

A cidade é, ainda, contraditória por natureza: em seu espaço, convivem,
simultaneamente, a ordem e a desordem, a heterogeneidade e a padronização, a
coletividade e a individualidade. À medida, pois, que existem instrumentos de
regulação da vida social, operam processos que compõem o seu cotidiano,
processos estes que se encontram em mutação contínua, pois estão submetidos
aos enfrentamentos das convenções, aos desmembramentos das hierarquias, às
nuanças da heterogeneidade social e política.

O Brasil, assim como outros países, apresenta verdadeiros cenários da
modernidade cultural multifacetada, onde contrastam as memórias do passado e o
novo, a cidade de consumo e a marginalizada, a cidade popular e a intelectual.
Somos um povo mestiço por nossa própria formação; fazemos parte de uma
sociedade desigual, violenta, artística e carnavalesca. Como bem pondera Jaguaribe
(2001, p. 4),

neste início de milênio, as cidades são cada vez mais museus do
contemporâneo, campos arqueológicos da nossa modernidade,
cenários tumultuados de vivências díspares e áreas de controle e
experimentação social. No caso brasileiro, as cidades são inscrições
das nossas modernidades problemáticas.

Uma consequência desses conflitos é, sem dúvida, a emergência de uma nova
estética e uma nova ética que se vão moldando na cidade moderna, a partir de um
conjunto de relações históricas, políticas, econômicas, culturais e sociais.

A cidade de Natal, a exemplo de outras cidades brasileiras, é formada por diferentes
tempos e espaços, construídos em decorrência de um constante processo de
hibridização racial e cultural. Na década de 40, com o advento da Segunda Guerra
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Mundial, a cidade sofreu algumas transformações, mas seguiu participando, de
forma tímida, no cenário político-econômico regional, alcançando, com a República,
seu avanço mais significativo em direção à modernidade. Iniciou-se, a partir de
então, um movimento que propunha construir um futuro em nome de uma maior
expansão comercial, social, política e artística. Disso tudo resulta o que se
descortina diante de todos: a cidade antiga, rica de histórias e de lembranças, em
cujo solo se entrelaçam vestígios dos mais diversos acontecimentos; mas também a
cidade moderna, que se verticaliza, seguindo os rumos dos sucessivos futuros.

Em História da Cidade de Natal (escrita em 1946), Cascudo registra com primor
refinado a questão da cidade e de seu percurso, considerando que os ângulos para
vê-la e amá-la são particulares de cada indivíduo.

La ville est um être vivant, escreveu Pierre Lavendan. Nós sentimos
essa vida na Cidade. Uma vida a que emprestamos os valores
pessoais do tempo e da cultura de cada um. [...] Escolhemos
diferentemente. A própria recordação tem suas cores e distância
para quem a possui. Diferentes são os dedos das mãos, os cabelos
da cabeça, o número de pancadas do coração (CASCUDO, 1999,
p. 37).

Sobre essa diversidade de visões próprias de cada ser humano, Canclini (2006,
p. 21), com seu pensamento fundamentado nos estudos culturais, esclarece:

O antropólogo chega à cidade a pé, o sociólogo de carro e pela pista
principal, o comunicólogo de avião. Cada um registra o que pode,
constrói uma visão diferente e, portanto, parcial. Há uma quarta
perspectiva, a do historiador, que não se adquire entrando, mas
saindo da cidade, partindo de seu centro antigo em direção aos seus
limites contemporâneos.

Nessa perspectiva de que a cidade é um espaço de idas e vindas, diríamos que o
poeta, em particular, chega à cidade e nela permanece, por meio de sua arte e de
seu estilo. Enquanto os outros falam de seu cotidiano, relatam a experiência
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humana, retratam sua cidade, pois dela fazem parte, os poetas constroem um
mundo real ou imaginário sobre a cidade, sempre a partir de elementos de sua
realidade. É por sua poesia que o poeta nos leva a diferentes lugares e espaços e
nos deixa vislumbrar o homem que os molda.

Bakhtin e o Círculo (1926, 1992, 1993, 2002, 2003) colocam como essencial uma
proposta de compreensão da realidade, na qual, a vida, a ciência e a arte se
entrelaçam. A poesia como arte é parte da vida, e a vida de uma cidade é
construída, como vimos, por seus habitantes, pelo modo como vivem, pensam,
agem e fazem arte. Estudar as identidades de uma cidade, portanto, é olhá-la de
um, ou de vários ângulos. Assim como há a possibilidade de se examinar as
construções identitárias da cidade pela mídia, pela ciência, por meio do
conhecimento geográfico, sociológico, ou histórico, os limites da cidade, sua
memória e suas identidades culturais também se fazem representar/construir pela
arte.

Nesse sentido, as cidades e suas identidades podem ser estudadas e interpretadas
a partir de olhares diversos. Historicamente, poetas e escritores celebraram o
charme da cidade em suas obras antes mesmo da modernidade, interpretando-a e
representando-a nos seus mais variados textos.

Entendemos, dessa forma, que a prosa e a poesia são consideradas ferramentas
importantes na definição das raízes de um povo e de como se forma uma sociedade.
Algumas vezes, operam como registro e recuperação de linguagens passadas,
recriando mundos; noutras, possuem um caráter antecipatório de novas linguagens.

No âmbito da Linguística Aplicada (LA), área na qual se insere esta pesquisa,
existem inúmeros estudos que relacionam discurso e vida e que traçam um quadro
epistemológico da LA contemporânea, visto que esta investiga o papel da linguagem
na construção da realidade. Tendo a linguagem como foco principal, a LA admite
que amplia suas fronteiras de investigação, cada vez mais, operando de forma
interdisciplinar. Moita Lopes (2002, p. 7) afirma que essa área de estudos deve
interagir mais e mais com as Ciências Humanas, pois, em seu entendimento, a LA
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necessita ser teorizada a partir da ―centralidade de assuntos sociopolíticos e da
linguagem na formação de um povo, e, portanto, da vida social nos vários contextos
do uso da língua ou da ação social‖ 3. Em seu trabalho, o autor apresenta a natureza
mestiça da LA, afirmando que, apesar de ainda tímida, a interdisciplinaridade
constitui-se em um fato cada vez mais presente no âmbito das Ciências Humanas e
Sociais. As fronteiras entre disciplinas, antes delimitadas, foram desfeitas e não
parece existir lugar para os que ainda insistem em permanecer emparedados, dentro
dos limites de sua área.

Parece clara a preocupação da LA contemporânea em se definir não como uma
disciplina, mas como uma área de estudos que construa conhecimentos sobre a vida
social. Em um texto mais recente, Moita Lopes (2006, p. 96) insiste nessa discussão
sobre o assunto, traçando um quadro, no qual se insere ―uma LA que precisa ter
algo a dizer sobre o mundo como se apresenta e que o faz com base nas
discussões que estão atravessando outros campos das ciências sociais e das
humanidades‖. Nesse sentido, o autor argumenta que as fronteiras da LA tornam-se
permeáveis a outras disciplinas, como a História, a Geografia, a Sociologia e a
Antropologia, junção essa imprescindível ao estudo desse mundo globalizado e
contraditório do qual falamos.

Dessa forma, a LA busca a produção do conhecimento a partir de uma teorização
que considere teoria e prática como forma de atender à realidade da vida
contemporânea, no sentido de que devem ser consideradas tanto a multiplicidade de
contextos sociais como as vozes dos que neles se manifestam.

Comungam com Moita Lopes diversos outros estudiosos, que também revelam
semelhante preocupação, a exemplo de Rajagopalan (2006) para quem é impossível
conceber a teoria sem a prática, o que inverte o modo tradicional de se produzir
conhecimento, ou seja, para o autor, ―é a teoria que precisa ser moldada segundo as
especificidades da prática‖ (RAJAGOPALAN, 2006, p. 165), e não o contrário. A LA
não pode nem deve mais ser vista como mediadora, ―à margem dos anseios
populares‖ (RAJAGOPALAN, 2006, p. 165); há de se teorizar com base nas práticas

3

Tradução nossa.
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sociais. Em um texto anterior, o autor aborda a necessidade de se pensar a
Linguística Crítica voltada para questões práticas e afirma não se tratar apenas de

simples aplicação da teoria para fins práticos, mas pensar a própria
teoria de forma diferente, nunca perdendo de vista o fato de que o
nosso trabalho tem que ter alguma relevância. Relevância para as
nossas vidas, para a sociedade de modo geral (RAJAGOPALAN,
2003, p. 12).

Todo o pensamento do pesquisador está vinculado ao fenômeno da globalização, o
qual interfere de forma irreversível, tanto sobre a língua e o seu usuário como sobre
o linguista e suas reflexões acerca de seu objeto de estudo.

Também

Kumaravadivelu

(2006)

examina

a

LA

na

era

contemporânea,

argumentando que as ciências sociais e humanas são inevitavelmente atravessadas
e afetadas pelos discursos que permeiam esse tempo da globalização.

Signorini, por sua vez, trata da indisciplinaridade da pesquisa aplicada sobre
linguagem, situando a língua na vida social do falante e enfatizando esse campo de
estudos como ―a área de interface entre diferentes campos disciplinares e, como tal,
um campo não unificado, não demarcado por fronteiras definidas e estáveis‖
(SIGNORINI, 2006, p. 181).
Por tudo o que foi exposto, temos a clareza de que a materialidade discursiva é
essencial à área da LA e, nesses termos, compartilhamos o pensamento de Bakhtin
sobre o texto (escrito ou oral) como o dado primário das Ciências Sociais e
Humanas, porque ele representa a realidade imediata da vida e do pensamento:
―Onde não há texto não há objeto de pesquisa e pensamento‖ (BAKHTIN, 2003, p.
307). Para o autor, o homem não pode ser estudado fora do texto, e, sendo o
homem um sujeito social, histórico e político, o vínculo entre a pesquisa em LA e os
elementos da vida humana é eminente. Em sendo assim, as pesquisas dessa área
têm necessariamente que considerar a língua como prática discursiva, como
realidade vivida, na qual a intersubjetividade é fator constituinte e não constituído
(FARACO, 2001; MOITA LOPES, 1994).
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Partindo das considerações apresentadas, delimitamos o nosso objeto de estudo
como sendo a construção de identidades culturais atribuídas à cidade de Natal ao
longo do século XX, a partir do discurso poético. Consideramos a poesia como um
modo característico de olhar e representar a vida, que adquire significado em meio à
realidade social à qual está incorporada e em função de suas condições de
produção discursiva. O discurso poético opera como uma memória sobre a cidade
que se forma em decorrência de um conjunto de práticas sociais historicamente
determinadas. Nesse sentido, buscamos, pois, ―ouvir‖ o que dizem os poetas,
tentando compreender e interpretar os sentidos produzidos por seus discursos, com
o objetivo de identificar a formação das identidades da cidade, que derivam de
diferentes pontos de vista e de diversas marcas estilísticas.

Nesta investigação, defendemos a tese de que as múltiplas identidades culturais das
cidades se constituem ao longo do tempo e que o discurso poético é uma de suas
formas de materialização. Em cada um dos momentos da construção dessas
identidades, coexistem linguagens de diversos períodos, sem que umas excluam as
outras; antes se interceptam em movimentos de ressignificação, ora estabelecendo
relações de concordância, ora de contradições. Dessa forma, as novas identidades
se constituem a partir da interpenetração da multiplicidade de discursos que
atravessam as cidades. Assim constitui-se o plurilinguismo social, ou seja: pontos de
vista específicos sobre o mundo, com diferentes objetos, sentidos e valores. Assim
constitui-se o discurso do poeta que interpreta sua pátria, sua cidade,
caracterizando-a de acordo com suas próprias perspectivas objetais, semânticas e
axiológicas.

Para alcançar os objetivos que nos propomos em função desta pesquisa,
analisamos as manifestações discursivas, as vozes presentes nos textos poéticos,
os ditos e os não–ditos, que possam responder às seguintes perguntas de pesquisa:

1. Que identidades culturais são atribuídas à cidade de Natal em textos poéticos,
produzidos ao longo do século XX?
2. As diferenças estilísticas são responsáveis pela emergência dessas
identidades?
3. Que tipos de relações dialógicas travam essas identidades?
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Em resposta às questões apresentadas, delineamos os seguintes objetivos:

1. identificar, no texto poético, as identidades atribuídas à cidade de Natal;
2. compreender os elementos constituintes do estilo presentes nos textos
poéticos;
3. analisar as relações dialógicas entre as identidades atribuídas à cidade de
Natal.

Selecionamos, para esta pesquisa, treze poemas escritos ao longo do século XX. A
escolha por autores deste século justifica-se em nossa pretensão de mostrar
justamente o período de maiores transformações da capital norte-rio-grandense,
desde sua fundação até os dias atuais. O material revela-se plural, no sentido de
que nele figuram poetas de diferentes épocas: gerações e escolas/movimentos
dialogam entre si. A organização dos textos segue a linha cronológica, na tentativa
de retomar o percurso de parte da nossa história. A discussão sobre o corpus desta
pesquisa encontra-se mais detalhada no capítulo 3, no qual apresentamos a
condução metodológica do trabalho.

Vale ressalvar quanto ao propósito desta investigação, que, embora o corpus inclua
material poético, o enfoque não se insere na tradição dos estudos literários ou
críticos da literatura. Trata-se de uma abordagem discursiva, inscrita no âmbito da
LA, caracterizada como uma pesquisa de natureza interpretativista, que se ancora
nos parâmetros da pesquisa qualitativa, no sentido de que busca identificar e
interpretar significados e que se volta para discutir a construção de identidades de
uma cidade, a partir de contribuições da produção poética local.

A título de melhor esclarecer a definição desta pesquisa como qualitativa, apoiamonos em Alves-Mazzotti & Gewandsznajder (1998) para quem a pesquisa qualitativa
baseia-se em princípios, cuja principal característica é a tradição compreensiva ou
interpretativa. Segundo os autores, a pesquisa qualitativa parte do ―pressuposto de
que as pessoas agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e
valores e que seu comportamento tem sempre um sentido, um significado que não
se dá a conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado‖ (ALVES-MAZZOTTI;
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GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 131). Assim, a natureza interpretativista da pesquisa
não permite que se pense sobre a existência do mundo social independentemente
de nós mesmos.

Esta pesquisa – que apresenta interface com os estudos sobre identidades culturais,
considerando que a cultura significa e constrói valores, produzindo diferenças em
função de suas condições de produção – toma como base o modelo sócio-histórico
de linguagem, entendendo esta como uma prática discursiva, que constitui
identidades e subjetividades e que relaciona todas as esferas da atividade humana à
utilização da linguagem, por meio de enunciados proferidos por indivíduos que
integram essas diferentes esferas. Tal como afirma Bakhtin (2002a, p. 97), ―cada
época histórica da vida ideológica e verbal, cada geração, em cada uma das suas
camadas sociais, tem a sua linguagem‖.

Este trabalho será apresentado em quatro capítulos, além da Introdução e das
Considerações Finais.

Na Introdução, definimos o nosso objeto de estudo, justificamos a escolha do tema,
estabelecemos os objetivos e as questões da pesquisa, além de apresentarmos o
referencial teórico em que nos apoiamos.

No

primeiro

capítulo,

Construindo

identidades

culturais

nas

práticas

discursivas, problematizamos a questão das identidades culturais sob a ótica de
Stuart Hall e Nestor García Canclini. No segundo capítulo, O estilo no horizonte
bakhtiniano, fazemos uma revisão teórica do pensamento de Bakhtin (como
também do pensamento de outros autores sobre esse assunto), relacionando-o aos
conceitos de discurso e identidade. No terceiro capítulo, Natal em poesia,
abordamos o procedimento metodológico da construção dos dados e os critérios de
escolha destes, além de apresentarmos a cidade de Natal. Ainda neste capítulo,
contextualizamos, a partir do corpus, os aspectos recorrentes nos dados que
funcionarão como elementos constitutivos das marcas estilísticas. Por fim, no quarto
capítulo, Diálogos com a poesia: em busca das identidades da cidade de Natal,
realizamos a análise dos dados, ou seja, as análises dos discursos contidos nos
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poemas sobre a cidade de Natal, buscando responder aos objetivos da pesquisa,
em dois momentos. No primeiro deles, identificamos as identidades atribuídas à
cidade, em cada uma das poesias, a partir das marcas estilísticas e dos sentidos
que delas emergem. Em um segundo momento, cotejamos essas identidades
buscando compreender como se processam as relações dialógicas travadas entre
elas.

Nas Considerações finais, explicitamos nossas constatações, articulando-as à tese
apresentada no início deste trabalho, e também procedemos a uma reflexão sobre o
tema em pauta. Por último, seguem o Apêndice, no qual constam breves biografias
dos poetas-autores e os Anexos, que incluem os poemas analisados nesta
pesquisa.
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[...] O Brasil não nos quer! Está farto de nós!
Nosso Brasil é no outro mundo. Este não é o Brasil.
Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros?
Carlos Drummond de Andrade
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2 CONSTRUINDO IDENTIDADES NAS PRÁTICAS DISCURSIVAS

Neste capítulo, reconstruiremos o percurso das investigações acerca da construção
de identidades à luz dos estudos culturais, visando, com base nessa ancoragem,
fundamentar a compreensão do processo de formação das identidades da cidade de
Natal, sob a ótica do discurso poético. Apresentaremos, inicialmente, os caminhos
dos estudos culturais, retomando, mais particularmente, o momento político-cultural
de seu surgimento. Em seguida, introduziremos uma breve revisão de pesquisas
realizadas no campo das identidades culturais, a partir de diferentes ângulos. Vale
ressalvar, ainda, que, em razão dos propósitos desta abordagem, tomaremos como
suporte o conceito de cultura nacional inserido no contexto da globalização.
Finalmente, mapearemos, de forma sucinta, a formação da identidade norte-riograndense.

2.1 DISCUTINDO IDENTIDADES À LUZ DOS ESTUDOS CULTURAIS

Os chamados estudos culturais têm origem na Inglaterra, no final dos anos 1950,
com o trabalho de Richard Hoggart, Raymond Williams e Edward Palmer Thompson.
As contribuições de cada um desses autores representaram, na verdade, não
apenas uma resposta às pressões político-sociais da época; foram também
determinantes no processo de consolidação dessa área de estudos.

Em sua pesquisa, Hoggart (1991), ao tratar da vida cultural da classe trabalhadora,
revela que, no interior dessa classe, não existem apenas relações de submissão à
cultura canônica, valorada socialmente, mas um processo de resistência a essa
cultura. Já Williams (1983, 2001) defende, em sua obra, que a cultura é uma peçachave para estabelecer a ligação entre a análise literária e a investigação social. A
partir desse enfoque, transforma toda a base do debate, indo de uma definição
moral-literária de cultura para uma definição antropológica. E avança ainda mais na
discussão sobre os estudos culturais, quando afirma que há uma revolução cultural
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ocorrendo paralelamente à revolução industrial e democrática. O autor também
reconhece a importância do crescimento dos meios de comunicação em massa e do
crescimento do uso da língua inglesa padrão, tanto no mundo ocidental como na
parte oriental do Planeta. Thompson (1991), a exemplo de Williams, concebe a
cultura como uma resultante das práticas e das relações sociais estabelecidas no
cotidiano dos indivíduos. Em sua obra, define a cultura não como uma forma de vida
global, mas como algo que se estabelece a partir do enfrentamento entre classes
sociais distintas. Ainda, como parte de sua investigação, o autor examina as forças e
os processos históricos da classe trabalhadora entre os anos de 1780 e 1832.

Não é sem razão, pois, que, em 1964, se funda o Centre for Contemporary Cultural
Studies na Universidade de Birmingham, com o objetivo de abrigar as novas
pesquisas culturais. Richard Hoggart, seu primeiro diretor, é sucedido por Stuart
Hall, o quarto nome na história da formação dos estudos culturais, que, desde o
início, se empenha no sentido de imprimir uma maior visibilidade aos estudos
culturais, marcando, assim, sua relevante participação nesse novo debate. Segundo
Escosteguy (2001, p. 23, grifo do autor), Hall

incentivou o desenvolvimento da investigação de práticas de
resistência de subculturas e de análises dos meios massivos,
identificando seu papel central na direção da sociedade; exerceu
uma função de ―aglutinador‖ em momentos de intensas discussões
teóricas e, sobretudo, destravou debates teórico-políticos, tornandose um ―catalisador‖ de inúmeros projetos coletivos.

Parece oportuno ressalvar o fato de que os quatro fundadores dessa linha teórica,
conhecida como estudos culturais, embora se mostrem divergentes em alguns
pontos, compartilham as preocupações que envolvem as relações entre sociedade,
história e cultura. Na visão de Storey (1997, p. 46),

O que os une é uma abordagem que insiste em afirmar que através
da análise da cultura de uma sociedade – as formas textuais e as
práticas documentadas de uma cultura – é possível reconstituir o
comportamento padronizado e as constelações de ideias
compartilhadas pelos homens e mulheres que produzem e
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consomem os textos e as práticas culturais daquela sociedade. É
uma perspectiva que enfatiza a atividade humana, a produção ativa
da cultura, ao invés de seu consumo passivo.

Os estudos culturais britânicos constituem-se, nessa perspectiva, em um movimento
teórico-político, no qual desponta o projeto de um novo campo de investigação que
se entremeia na tentativa de formação de um projeto político. Os fundadores desse
movimento, no entanto, procuram deixar claro que, inicialmente, não há uma
definição absoluta de sua proposta, a qual representa, naquele momento, uma
tensão entre demandas teóricas e políticas. Com isso, os estudos culturais tornamse um campo multidisciplinar, no qual se entrecruzam preocupações e métodos de
diversas disciplinas. É nessa interseção que os estudiosos procuram compreender
as relações que resultam desses processos de tensões, próprios da sociedade
contemporânea.

Já a partir dos anos 1980, os estudos culturais ultrapassam as fronteiras da GrãBretanha, impulsionados pela globalização e, em seus novos territórios, passam a
orientar novas formas de análise dos meios de comunicação. Com suas fronteiras
geográficas rompidas, essa abordagem chega a diversas partes do mundo,
atravessando países, alastrando-se por outros continentes.

Na América Latina, ainda que de forma incipiente, as pesquisas orientam-se para a
análise de formas culturais contemporâneas, considerando-se a interferência das
indústrias culturais na vida cotidiana. Escosteguy (2001, p. 41) afirma que os
estudos culturais da época

questionam a produção de hierarquias sociais e políticas a partir de
oposições entre tradição e inovação, entre a grande arte e as
culturas populares, ou, então, entre níveis de cultura – por exemplo,
alta e baixa, cultura de elite e cultura de massa.

Está posta, a partir de então, uma revisão dos cânones estéticos e das identidades
regionais e nacionais. Há um sentimento claro de que os estudos da comunicação
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necessitam de um suporte multidisciplinar, pois uma única disciplina não daria conta
desse novo e complexo processo de análise. Mas é apenas nos anos 1990 que o
papel dos meios de comunicação na construção das identidades assume maior
importância, na medida em que procuram capturar a experiência dos mais diferentes
grupos sociais, com base nas relações da identidade em nível individual, local,
nacional e global. É justamente nesse período que alguns estudiosos latinoamericanos admitem ter suas pesquisas inseridas nos estudos culturais; dentre eles,
Jesús Martín-Barbero e Néstor Garcia Canclini.

A temática central dos estudos culturais contemporâneos contempla o processo de
formação das identidades culturais, baseado na fragmentação e no deslocamento
das identidades modernas. Estudam-se as identidades de classe, de gênero, de
sexualidade, de etnia, de raça e de nacionalidade, além de suas características, de
suas implicações e de suas prováveis consequências.

Em A identidade cultural na pós-modernidade, Hall (2006) considera o conceito de
identidade pouco desenvolvido pela ciência social contemporânea de até então. Em
reforço a essa consideração, alega que, sobre esse conceito, não se podem ―fazer
julgamentos seguros‖ (HALL, 2006, p. 8-9), dada a sua recente tentativa de
reformulação. Com base nas mudanças estruturais por que passaram as sociedades
modernas do final do século XX, o teórico afirma que o sujeito dessa época vê-se
duplamente fragmentado: seja no sentido de seu lugar no mundo cultural e social,
seja no sentido da perda de si próprio. Na verdade, o sujeito pós-moderno vivencia,
na concepção de Hall (2006), uma ―crise de identidade‖, devida ao próprio curso da
modernidade em ininterrupta transformação.

Esses processos de mudança, tomados em conjunto, representam
um processo de transformação tão fundamental e abrangente que
somos compelidos a perguntar se não é a própria modernidade que
está sendo transformada. [...] a afirmação de que naquilo que é
descrito, algumas vezes como nosso mundo pós-moderno, nós
somos também ―pós‖ relativamente a qualquer concepção
essencialista ou fixa de identidade – algo que, desde o Iluminismo,
se supõe definir o próprio núcleo ou essência de nosso ser e
fundamentar nossa existência como sujeitos humanos (HALL, 2006,
p. 9-10, grifo do autor).
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Decerto há uma nova forma de se conceber a identidade, mas, ainda segundo Hall
(2006), os paradigmas essencialistas que definem o Iluminismo do século XVIII, não
se esgotam em um passado remoto; são vistos até hoje, por alguns, como o ideal da
cultura ocidental. Não obstante, para o autor, existe uma clara distinção entre três
diferentes concepções de identidade, as quais definem o sujeito ao longo dos três
últimos séculos.
A primeira refere-se ao sujeito do Iluminismo, ―baseado numa concepção da pessoa
humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado‖ (HALL, 2006, p. 10), o
qual desenvolve um núcleo ao nascer e com ele permanece ao longo de toda a sua
existência. Ao sujeito do Iluminismo, não são permitidas mudanças; ele possui
capacidade de razão e ação, mas seu eu é centrado na sua essência, na sua
identidade.
A segunda concepção de identidade define o sujeito sociológico, que ―não era
autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com ‗outras pessoas
importantes para ele‘‖ (HALL, 2006, p. 11). Essa noção interativa do sujeito com a
sociedade, ou melhor, com a alteridade, permite que esta medeie valores, sentidos e
símbolos, construindo, dessa forma, um sujeito não-uno (diferente, portanto, do
sujeito do Iluminismo). De acordo com essa visão, o sujeito ainda possui o seu ―eu
real‖ constituído (pode-se assim dizer), mas modificado por meio de um diálogo
contínuo que se traduz nessa relação entre o mundo da vida e o mundo da cultura
(arte, ciência e história). Ainda assim, esse sujeito é visto como um sujeito predizível.

A pós-modernidade, no sentido atribuído por Hall (2006), faz emergir um novo
sujeito em sua paisagem social, o qual passa a ter sua identidade fragmentada e
provisória, vez que é formado não mais por uma, mas por múltiplas identidades.
Nessa terceira concepção (a pós-moderna), o sujeito é re-definido a cada momento
e sua identidade é ―uma ‗celebração móvel‘: formada e transformada continuamente
em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos
sistemas culturais que nos rodeiam‖ (HALL, 2006, p. 13, grifo do autor).
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Ainda segundo Hall (2006), somos constantemente submetidos a uma mulltiplicidade
de identidades; e a ideia de uma identidade unificada, coerente e segura não passa
de uma fantasia. Ao contrário, é uma construção que se realiza por meio das
narrativas alheias ou próprias, isto é: ―se sentimos que temos uma identidade
unificada desde o nascimento até a morte é apenas porque construímos uma
cômoda estória sobre nós mesmos ou uma confortadora ‗narrativa do eu‘‖ (HALL,
2006, p. 13, grifo do autor). E mesmo que pretendamos uma unificação em torno de
um ―eu‖ coerente, não haveremos de lograr êxito porque as identidades são
construídas pelas narrativas, sejam estas resultantes de representações que se
fazem sobre nós ou de representações que nós fazemos sobre nós mesmos, de
formas diferentes e em momentos históricos diferentes.

Essa concepção parte, na verdade, de uma perspectiva não-essencialista, que surge
em resposta às rápidas e constantes transformações do mundo contemporâneo e
que aponta para uma abordagem da problemática do sujeito pós-moderno, o qual
não possui uma identidade fixa, essencial; mas instável e provisória. Para o teórico
supracitado, as sociedades da modernidade tardia ―são caracterizadas pela
‗diferença‘; elas são atravessadas por diferentes divisões e antagonismos sociais
que produzem uma variedade de diferentes ‗posições de sujeito‘ – isto é, identidades
– para os indivíduos‖ (HALL, 2006, p. 17, grifo do autor).

Em contrapartida, esse deslocamento tem o seu lado positivo, pois move
identidades velhas e estáveis e cria novas identidades, novos sujeitos. É a partir
desse deslocamento, do descentramento e da complexidade do sujeito que a
relação entre sujeitos e práticas discursivas pode ser rearticulada. As identidades
construídas nas práticas discursivas da linguagem em uso assumem sua natureza
de base sócio-histórica e cultural. Não havendo, portanto, espaço para a noção de
identidade centrada, unificada, também não há espaço para a linguagem
homogênea; esta sempre será complexa e heterogênea.

Neste estudo, partiremos das concepções de identidade que se ancoram nos
estudos culturais e tomaremos, como exemplo para análise da construção discursiva
e poética da cidade de Natal, a metáfora da diáspora formulada por Hall (2003), no
sentido de que, na contemporaneidade, as identidades ―migram‖, estão sempre em
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movimento. Privilegiaremos, ainda, a reflexão de Canclini (1995, 2003, 2006) sobre
a cultura latino-americana, assentada sobre uma perspectiva pluralista, em que se
enredam a fragmentação e as combinações múltiplas entre tradição, modernidade e
pós-modernidade.

2.2 O ESTADO DA ARTE

O estudo da identidade a partir de uma perspectiva não-essencialista tem sido
considerado uma questão central nas pesquisas das Ciências Sociais e Humanas no
Brasil.

Consideram-se

as

identidades fluidas,

transitórias,

fragmentadas e

complexas, construídas nas relações de alteridade, sejam pessoais, étnicas, de
gênero, de classe, territoriais e inseridas no cenário das rápidas mudanças políticas,
sociais e econômicas (SOUZA, 1994; KLEIMAN, 1998; CHNAIDERMAN, 1988;
SIGNORINI, 1988; PENA, 1998; RAJAGOPALAN, 1998; SILVA, 2000; MOITA
LOPES, 1998, 2002, 2003, 2006; dentre outros). Sendo a cultura perpassada por
todas as práticas sociais, é por meio dela que as sociedades refletem suas
experiências comuns.

Nesse contexto, apresentamos uma breve revisão de pesquisas que versam sobre
identidades culturais, sob diferentes ângulos. Serão priorizadas as pesquisas que
tratam mais diretamente (ou as que se aproximam) do objeto de estudo deste
trabalho: identidades das cidades. Também serão incluídas pesquisas que optam
pela análise da linguagem.

Para uma sistematização da análise, apresentamos, primeiramente, os estudos que
desvelam as identidades de algumas cidades. Em seguida, inscrevemos as
pesquisas relativas à identidade de um povo, de uma comunidade; e, por fim, as que
versam sobre memória cultural e identidade discursiva, a partir de manifestações
literárias.

As pesquisas sobre cidades brasileiras (ou mesmo sobre outras partes do mundo)
revelam as transformações às quais estão submetidas as cidades que se formam

30

em decorrência da tensão entre homogeneização e heterogeneização; entre
globalização e individualização (no campo social, político, econômico, ideológico,
enfim, no cotidiano de nossas vidas).

Costa (1998) trata da construção/reconstrução imaginária da cidade de Natal, tendo
como referência a Segunda Guerra Mundial, incorporada à cidade pela presença
norte-americana. Analisando representações visuais e sonoras da comunicação
urbana, principalmente aquelas difundidas pelos meios de comunicação de massa, a
autora conclui que ―a marca de estrangeiridade e da desterritorialização,
simbolizadas pela presença da base norte-americana, aparece como componente
de moldagem dos comportamentos e do ideário que os natalenses têm de si
mesmos‖ (COSTA, 1998, p. 8). Também defende a tese de que Natal não possui
uma, mas múltiplas identidades, moldadas não somente pela Segunda Guerra, mas
também pelos vários domínios a que esteve submetida.

Já Limena (2001), em sua pesquisa sobre as grandes metrópoles, deixa evidente
seu propósito de ultrapassar a noção de processo urbano, recuperando ritmos,
significados e elementos estruturadores da identidade cosmopolita das grandes
cidades. No curso de sua reflexão, a autora alerta para ―a importância e o caráter
instaurativo das imagens produzidas sobre a cidade, abrangendo registros que
configuram os fundamentos do pensamento urbanístico, das artes plásticas, da
literatura e do cinema‖ (LIMENA, 2001, p.1). A partir dessa definição das
potencialidades e dos limites do discurso urbanístico, o trabalho propõe outros
instrumentos cognitivos, ―fazendo prevalecer o diálogo entre as diversas concepções
urbanísticas, sociológicas e antropológicas da cidade e as manifestações artísticas,
literárias e cinematográficas‖ (LIMENA, 2001, p. 1). É nesse contexto que se
analisam as interpretações, as representações e as imagens sobre o passado e o
presente,

bem

como

as

prospecções

sobre

o

futuro

das

metrópoles

contemporâneas.

Barros (2004), por sua vez, trata da criação da cidade de Belo Horizonte, em fins do
século passado, como resultado de uma estratégia discursiva das forças
republicanas. O autor percorre o caminho das transformações por que passaram as
cidades, pacatos burgos destinados às trocas, até a formação das grandes
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metrópoles, surgidas a partir do século XIX, as quais permitem múltiplas e diferentes
possibilidades de compreensão. Em sua concepção, a cidade, assim como a
modernidade, é diversa, discursiva e significante, o que permite inúmeras leituras ou
análises de seu espaço, exatamente porque ―diversos são seus discursos
estruturantes‖ (BARROS, 2004, p. 4).

A cidade de Belo Horizonte é também objeto de observação na pesquisa de Neves
(2004), que entrecruza as vozes dos escritores Jorge Luís Borges e Pedro Nava, os
quais registram a memória das cidades onde viveram, numa mistura de história e de
ficção. A autora parte do princípio de que as cidades são realidades em constante
mutação, onde se transformam as relações de poder, as formas de sociabilidade, as
atividades econômicas, a vida cultural e o espaço coletivo. Os escritores, por ela
analisados, retratam, em suas narrativas, essas múltiplas realidades, expressadas
por meio do cotidiano das pessoas, de seus bairros, dos museus, das escolas, dos
prédios públicos, dos bares, dos cafés etc. Ao revelar uma poética viva do passado
de suas cidades, Borges e Nava levam os leitores a um longo passeio pela memória
e tradição desses lugares.

As ruas de Buenos Aires, descritas por Borges, e as ruas de Belo Horizonte, de Juiz
de Fora e do Rio de Janeiro, descritas por Nava, representam espaços de trocas e
encontros, símbolos de tradições e transformações. Na verdade, o que busca o
memorialista, em suas recordações, oscila entre duas categorias: o tempo e o
espaço, afinal ―reencontrar temporalidades é também reencontrar lugares e
identidades‖ (NEVES, 2004, p. 140). Assim, os dois autores vão se reportando aos
espaços de suas cidades, perdidos no tempo, apagados pela modernização.
Reativando a memória, Borges e Nava revivem experiências passadas, ao lembrar
de cenários de vivências que não mais existem, mas que se podem resgatar no
curso de uma rememoração, tal como o fazem os referidos autores:

Morava na esquina de Las Heras com Pueyrrendón, tinha de
percorrer, em lentos e solitários bondes, o longo trecho entre este
bairro do Norte e Almagro Sur, até uma biblioteca situada na avenida
La Plata com Carlos Calvo. O acaso [...] fez-me encontrar três
pequenos volumes na Livraria Mitchell, hoje desaparecida, que
tantas lembranças me traz (BORGES, 2000, p. 227).
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À medida que as obras do metrô e a insensibilidade dos procônsules
nossos governantes vão demolindo de preferência o que há de
sentimental, histórico e humano no Rio de Janeiro, multiplico meus
passeios pelas ruas malferidas – como quem se despede. Assim,
acompanhei, qual agonia de amigo, a depredação da Lapa
(NAVA, 1981, p. 9).

Com base nessa valorização do passado, Neves (2004) aborda a interconexão entre
as cidades e as memórias. Situa as cidades no centro da vida dos narradores que as
restauram em seus escritos, enxergando o que de bom havia nelas, estendendo
essa relação espaço-temporal aos sentimentos de toda a coletividade. As memórias
possibilitam esse retorno ao que passou, podendo reconstruir as cidades da vida de
cada um de seus moradores, e, acompanhando a transitoriedade dos lugares
evocados, reinstaurar, reiteradas vezes (conforme os processos de renovação por
que passam esses espaços), os novos feitios, que, por sua vez, se configurarão em
novas memórias. Em outras palavras, os espaços restaurados por alguns escritores
seguirão sendo transformados; e, a cada mudança, se tornarão suportes de novas
memórias. O que se consolida é o vínculo que se estabelece entre memória e
identidade, tendo, ao centro, a cidade restaurada via memória; portanto, espaço
fundamental na construção e solidificação de identidades.

Um caso singular é o do Estado da Bahia. Alguns pesquisadores, inspirados nas
muitas peculiaridades locais, vinculam seus projetos de estudo a um ou outro
aspecto ligado à tamanha diversidade, e que mereça ser esclarecido num processo
investigativo. Souza (2004), por exemplo, realiza um trabalho sobre o bairro do Rio
Vermelho, localizado na cidade de Salvador. Para fazê-lo, a autora utiliza o livro A
casa do Rio Vermelho, escrito por Zélia Gattai, o qual narra o dia-a-dia desta última
desde o final da década de 1950 até sua chegada à Bahia no início dos anos 1960,
passando pelos anos 1970, 1980, até os anos 1990. Baseada nas descrições
contidas nessa obra, e buscando relíquias na própria memória de antiga moradora
do bairro, Souza apresenta as diversas transformações pelas quais passou o Rio
Vermelho. A tradicional área residencial, formada de palacetes, casarões e casas
antigas, com algumas ruas de barro batido, passa à região densamente povoada,
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com vários pontos comerciais, emoldurada por largas avenidas; enfim, afetada pela
velocidade da modernidade.
Melo (2005), por sua vez, baseia-se na tese central de que a linguagem, como
prática social e discursiva, constitui identidades, para focalizar a relação entre
linguagem

e construção de identidade. Utilizando ferramentas teóricas e

metodológicas da Análise do Discurso, analisa a campanha publicitária do governo
do Estado da Bahia no ano de 2002. Fundamenta-se, ainda, no trabalho de Stuart
Hall (2006) sobre identidades culturais e nos escritos de Antonio Rubim (1998, 2001,
2003), que estuda o entrelaçamento entre mídia, cultura e construção da identidade
da Bahia.

As oito peças publicitárias analisadas representam a Bahia em três matrizes
discursivas: lugar de beleza natural incomparável; terra de gente alegre, festiva e
trabalhadora e local onde o desenvolvimento acontece por meio de parcerias
estabelecidas entre o governo do estado e o empresariado. Todas as peças seguem
o mesmo modelo estrutural: são montadas a partir da fala de executivos, mesclada à
fala de trabalhadores. A análise focaliza itens como escolha lexical, seleção verbal e
construção do ethos dos atores sociais que aparecem na campanha. Os resultados
apontam para o fato de que o discurso positivo da identidade cultural do povo baiano
veiculado pela mídia não só reforça a singularidade dessa gente, de sua cultura,
como também coloca o estado numa posição privilegiada no cenário político
nacional.

Um outro estudo sobre a temática em foco baseia-se na memória e na tradição da
cidade de Goiás. Nessa abordagem, ―a cultura aparece como um elemento que está
modificando hegemonias e traduzindo formas diferenciadas de sobrevivência, em
resposta às desigualdades e às novas questões sociais‖ (GOMES, 2005, p. 1).

Fundamentada em Stuart Hall (2003) e em Castells (1999), a autora discute o
conceito de identidades múltiplas e de globalização, como geradoras de novos
espaços para que atores políticos e sociais se articulem. As identidades desses
atores políticos se constroem por meio da articulação entre negociação e
criatividade; já as identidades sociais resultam de um conjunto de atributos culturais.
Ainda com base nesses dois autores, Gomes apresenta o conceito de tradição e de
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memória. O primeiro, como elo entre o passado, a comunidade e a identidade; como
elemento organizador de práticas culturais de um grupo; como elemento vital da
cultura. O segundo, como ―porto seguro‖ dos indivíduos que recorrem à sua
memória histórica a fim de reconstruir seus espaços e seu tempo. Para ilustrar sua
discussão, a autora analisa a cidade de Goiás, fundada na época dos Bandeirantes,
em 1727, que tem seu passado e seu presente bem marcados nos seus espaços
físicos e na vida de seus habitantes.

As representatividades e os signos que constroem a identidade
singular desta cidade se configuram para além de sua história oficial
bandeirante; ela é constituída cotidianamente entre seus
personagens anônimos e re-significada junto à obra e à vida da
poetisa Cora Coralina (GOMES, 2005, p. 6).

Com a obra de Cora Coralina, a cidade entra num processo de retomada da sua
identidade cultural e, posteriormente, recebe o título de Patrimônio Cultural da
Humanidade. Assim, a cidade passa a ser reconhecida como produtora de arte e de
cultura e é, atualmente, ―um território fecundo para a leitura, a literatura, a memória e
a história e sobrevive a partir de intensos movimentos dos seus habitantes em
defesa dos seus patrimônios‖ (GOMES, 2005, p. 7). Do ponto de vista da autora, a
cidade de Goiás tem, assim, o seu legado cultural redirecionando novas políticas de
desenvolvimento local.

Em consonância com o pensamento precedente, não podemos negar o óbvio: a
cidade inspira a literatura, a literatura influencia a cidade. Sejam ecos expressos em
romances ou na poesia, a verdade é que há uma mudança de atitude das pessoas
diante das cidades que se deixam entrever na literatura. Um clássico exemplo é a
influência que Balzac exerceu sobre os parisienses ao enterrar seus mortos no
cemitério Père-Lachaise, nos arredores de Paris. Esse cemitério antes considerado
muito distante e, portanto, improvável de ser utilizado pelos habitantes da cidade,
tornou-se famoso, graças à literatura de Balzac, servindo, hoje, como última morada
a grandes nomes da cultura francesa; entre eles, o próprio Balzac.
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As pesquisas, a seguir, também se inserem no contexto das identidades culturais:
focalizam cidades e habitantes, concentrando sua análise sobre aspectos
relacionados à identidade nacional, brasileira ou portuguesa.
O trabalho de Soares (2002) tem como objetivo compreender a identidade do povo
português em alguns ensaios do filósofo português, Eduardo Lourenço. A obra
desse filósofo reflete as relações de Portugal consigo mesmo, mas também com
outros países da Europa e com suas antigas colônias.

Em O labirinto da saudade, Lourenço (1991) procura traçar uma imagem lusíada, um
discurso crítico sobre a ideia que os portugueses fazem de si mesmos. A imagem
mais forte é, provavelmente, a ausência de diálogo com o outro; nesse sentido,
surgem as problemáticas e ressentidas relações luso-brasileiras, permeadas pela
assimetria entre os discursos culturais dos dois países. São dois discursos, porém
uma única língua. Para Portugal, o Brasil é um país situado no além-mar; um país
grande, extravagante, delirante. Para nós, Portugal apenas representa o país
colonizador, uma imagem que tivemos de rasurar da nossa origem (até mesmo
como forma de melhor sobrevivermos), como se os brasileiros ―fossem filhos de si
mesmos‖ (LOURENÇO, 1999, p. 135-137).

No ensaio Identidade e memória: o caso português, inserido na obra Nós e a Europa
(1988), Lourenço aproxima seu conceito de identidade à ideia de provisoriedade,
multiplicidade

e

(des)construção,

numa

proposta

mais

adequada

à

contemporaneidade. Na condução de sua análise, o ensaísta divide em duas etapas
a construção da identidade lusitana: a primeira (a latina), decorrente do processo de
romanização; e a segunda, que começa com o período das navegações, situada no
século XV.

Identidade nacional também é tema da tese de doutorado de Campos (2002), que
analisa os vários discursos que circularam em dezessete crônicas da Revista do
Brasil, nos anos de 1922 a 1925, com o objetivo de neles identificar as vozes que
buscavam essa identidade nacional. A autora parte da hipótese de que, em cada
texto, ―é possível encontrar a pluralidade de perspectivas nacionalistas que nutriam
a intensa vida cultural da época, em constante conflito‖ (CAMPOS, 2002, p. 10). A
orientação teórica que fundamenta a análise dessas crônicas é a noção bakhtiniana
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de gêneros discursivos e as formas de presença do discurso do outro. Ao analisar a
produção e a função social dos textos selecionados, a autora recuperou diversas
vozes fundamentais para o projeto de construção de uma identidade brasileira. As
crônicas foram analisadas segundo três diferentes formas de presença do discurso
do outro: a francesa, a brasileira e uma paulista. A identidade nacional, como tema
que perpassa todos esses textos, insere-se em uma perspectiva aberta, dando
margem a uma multiplicidade de linguagens estrangeiras e nacionais.

Num outro ângulo, Queluz (2003) analisa algumas charges do caricaturista Herônio
(Mário de Barros), veiculadas pelas revistas curitibanas (O olho da rua, A carga!, A
rolha) no início do século XX. Para a autora, a caricatura dessa época revela muitos
elementos da cidade em movimento: cheiros, ruídos, cores, texturas e sinuosidades,
que definem lugares, personagens e costumes expressos a partir de alguns
recursos, como a disposição gráfica, os traços rápidos, as imagens sequenciadas, a
composição, os diálogos, os flagrantes, os monólogos etc. Além disso, as
caricaturas do período da Primeira República traduzem um sentimento de progresso
e de modernidade ao questionar o papel das inovações tecnológicas e dos meios de
comunicação, responsáveis pelas mudanças de comportamento social e de
percepção de uma nova paisagem. Nesse contexto, as charges de Herônio mostram
a complexidade e a heterogeneidade da população, em um momento polêmico da
sociedade brasileira, que deixa de ser ―eminentemente branca, organizada,
higienizada e disciplinarizada‖ (QUELUZ, 2003, p. 585). O personagem Zé Povo é
colocado em contato com diversos pontos de vista para ―sentir e compreender o
mundo‖ (QUELUZ, 2003, p. 588), na tentativa de demonstrar o cotidiano plural em
que ele se constitui.

Um outro estudo realizado por Coracini (2003) visa não só identificar as
representações que o estrangeiro constrói sobre o Brasil e sobre o brasileiro, mas
também as representações construídas pelo brasileiro sobre o estrangeiro e sobre si
mesmo. Fundamentada no pressuposto da psicanálise lacaniana e nas teorias do
discurso segundo as quais o outro nos constitui e constitui nosso discurso, a autora
analisa textos publicados na imprensa escrita: artigos de jornais e de revistas de
grande circulação.
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Em sua discussão sobre identidade, Coracini (2003) compartilha a ideia de que a
formação da identidade nacional, individual ou subjetiva realiza-se socialmente por
aqueles que detêm o poder/a autoridade para estabelecer verdades sobre fatos e
pessoas. Assim, ―alguns desses discursos, repetidos e ao mesmo tempo
transformados em narrativas, vão constituindo a memória discursiva de um povo e
constituindo uma nação‖ (CORACINI, 2003, p. 203). A autora apresenta os
resultados de seu trabalho em dois blocos distintos: no primeiro, denominado
Representações do Brasil e dos brasileiros, os enunciados analisados constituem,
segundo

a

autora,

―verdadeiros

estereótipos

da

cultura

do

outro,

que

frequentemente, são assumidos como verdades sobre si próprios‖. No segundo
bloco, Representações do outro-estrangeiro, figuram matérias jornalísticas acerca
das representações dos brasileiros sobre si mesmos e sobre os estrangeiros, além
de mais algumas opiniões estrangeiras.

Em resumo, o estudo mostra que os estrangeiros colocam o Brasil e os brasileiros
em posições subalternas, salvo nas situações que envolvem algo ―lúdico‖, mas,
mesmo assim, os submetem à posição de servos. Já para os brasileiros, o
estrangeiro é, por um lado, ―o paraíso perdido‖, representado pela Europa, como
colonizador, e pela superioridade econômica dos Estados Unidos. Por outro lado, o
estrangeiro representa ―o explorador, o indesejável, aquele que se gostaria de
esquecer, banir, porque perturba, exibe a própria fragilidade indesejada‖
(CORACINI, 2003, p. 218). O que o brasileiro pensa de si mesmo também oscila
entre dois extremos – a auto-valorização e a desvalorização da própria cultura.
Coracini finaliza com a defesa da tese de que é nessa área de conflito que se
constitui a subjetividade e identidade do brasileiro e do Brasil.

Contemplando,

ainda,

os

estudos

concernentes

às

identidades

culturais,

referenciamos três pesquisas que abordam questões relativas à memória cultural e à
identidade discursiva e orientam sua investigação para a análise de linguagem,
proveniente das manifestações literárias.

A primeira pesquisa, realizada por Mussalim (2001), propõe-se verificar quais os
caminhos percorridos pelo discurso modernista para construir sua identidade. Com
essa pretensão, realiza uma análise dos embates discursivos entre a arte moderna,
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a ―velha arte‖ e a vanguarda europeia, tomando como referência material, nesse
processo investigativo, uma série de artigos publicados na imprensa brasileira no
início do século XX. Esse estudo fundamenta-se na noção de interincompreensão de
Mainguenau (1984), que postula serem os discursos constituídos a partir de outros
discursos. De acordo com esse conceito, não existe ―discurso absoluto que num
espaço homogêneo regularia todas as traduções de um tipo de discurso para outro,
mas uma rede de relações constantemente aberta‖ (MUSSALIM, 2001, p. 2).

Para proceder a essa análise, a autora utiliza trechos de artigos de Monteiro Lobato,
Oswald de Andrade, Sérgio Milliet, Antonio Ferro, Lasar Segall, Demarquez, Mário
de Andrade, dentre outros, todos representantes do movimento modernista
(contrários, pois, ao discurso ou à arte acadêmica) e defensores de três questões
principais: a técnica, a beleza e a realidade da obra de arte. Quanto à primeira
questão, os modernistas alegam que, ao colocar o talento a serviço de novas e
antigas técnicas, o artista dialoga com a tradição, sem negar o princípio básico da
arte moderna, que é a subjetividade. Com relação à questão da beleza da obra de
arte, todos entram em sintonia com o pensamento de Mário de Andrade, para quem
a beleza da obra ―não é o fim da arte, é uma consequência‖. Para o poeta, ―o
elemento entra na obra de arte na maneira com que o criador vai expressar sua
invenção‖ (MUSSALIM, 2001, p. 10). Sobre a terceira questão (ser a realidade
intrínseca à obra de arte), os modernistas ponderam que a obra de arte é ―uma
realidade própria que se organiza num todo harmonioso; nela não há truques, tudo
está

rigorosamente

onde

deve

estar,

seguindo

o

plano

concebido‖

(MUSSALIM, 2001, p. 10). Orientando-se por essa concepção, ao representar a
realidade nacional, o artista não confunde o Brasil com suas paisagens; ao contrário,
expressa a alma do povo numa contemplação de seus costumes, de seu jeito de
ser, de suas manifestações culturais.

Mussalim finaliza seu trabalho contrapondo o tratamento que modernistas e
passadistas (representantes da arte acadêmica e da vanguarda europeia) dão à
representação da realidade, fundados nos semas do nacionalismo e do
individualismo, respectivamente. Explicita também o modo como o modernismo
estabelece suas fronteiras (como uma forma de tradução, de interincompreensão
constitutiva). O discurso modernista introduz o discurso do outro em seu próprio
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discurso, sem negá-lo completamente, mas reformulando-o e, dessa forma,
construindo sua própria identidade.

A segunda pesquisa, realizada por Lima (2005), versa sobre a memória cultural dos
habitantes de Vila Bela da Santíssima Trindade, primeira capital do Estado de Mato
Grosso (1752/1835). Trata-se de uma comunidade predominantemente negra que
anualmente se reúne em torno da ―Festança‖, um ciclo de celebrações que sempre
existiu como um marco do início do calendário agrícola da região. Durante a
―Festança‖, realizam-se algumas manifestações culturais, como a festa do Congo, a
dança do Chorado e a festa do Divino Espírito Santo.

O autor realiza uma análise dos cantos dessas festas, com o intuito de identificar
neles marcas linguísticas de origem africana. Centra sua análise nesses cantos,
além de investigar também a ―embaixada‖, uma fala que caracteriza a parte
dramática da festa do Congo. Os resultados indicam que a memória dos vilabelenses permanece nos cantos do Congo e do Chorado e no texto da ―embaixada‖
do Congo, mas não se encontram nos cantos do Divino Espírito Santo, que tratam
apenas de questões religiosas. Revelam, ainda, que essas festas são ―responsáveis
pela manutenção da cultura e das tradições do povo de Vila Bela da Santíssima
Trindade‖ (LIMA, 2005, p. 77) e que, pelas marcas linguísticas encontradas, os
habitantes do lugar originam-se do grupo banto, proveniente das regiões de Angola,
Congo e Moçambique.

A terceira e última pesquisa, desenvolvida por Serrani (2006), trata do discurso
antológico em compilações poéticas bilingues de múltiplos autores. Um dos objetivos
do trabalho é estudar a representação de legados da produção poética brasileira,
visando relacionar essa representação com questões da identidade sociocultural.

Baseada nos princípios teórico-metodológicos da Análise do Discurso, a autora
realiza uma análise de três antologias poéticas bilingues, editadas na década de
noventa nos Estados Unidos. Os poetas incluídos nas antologias (todos eles
consagrados pelo cânone) são nascidos na primeira metade do século XX, ou final
do século XIX. Para a autora, as antologias por ela enfocadas detém, ao mesmo
tempo, um caráter de ―classicismo‖ e de atualidade. A análise revela a relevância
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dada ao Modernismo nas antologias, além de mostrar que, a partir do olhar externo,
―a riqueza e as lacunas‖ das antologias estudadas configuram representações
discursivas da memória cultural do Brasil.

Com essa revisão, pretendemos delinear, brevemente, um conjunto de pesquisas
sobre os processos identitários no Brasil, em especial aquelas que abordam, direta
ou indiretamente, a temática da(s) cidade(s). Privilegiamos as pesquisas que
consideram, em suas análises, manifestações literárias sobre o espaço urbano, ou
seja, interpretações sobre o passado e o presente, bem como prospecções do futuro
de cidades contemporâneas. E ainda as pesquisas que consideram a literatura ao
tratar de questões relativas à memória cultural e à identidade discursiva.

As pesquisas apresentadas sinalizam no sentido de que escolhemos percorrer um
caminho fértil de investigação: a cidade parece, de fato, constituir-se em um ponto
de partida e de chegada da produção literária. Emerge ora como tema, ora como
personagem no imaginário de seus vários autores, sejam cidades inventadas ou
reais.

O primeiro grupo de pesquisas apresentado mostra-se em consonância com esta
investigação, na medida em que estudam cidades formadas, como Natal, a partir da
tensão que se estabelece entre homogeneização e heterogeneização, entre
globalização e individualização, entre presente e passado. Já os vínculos entre esta
pesquisa e os demais estudos revisitados no segundo bloco estabelecem-se em
razão de estes tratarem, em seu percurso investigativo, de questões relativas às
identidades culturais. O terceiro e último grupo, que versa, primordialmente, sobre
questões relativas à memória cultural e à identidade discursiva, coloca-se em
sintonia com este estudo justamente no ponto em que orienta sua investigação para
a análise de linguagem, especificamente a das manifestações literárias. Nesta
pesquisa, de modo semelhante, utilizaremos poemas como corpus de análise a fim
de construirmos, para a cidade de Natal, identidades atribuídas por poetas locais.

Certamente, não contemplamos a totalidade dos estudos acerca da temática (nem
pretendíamos tal alcance), mas reunimos material suficiente para fundamentar a
compreensão de que o espaço da cidade congrega o homem e sua história, exprime
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a face dos que a habitam, a sua maneira de pensar e agir; de que a identidade da
cidade deriva da pluralidade de formas e estilos, resultantes de diferentes momentos
de expansão e retraimento da humanidade; e de que há uma comunhão indissolúvel
entre o território, o homem, seu passado e seu presente. Muitas (e justas) são, pois,
as razões por que a cidade se inscreve nas agendas multidisciplinares de linguistas,
urbanistas, historiadores, geógrafos, antropólogos, sociólogos. Afinal, sobre a cidade
se escreve em prosa e em poesia.

2.3 A CULTURA NACIONAL E A GLOBALIZAÇÃO

Embora sejamos sujeitos de uma determinada nação, nossa identidade não nasce
acabada; ao contrário, vai se construindo, e sendo reconstruída por meio da
representação. Segundo Hall (2006, p. 49), ―a nação não é apenas uma entidade
política, mas algo que produz sentidos – um sistema de representação cultural‖.
Assim, investidos no papel de cidadãos participamos da nação como comunidade
simbólica, que gera um sentimento de identidade e lealdade, favorecendo o
fortalecimento da cultura nacional, inclusive no que se refere à observância dos
padrões a serem seguidos. Mas, até mesmo esse sentimento que leva à emergência
do espírito de nação pode estar sujeito a experimentar estados de impermanência.
No dizer de Bhabha (1990, p. 1), ―uma ambivalência particular que assombra a ideia
da nação‖4. O autor refere-se aqui a aspectos decorrentes do processo de
globalização, responsável pelo deslocamento das identidades nacionais, a partir do
fim do século XX, assunto que será tratado mais adiante.

A cultura nacional não deve ser considerada unificada, mas entendida como um
―discurso – um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas
ações quanto a concepção que temos de nós mesmos‖ (HALL, 2006, p. 50). Dessa
forma, as culturas nacionais, ao produzirem sentidos com os quais nos
identificamos, constroem identidades que se encontram ao mesmo tempo entre o
4

Tradução nossa de fragmento do trecho: ―What I want to emphasize in that large and liminal image
of the nation with which I began is a particular ambivalence that haunts the idea of the nation, the
language of those who write of it and the lives of those who live it‖ (BHABHA, 1990, p. 1).
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retorno a glórias passadas e o desejo de avançar em direção à modernidade. De
acordo com Rajagopalan (2002, p. 80), ao buscar esse ―passado glorioso‖, as
pessoas voltam a uma época que já não existe, mas que se encontra
simbolicamente em suas mentes, fazendo parte do imaginário coletivo.

Ao mencionar os sentidos com os quais os indivíduos se identificam, Hall (2006) se
refere àqueles presentes no discurso da cultura nacional, materializados nas
histórias (veiculadas pela literatura nacional, pela mídia e pela cultura popular) que
contam/recontam a vida da nação, construindo identidades que vão se revezando
entre o passado e o futuro. O autor denomina de ―narrativa da nação‖ essa forma de
contar histórias e ilustra seu conceito com o exemplo a seguir, referindo-se, em
particular, à Inglaterra:

Ela dá significado e importância à nossa monótona existência,
conectando nossas vidas cotidianas com um destino nacional que
preexiste a nós e continua existindo após nossa morte. Desde a
imagem de uma verde e agradável terra inglesa, com seu doce e
tranquilo interior, com seus chalés de treliças e jardins campestres –
―a ilha coroada‖ de Shakespeare – até às cerimônias públicas, o
discurso da ―inglesidade‖ (englishness) representa o que ―a
Inglaterra‖ é, dá sentido à identidade de ―ser inglês‖ e fixa a
―Inglaterra‖ como um foco de identificação nos corações ingleses (e
anglófilos) (HALL, 2006, p. 52, grifo do autor).

Como vemos, as identidades nacionais vinculam-nos a diferentes lugares,
acontecimentos, símbolos e histórias. O que antes podia ser considerado
homogêneo encontra-se ordenado de uma nova forma, tanto espacial quanto
temporalmente.

A história moderna sinaliza para algo que poderosamente desloca as identidades
culturais nacionais – a globalização, que embora não seja um fenômeno recente,
tem uma característica importante para a aceleração dos processos globais – a
compressão espaço-tempo. Há no interior desse processo, no entanto, dois
movimentos opostos – enquanto um reforça a autonomia nacional, o outro nos torna
mais globalizados. Esses movimentos simultâneos (de hegemonia e resistência)

43

fazem com que algumas identidades nacionais se desintegrem, dando lugar a novas
identidades; com que outras permaneçam inalteradas, como forma de resistir
bravamente à globalização, e tantas mais se remodelem e surjam como identidades
híbridas.

Seja como for, a força da globalização atua de forma acelerada sobre a identidade.
E isso se dá porque, segundo Hall (2006, p. 70), ―o tempo e o espaço são também
as coordenadas básicas de todos os sistemas de representação‖. O autor ainda
esclarece sobre o fato de que ―Diferentes épocas culturais têm diferentes formas de
combinar essas coordenadas espaço-tempo‖ (HALL, 2006, p. 70). Assim, toda
narrativa representa os eventos numa sequência temporal, onde figuram começo,
meio e fim. Nesse contexto, inserem-se a escrita, a pintura, o desenho, enfim, todas
as manifestações artístico-culturais de um determinado período. Insere-se também a
poesia, que opera como um discurso que define um modo característico de vida, que
adquire significado em função do campo social ao qual se incorpora. As práticas
sociais são determinadas historicamente; e a partir delas se constroem os discursos
(dentre eles, o discurso poético) que refletem a construção das identidades de um
povo.

Devemos, assim, atentar para o fato de que, nossas identidades, tanto no plano
pessoal como coletivamente, estão sempre referidas à memória. E essa, longe de
ser um simples resgate do passado, é uma construção constantemente atualizada e
voltada para o futuro.

Apresentamos, a seguir, uma rápida retrospectiva sobre a formação da identidade
norte-rio-grandense, inserida na formação do povo brasileiro, que, por sua vez, se
insere na formação da identidade latino-americana. Contextualizamos, ainda, o
nosso povo na contemporaneidade.
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2.4 QUEM SOMOS NÓS?

Comecemos pela identidade latino-americana. Falar sobre a formação da identidade
de um determinado povo é um processo que gera conflitos, e a possibilidade de uma
única definição torna-se praticamente inviável. Para contornar esse problema,
Canclini (2003) propõe levar em conta o que pensam os outros sobre nós e o que
pensamos nós sobre o que dizem esses outros. Para tal, seleciona três narrativas
europeu-latino-americanas que interferiram e interferem na ―autodefinição e na
heterodefinição da identidade latino-americana: o binarismo maniqueísta; o encontro
intercultural; e a fascinação distante‖ (CANCLINI, 2003, p. 79).

A primeira narrativa decorre do próprio processo de conquista e colonização que
confronta dois lados: colonizadores e colonizados, europeus e indígenas, no caso da
América Latina. Desse confronto, o autor destaca dois pontos de vista opostos:
enquanto o europeu se considera o redentor, o veículo da modernização e evidencia
a brutalidade dos índios, o indígena, que vive em comunidade e em harmonia com a
natureza, acusa seu colonizador de destruidor, alegando ter sua paz perturbada e
sua terra barbaramente invadida.

A segunda narrativa, o encontro cultural, relata a natureza do encontro entre esses
dois povos, que não se deu pela intermediação de um acordo entre duas culturas,
mas se realizou por um processo de conquista e dominação: ―Não foi um encontro,
como se duas sociedades se reunissem no meio do Atlântico para uma amável feira
de intercâmbios, e sim uma história de combates e imposições‖ (CANCLINI, 2003,
p. 81).
A terceira e última narrativa trata do ―charme‖ latino-americano a embevecer os
europeus, que sempre viram esse continente como um lugar de possível
rompimento com a racionalidade de seu povo. De fato, mais que isso, descobriram
em contato com o novo continente: ―prazeres sem culpabilidade, relações fluidas
com a natureza que a intensiva urbanização teria sufocado, a exuberância da
natureza que envolve a história e alimenta a corrente da vida‖ (CANCLINI, 2003,
p. 82).
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Como se depreende do acima exposto, não há um consenso sobre o que dizem
colonizados e colonizadores. Na tentativa de interpretar o que pensa o povo latinoamericano sobre sua própria história de ―hibridação multicultural‖ e sobre a relação
entre eles e a Europa, Canclini escreve o seguinte:

[...] nós, os latino-americanos, fomos narrando a relação com a
Europa como vínculo necessário para melhorar nossas raças, povoar
territórios cujo problema mais grave, segundo Sarmiento, é a sua
extensão. Continuamos vendo ―a civilização europeia‖ como fonte de
racionalidade e de confronto tolerante de ideias, das universidades e
da democracia, do desenvolvimento econômico e da educação a
serviço do bem-estar geral, da inovação que, em suma, melhora e
amplia a modernidade. Por mais que vejamos que os europeus, em
resposta, só se interessam por nossos escritores e artistas, por
aquilo que criamos, quase nunca levando em conta o que se
pesquisa e se pensa na América Latina (CANCLINI, 2003, p. 83,
grifo do autor).

O fato é que o continente latino-americano sempre terá um passado colonial. O
Brasil, como parte desse continente, também teve a formação de seu povo a partir
de blocos de imigrações maciças que puseram em convivência diversos grupos
étnicos. Em nossas terras desembarcaram os europeus e os africanos, que,
juntamente com os indígenas, foram submetidos ao regime de escravidão no
trabalho de construção de um novo mundo.

Na opinião de Gilberto Freyre, há uma circunstância significativa no processo de
formação do povo brasileiro, que não se deu no ―puro sentido da europeização‖.
Para o autor, ―A mediação africana no Brasil aproximou os extremos, que sem ela
dificilmente se teriam entendido tão bem, da cultura europeia e da cultura ameríndia,
estranhas e antagônicas em muitas das suas tendências‖ (FREYRE, 1994, p. 53).
Assim, as características duras e secas do europeu foram amaciadas pelo africano,
promovendo um convívio mais pacífico daquele com o indígena.

Conforme se verifica, nós, os brasileiros, fomos formados (ao longo de meio milênio)
a partir da mescla de elementos simbólicos trazidos pelos colonizadores europeus,
pelas raças indígena e africana, como também pelas diferentes correntes
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migratórias que aqui se instalaram. Tivemos nossas identidades formadas pela
apropriação desses elementos de forma desigual, combinando-os e transformandoos. Possuímos, assim, uma identidade plural, construída por uma multiplicidade
étnica, religiosa e cultural; somente sob essa condição, podemos entender (e
constituir) o Brasil como nação.

E nós, os norte-rio-grandenses? Como parte dessa nação, tivemos nossas
identidades construídas pelo mesmo processo e em decorrência do paradigma das
três raças – a indígena, a africana e a europeia. Temos, no entanto, uma
particularidade com relação aos indígenas, que aqui viviam em condições de
equilíbrio até a chegada dos colonizadores portugueses, que os dizimaram em um
espaço de trezentos anos. Sobre esse assunto, Cascudo esclarece:

Não é possível afirmar uma influência étnica indígena e decisiva no
povo norte-rio-grandense. Houve, e apreciável. Mas o indígena
sofreu guerra de extermínio, como não a fizeram os próprios
paulistas nas bandeiras preadoras [sic] ou nos assaltos às reduções
cristãs dos jesuítas. No Rio Grande do Norte, durante três lustros, o
indígena foi abatido como peça de caça. Tribos inteiras foram
trucidadas e as crianças levadas para servir. Os restos das tribos,
destroços humanos, humilhados e vencidos, foram reunidos nas
aldeias que o padre preservava mas não impedia a miscigenação
com o negro. Os indígenas eram, pelo menos os nossos, pequenos,
mas os negros possuíam altura maior. Os caboclos (sinônimo
popular de indígena) foram em geral mais altos e fortes, entroncados
como se dizia outrora (CASCUDO, 1999, p. 114, grifo do autor).

Os negros apareceram logo que Natal foi fundada, por volta de 1597, com a
finalidade de trabalhar nas roças. Até o século XIX, o negro da nossa terra serviu de
escravo nas fazendas, mas também havia o negro contador das ―estórias das
vaquejadas, o negro tocador de viola, cantador de desafio, cangaceiro, sapateador
de samba, Inácio da Catingueira, Preto Simão, vencedor de brancos, dono de
cavalos de corrida, confidente do amo, mandando buscar um moço português pra
casar com a filha, pretinha e dona de gado‖ (CASCUDO, 1999, p. 115).
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Já o branco veio da Europa. Primeiramente, os franceses, que se aliaram aos
indígenas e com eles conviveram em paz até 1597, época em que chegaram os
portugueses para ficar e dominar, fundando, em fusão com os aborígines, ―uma raça
para resistir e vencer a terra‖ (CASCUDO, 1999, p. 111). Havia em Natal, em 1607,
―vinte e cinco moradores e cerca de oitenta nos arredores, caçando, pescando e
plantando roçarias, ajudados pela escravaria vermelha e negra. A miscigenação era
intensa e lógica‖ (CASCUDO, 1999, p. 112). Em seguida, vieram uns poucos
holandeses, mas sua influência, se houve, foi mínima. Ainda de acordo com
registros relatados por Cascudo, em 1890, Natal possuía 44,12% de brancos, 8,98%
de negros e 37,51% de mestiços.

Essa é a maneira como nossa identidade foi construída desde o início de tudo:
miscigenada a partir de um processo permeado de conflitos, de escravidão e de
arrasamento. Ao centrarmos nossa atenção na cidade de Natal, registramos além
dessa hibridização étnica, cultural e religiosa, desde sua fundação, o período da
Segunda Guerra Mundial, que trouxe para a cidade inovações várias. Discutiremos a
formação da cidade de Natal e as influências exercidas pela Segunda Guerra, mais
detalhadamente, no capítulo 3 deste trabalho. Por ora, vamos nos deter, apenas, em
aspectos mais gerais da formação da cidade.

Em Natal, os americanos instalaram um campo militar estratégico e a cidade passou
a ser ponto de apoio para a defesa aérea e naval. O ambiente da cidade foi
transformado: surgiram casas, estaleiros, armazéns, hospitais, uma rampa para
pouso e decolagem de aviões anfíbios e cassinos. Tudo parecia programado; a
população correspondeu àquele novo momento. A guerra acabou, mas Natal nunca
mais voltou a ser a mesma, as mudanças já se haviam instalado. Houve, a partir de
então, um novo espírito, um novo modo de ser, de pensar. Nascemos híbridos,
seguimos híbridos e híbridos continuaremos a ser.
Seguiremos híbridos porque a identidade se reformula e se transforma, ―a identidade
é um movimento na história‖ (ORLANDI, 1998, p. 204) e sua construção se dá via
articulação entre unidade e dispersão, do trabalho simbólico dos indivíduos em sua
cultura e com a sua cultura.
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Na contemporaneidade, não existe uma definição precisa sobre um povo – a
definição de quem somos nós, independente da nação a que pertençamos, não
possui uma forma definitiva, acabada; em vez disso, atravessa as décadas e se
reformula. As identidades, que antes eram vinculadas ao território, hoje dependem
do que temos ao nosso dispor; demarcam-se no poder de consumo.

No caso brasileiro, além do rádio e do cinema, tivemos a televisão ditando normas
de comportamento e unificando padrões de consumo, desde a primeira metade do
século XX. Até o final desse século, a globalização da economia e a integração
regional foram reduzindo os referentes tradicionais de identidade e o papel das
culturas nacionais: ―Os referentes de identidade se formam, agora, mais do que nas
artes, na literatura e no folclore – que durante séculos produziram os signos de
distinção das nações – em relação com os repertórios textuais e iconográficos
gerados pelos meios eletrônicos de comunicação e com a globalização da vida
urbana‖ (CANCLINI, 1995, p. 124).

As identidades se constroem, assim, a partir da mistura de elementos de várias
culturas, por meio de processos de hibridismo cultural, que não invalidam, no
entanto, a existência das culturas nacionais e regionais. Além de culturas diferentes,
existem maneiras desiguais de combinação e transformação de elementos de várias
culturas. Para Canclini, as categorias de hegemonia e resistência continuam válidas
para compreender esses processos de configuração das identidades, que são
―híbridas, dúcteis e multiculturais‖ (CANCLINI, 1995, p. 151).

Esse pensamento é integralmente compartilhado por Hall (2003, 2006) ao afirmar
que todas as nações modernas são híbridos culturais. Somos produtos de
mudanças próprias do mundo contemporâneo, onde surgem novas configurações
sociais, econômicas e políticas. Não existem categorias unificadoras, como uma
única cultura, um único povo, uma única etnia. Como discutido na seção anterior,
esses são efeitos dos processos de globalização que possibilitam novas
combinações de espaço-tempo, tornando o mundo mais integrado e conectado,
mas, ao mesmo tempo, uma casa/território de identidades cindidas.
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Assim, não podemos caracterizar os brasileiros como ―brasileiros‖ simplesmente, os
norte-rio-grandenses como ―norte-rio-grandenses‖ simplesmente, os natalenses
como ―natalenses‖ simplesmente. Somos algo mais que isso; estamos em constante
reformulação. A estabilidade da identidade do homem moderno sofreu um abalo;
suas fronteiras já não são definidas, e os indivíduos já não se encaixam
perfeitamente em um ou outro padrão social ou cultural.

É nesse contexto que buscamos as identidades culturais da cidade de Natal,
construídas por meio do discurso de seus poetas, homens e mulheres do século XX.
É nesse todo contraditório que procuramos compor o múltiplo perfil de uma cidade a
partir da produção poética de identidades também múltiplas.
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[...] o poeta se relaciona com a cidade,
com a reminiscência, com o arrependimento,
com o passado e com o futuro,
como valores ético-estéticos [...].
Mikhail Bakhtin
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3 O ESTILO NO HORIZONTE BAKHTINIANO

Este capítulo tem por objetivo apresentar o caminho teórico percorrido em busca de
uma abordagem metodológica que possibilite a análise do nosso corpus, de forma a
responder às perguntas de pesquisa propostas na introdução, o que significa tratar,
primordialmente, do conceito de estilo, categoria orientadora de nossa análise.

O estilo, do ponto de vista de Bakhtin e de seu Círculo, tem relações estreitas com a
natureza dialógica da linguagem, constituída nas relações históricas, sociais e
culturais. Certamente, para a compreensão dessa noção, tornam-se importantes
outros conceitos do pensamento bakhtiniano: os gêneros do discurso e a atividade
estética. Na verdade, esses conceitos entrelaçam-se na obra de Bakhtin e seria
praticamente impossível considerá-los como peças individuais. Assim, traçaremos
um percurso que nos leve ao estabelecimento de uma articulação entre todas essas
noções, compreendendo que discutir estilo e atividade estética no domínio dos
estudos da linguagem significa tomar o discurso como ponto de partida (nesta
abordagem, considerado como prática social), como o conjunto de diferentes formas
de constituir e representar a realidade, ao mesmo tempo em que nela se constitui.

Apresentaremos, inicialmente, o conceito bakhtiniano de linguagem e discurso, para
em seguida, introduzirmos seu conceito de estilo. Os conceitos de estética e de ética
também serão definidos sob a ótica bakhtiniana.

3.1 LINGUAGEM PARA BAKHTIN E O CÍRCULO

Para esta reflexão, teremos, necessariamente, de fazer uma incursão por alguns
textos da obra bakhtiniana.

O tema da linguagem permeia, na verdade, toda a obra de Bakhtin e de seu Círculo,
desde o primeiro texto conhecido Para uma Filosofia do Ato, escrito em 1926, no
qual o autor vincula a linguagem à vida. Para ele, não há como pensar uma sem a
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outra; a linguagem deve ser vista como atividade e não como sistema, e o
enunciado como um ato irrepetível, único, que emerge da situação concreta de sua
enunciação. Esse é o princípio que norteia todo o pensamento bakhtininano, ou seja,
o estudo da linguagem como prática social, a inter-relação entre os três campos da
cultura – a ciência, a arte e a vida. Só no indivíduo esses três campos se tornam
significativos: o ser humano não pode nem deve ser abstraído de sua realidade
concreta.

Apesar desse enfoque, é somente nos textos seguintes que a linguagem passa a ser
discutida mais sistematicamente. Em O discurso na vida e o discurso na arte:
questão de poética sociológica (escrito também em 1926), assinado por Voloshinov,
a questão central é a de que ―a arte é imanentemente sociológica‖ (FARACO, 2003,
p. 31), porque, segundo o autor, os enunciados artísticos não podem ser isolados
dos enunciados cotidianos. Nesse texto, portanto, já surge a preocupação central
com a linguagem verbal como um todo, temática que vai ser explorada com toda a
força em Marxismo e filosofia da linguagem, também assinado por Voloshinov.

Como o próprio título sugere, o autor expressa uma abordagem marxista da filosofia
da linguagem, tratando, primordialmente, das relações entre linguagem e sociedade,
sob a perspectiva do signo e da enunciação de natureza social. O autor critica os
modelos linguísticos da época, o subjetivismo idealista e o objetivismo abstrato, este
último representado por Saussure, para quem a língua é um sistema sincrônico
homogêneo, sem que a fala seja considerada nele. Para Bakhtin, ao contrário, a fala
encontra-se vinculada às condições de comunicação, que, por sua vez, se
encontram indissoluvelmente vinculadas às estruturas sociais. Dessa forma, a
linguagem é interação, troca, diálogo. Ora, se a linguagem é ―o fenômeno social da
interação verbal‖ (FARACO, 2003, p. 105), esta deverá ser vista sempre como
atividade, ―como um conjunto de práticas socioculturais – que têm formatos
relativamente estáveis [...] e que estão atravessadas por diferentes posições
avaliativas sociais‖ (FARACO, 2003, p. 105).

Em O discurso no romance (escrito entre 1934 e 1935), Bakhtin retoma o conceito
de linguagem; desta feita, enfatizando a posição da palavra no mundo axiológico. A
palavra, para o autor, é sempre revestida de valores: ao referir-se a um objeto, esta
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já o encontra, por sua vez, recoberto de qualificações. Dessa forma, a linguagem
não pode ser vista, conforme afirmado anteriormente, como um conjunto de
categorias gramaticais abstratas, mas como uma realidade axilogicamente valorada;
a linguagem não é homogênea, constitui-se, antes, em um fenômeno estratificado
pelas axiologias sociais, ―pelos índices sociais de valor‖ (FARACO, 2003, p. 55).

Outros conceitos fundamentais para a filosofia da linguagem proposta por Bakhtin
são discutidos nesse mesmo texto. Dentre eles, a heteroglossia (ou plurilinguismo).
Para o autor, a heteroglossia não significa somente uma multiplicidade de vozes no
discurso, mas, principalmente, uma heteroglossia dialogizada, no sentido de que
possui uma carga de valor. Bakhtin privilegia a dialogização das vozes sociais,
afirmando que o verdadeiro lugar de um enunciado está nas fronteiras, no espaço
onde ocorrem os encontros entre as vozes sociais.

É exatamente nessas fronteiras que se estabelece o diálogo e, nesse caso, não se
trata do diálogo em sua concepção simplista de interação face a face, nem do
diálogo que aparece em narrativas escritas. Tampouco o diálogo decorrente de um
encontro fortuito entre duas pessoas. Ao tratar sobre o diálogo face a face, Bakhtin
diz que este não deve ser desconsiderado, pois se constitui em um dos eventos em
que acontecem as relações dialógicas, um espaço de interação social e ideológica.
Contudo, o interesse principal dos estudos bakhtinianos recai sobre o diálogo entre
diferentes enunciados que se movimentam para formar novas vozes sociais e
tornam o mundo da cultura dinâmico, na medida em que os enunciados, enquanto
respondem ao já-dito, provocam diferentes respostas. O diálogo, sob a ótica
bakhtiniana, possui um sentido mais amplo e decorre de diferentes posições sociais.
Para o autor, não existem relações dialógicas entre textos como corpos estritamente
linguísticos, nem entre palavras que integrem um sistema também rigorosamente
linguístico. Antes, as relações dialógicas são ―relações de sentido‖ entre enunciados,
proferidos por pessoas sócio-ideologicamente organizadas.

A noção de relações dialógicas é explorada com toda clareza em Problemas da
poética de Dostoiévski. Nesse texto, Bakhtin discute a natureza conflitante das
relações dialógicas. Diálogo, para ele, não é consenso, acordo; antes, constitui-se
em um espaço de tensão entre as vozes sociais, no qual atuam movimentos
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centralizadores,

provocados

pelas

forças

centrípetas

e

movimentos

descentralizadores, impulsionados pelas forças centrífugas. Estas últimas atuam em
oposição às primeiras, quebrando sua tendência monologizante, sendo, portanto, no
interior desses movimentos descentralizadores e em determinadas situações sóciohistóricas que surgem os jogos de poder entre as vozes que circulam socialmente.
No capítulo 5 do citado livro, Bakhtin (2002b, p. 183, grifo do autor) afirma que ―as
relações dialógicas não podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, da
língua enquanto fenômeno integral concreto [...]. É precisamente essa comunicação
dialógica que constitui o verdadeiro campo da vida da linguagem‖. E, mais adiante,
acrescenta que as relações dialógicas ―devem personificar-se na linguagem, tornarse enunciados, converter-se em posições de diferentes sujeitos expressas na
linguagem‖. Segundo o autor, somente dessa forma poderão surgir relações
dialógicas. Portanto, todo enunciado, todo discurso é permeado por vozes que se
encontram sempre em relações dialógicas.

Essa ideia continua a ser enfatizada por Bakhtin e reaparece em vários de seus
textos posteriores, a exemplo de Reformulação do livro de Dostoiévski, no qual
afirma que as ―relações dialógicas autênticas só são possíveis com a personagem
que é portadora de sua verdade, ocupa uma posição significativa (ideológica)‖
(BAKHTIN, 2003, p. 240); ou, ainda, com maior ênfase, em O problema do texto, ao
tratar dos diferentes planos do sentido, nos quais reafirma sua conceituação de
relações dialógicas e destaca a impossibilidade de serem tratadas por uma
linguística tradicional.

As relações dialógicas são, portanto, o objeto da Metalinguística, disciplina (ou
conjunto de disciplinas) criada por Bakhtin para estudar essa nova forma de olhar a
linguagem. O autor não descarta, contudo, a Linguística, que tem por objeto a
língua, como estrutura, e isso se faz evidente em suas próprias palavras: ―As
pesquisas metalinguísticas, evidentemente, não podem ignorar a linguística e devem
aplicar seus resultados‖ (BAKHTIN, 2002b, p. 181). Para Brait (2006), essa postura
permeia todo o pensamento de Bakhtin, ou seja, os estudos da Metalinguística
consideram invariavelmente os dois polos: o polo externo, extralinguístico, o das
relações dialógicas; e o interno, o polo da língua, como fenômeno concreto.
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O enfrentamento bakhtiniano da linguagem leva em conta, portanto,
as particularidades discursivas que apontam para contextos mais
amplos, para um extralinguístico aí incluído. O trabalho
metodológico, analítico e interpretativo com textos/discursos se dá —
como se pode observar nessa proposta de criação de uma nova
disciplina, ou conjunto de disciplinas — herdando da Linguística a
possibilidade de esmiuçar campos semânticos, descrever e analisar
micro e macroorganizações sintáticas, reconhecer, recuperar e
interpretar marcas e articulações enunciativas que caracterizam o(s)
discurso(s) e indiciam sua heterogeneidade constitutiva, assim como
a dos sujeitos aí instalados. E mais ainda: ultrapassando a
necessária análise dessa ―materialidade linguística‖, reconhecer o
gênero a que pertencem os textos e os gêneros que nele se
articulam, descobrir a tradição das atividades em que esses
discursos se inserem e, a partir desse diálogo com o objeto de
análise, chegar ao inusitado de sua forma de ser discursivamente, à
sua maneira de participar ativamente de esferas de produção,
circulação e recepção, encontrando sua identidade nas relações
dialógicas estabelecidas com outros discursos, com outros sujeitos
(BRAIT, 2006, p. 13, grifo do autor).

Sob tal enfoque, resta-nos a constatação de que não devem existir categorias
fechadas para a condução de uma análise discursiva. Para Brait (2006, p. 15), o
pensamento bakhtiniano sugere uma ―teoria/análise dialógica do discurso‖, a qual
combina as duas dimensões: de um lado, a linguagem como sistema; do outro, a
linguagem em uso por sujeitos sócio-historicamente situados.

3.2 CONSTRUINDO O CONCEITO DE ESTILO

Há sobre o conceito de estilo numerosas definições, mas, conforme delimitação
expressa no início deste trabalho, nosso interesse (para efeito de análise desta
pesquisa) centrar-se-á nas conceituações formuladas no conjunto da obra de
Bakhtin e de seu Círculo, as quais divergem de como o estilo é compreendido pela
estilística tradicional.

Conforme Bakhtin, a estilística tradicional trata o romance do ponto de vista
estrutural, realizando sobre ele análises abstratamente ideológicas. No máximo,
análises temáticas, sem nenhuma preocupação com os aspectos estilísticos.
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Todas as tentativas de análises estilísticas concretas da prosa
romanesca ou se extraviavam nas descrições linguísticas da
linguagem do romancista ou então se limitavam a destacar
elementos linguísticos isolados que se situavam (ou apenas
pareciam estar situados) nas categorias da estilística (BAKHTIN,
2002a, p. 73).

Para Bakhtin (2002a, p. 73), o romance apresenta-se como ―um fenômeno
pluriestilístico, plurilingue e plurivocal‖, ou seja, uma combinação de línguas ou de
vozes, característica essa desconhecida pela estilística tradicional. Em sua
concepção, uma análise estilística deve levar em conta o estilo como um conjunto
que compõe o romance, ao contrário do que pensa a estilística tradicional, que
busca o estilo como ―expressão direta e espontânea da individualidade do autor‖
(BAKHTIN, 2002a, p. 78). É por negar a estratificação de cada uma das línguas
humanas, a heteroglossia, bem como a dialogização que atravessa essa
estratificação, que a estilística tradicional não dá conta da realidade multifacetada e
complexa do gênero romanesco. Em reparo a isso, o autor adverte para o fato de
que ―a consciência linguística literariamente ativa (em todas as épocas da literatura
que nos são historicamente acessíveis) encontra-se com ‗linguagens‘ e não com
uma só linguagem‖ (BAKHTIN, 2002a, p. 101, grifo do autor).

Neste ponto da reflexão, cabe, apropriadamente, apresentar as considerações de
Bakhtin e de seu Círculo sobre a questão do estilo, que, conforme dito na introdução
deste capítulo, se baseia numa perspectiva social, cultural e histórica.

Uma das primeiras menções ao estilo de que se tem notícia, nos escritos dos
autores do Círculo, aparece em O autor e a personagem na atividade estética,
datado de 1924, no qual Bakhtin define estilo como sendo a unidade de enformação
e acabamento da personagem e do seu mundo. Para o autor, o estilo não pode ser
casual, ou seja, o estilo é criador, primeiro é visão de mundo; depois, elaboração do
material, e só existe em um acontecimento ético-cognitivo da vida, essa é sua
―novidade‖. Pode-se mesmo dizer que essa é uma referência ao fato de que a
palavra do autor/artista deixa de ser palavra simplesmente para ser expressão do
mundo dos outros e de sua própria relação com o mundo. O estilo do artista é,
então, o reflexo do estilo dessa relação entre o artista e o mundo.
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O estilo artístico não trabalha com palavras, mas com elementos do
mundo, com valores do mundo e da vida; esse estilo pode ser
definido como um conjunto de procedimentos de enformação e
acabamento do homem e do seu mundo, e determina a relação
também com o material, a palavra, cuja natureza, evidentemente,
deve-se conhecer para compreender tal relação. O artista trata
diretamente com o objeto enquanto momento do acontecimento do
mundo – e isso determina posteriormente [...] a sua relação com o
significado concreto da palavra enquanto elemento puramente verbal
do contexto, determina o uso do elemento fonético [...], do emocional
[...], do pictural, etc. (BAKHTIN, 2003, p. 180).

A relação do artista com a palavra é, pois, determinada por sua visão de mundo, ou
seja, o conteúdo determina o material, e não o contrário. Assim, na ordem da criação
artística, a arquitetônica do mundo artístico é que determina a composição da obra.

Em outro texto da mesma década, Discurso na vida e discurso na arte: sobre poética
sociológica (1926), Voloshinov diz o seguinte: ―O estilo é o homem, dizem; mas
poderíamos dizer: o estilo é pelo menos duas pessoas ou, mais precisamente, uma
pessoa mais seu grupo social na forma de seu representante autorizado, o ouvinte –
o participante constante na fala interior e exterior de uma pessoa‖ (VOLOSHINOV,
1926, p. 19). A indeterminidade do sujeito expressa em ―dizem‖ refere-se ao escritor
francês Louis Buffon (1707−1788), a quem, como se verifica, Voloshinov se opõe de
maneira categórica.

Considerando o estilo poético como fenômeno social, Voloshinov (1926) expande
esse pensamento, incluindo o autor, o herói e o ouvinte como participantes deste,
fazendo com que o estilo de uma obra seja, na verdade, resultado da confluência de
vários estilos, resultado das diferentes relações dialógicas entre diferentes
interlocutores. Também considera que o estilo poético encontra-se impregnado pela
atitude avaliativa do autor, mas que também se estabelece nas relações entre este e
o ouvinte e entre o ouvinte e a personagem.

Ainda é Voloshinov que, na obra Marxismo e Filosofia da Linguagem (datada de
1929), desenvolve o conceito de estilo no interior de um gênero secundário: o
romance. Nessa obra, o conceito é classificado em: linear, pictórico e monumental.
Essas três categorias tratam das fronteiras entre o discurso citado e o discurso do
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autor. No estilo linear, essas fronteiras são nítidas e invioláveis; no estilo pictórico,
ocorre exatamente o contrário, ou seja: há uma espécie de fusão entre os dois
discursos. Já no estilo monumental, que compreende o discurso direto, ocorre uma
transposição total do enunciado do outro.

Sobre o estudo das duas primeiras categorias, o estilo linear e o pictórico, Brait
(2005, p. 83) afirma que, ―nesse estudo, as formas possíveis do discurso citado, que
têm historicidade e não permanecem idênticas ao longo do tempo e nas diferentes
culturas, assumem também a condição de estilo, confirmando a ideia de que o estilo,
longe de se esgotar na autenticidade de um indivíduo, inscreve-se na língua e nos
seus usos historicamente situados‖.

Em Problemas da Poética de Dostoiévski, Bakhtin estuda o estilo a partir da obra de
Dostoiévski, a qual rompe com a estilística tradicional, a que já fizemos alusão em
páginas antecedentes. Em Dostoiévski, a palavra recebe um tratamento dialógico, a
exemplo do que acontece em O autor e a personagem na atividade estética,
anteriormente citado. Ruptura, aliás, é uma palavra muito adequada a Dostoiévski,
que não somente rompe com os moldes tradicionais da estilística, como também
com a lei estética de Bakhtin, esquecendo a supremacia do autor sobre a
personagem5. Isso, contudo, é uma outra questão que não será contemplada como
objeto de investigação neste estudo. Em relação a esse texto, datado de 1929, e ao
texto Reformulação do Livro sobre Dostoievski, escrito em 1963, vale ressalvar que
examinaremos, apenas, as concepções bakhtinianas sobre o estilo e sobre o gênero
literário/poético.

Para Bakhtin, a estilística tradicional baseia-se no discurso monovocal direto,
centrado no referente, em que a palavra é palavra da língua, é ―palavra de ninguém‖,
apenas vinculada ao léxico poético. Nessa visão, são ignoradas as mudanças por
que passa a palavra ao transitar de um enunciado a outro. O que se observa são
apenas as mudanças da palavra entre o sistema da língua e o enunciado poético
5

Bakhtin afirma que existe uma relativa liberdade da personagem de Dostoiévski, que lhe interessa
―enquanto ponto de vista específico sobre o mundo e sobre si mesma, enquanto posição racional e
valorativa do homem em relação a si mesmo e à realidade circundante‖. Em outras palavras, não
importa para Dostoiévski, ―o que sua personagem é no mundo, mas, acima de tudo, o que o mundo é
para a personagem e o que ela é para si mesma‖ (BAKHTIN, 2002b, p. 46).
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monológico. Não se consideram as relações dialógicas entre a palavra em um
contexto e essa mesma palavra em um outro contexto ou, ainda, se proferida por um
outro falante. De acordo com o autor, a estilística deve, ao contrário, basear-se no
plano da comunicação dialógica, em que a palavra é um meio ativo, em constante
mutação, a passar de um contexto para outro, num passeio sócio-histórico. Ao usar
a palavra, o falante já a recebe povoada pela voz de outro falante, incluindo-se
também, nessa dimensão, a palavra empregada artisticamente.
Baseando-se no princípio bakhtiniano de que ―cada palavra é no mínimo duas
palavras‖, Tezza (2003b, p. 5; 2006, p. 202) chama a nossa atenção para o fato de
que, ao elaborar a noção de estilo, Bakhtin opõe-se à tradicional noção da
individualidade e da unilateralidade do artista, propondo uma guerra das linguagens
travada entre sujeitos históricos. Mesmo em se tratando de um único enunciado,
proferido por um único sujeito, ainda, dessa forma, haverá vozes distintas numa
relação de força a constituir esse sujeito. É o próprio Bakhtin que assim se
pronuncia:

A cada corrente em cada época são inerentes a sensação da palavra
e uma faixa de possibilidades verbais. Não é, nem de longe, em
qualquer situação histórica que a última instância semântica do autor
pode expressar diretamente a si mesma no discurso direto, nãorefratado e não convencional do autor. Carecendo da sua própria
―última‖ palavra, qualquer plano de criação, qualquer ideia,
sentimento ou emoção deve refratar-se através do meio constituído
pela palavra do outro, do estilo do outro, da maneira do outro com os
quais é impossível fundir-se diretamente sem ressalva, sem
distância, sem refração (BAKHTIN, 2002b, p. 203, grifo do autor).

O discurso artístico, culto é, então, refratado, considerando-se, todavia, o fato de
que existem diferentes graus de refração da palavra em função de a época ter ou
não um meio autorizado e sedimentado de refração. Tanto o discurso da prosa
quanto o da poesia só podem ser compreendidos nessa perspectiva; e jamais
caberiam nos limites estreitos da estilística tradicional. E a grande diferença entre os
estilos em prosa e poesia, segundo Bakhtin, é que, ao contrário da segunda, a prosa
permite o emprego de diferentes variantes linguísticas em uma obra, sem que isso
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signifique anulação, sem que essas variantes se reduzam a um senso comum. O
autor, no entanto, faz uma ressalva, quando afirma que

na poesia toda uma série de problemas essenciais tampouco pode
resolver-se sem incorporação daquele plano de exame do discurso,
porque diferentes tipos de discurso requerem em poesia elaboração
estilística diversa (BAKHTIN, 2002b, p. 201).

Embora tenhamos a pretensão de verticalizar um pouco mais a discussão acerca de
prosa e de poesia, adiamos esse propósito, a ser posteriormente reconsiderado,
para, ainda à luz das postulações de Bakhtin, tratarmos do conceito de gênero, tal
como o formula esse autor.

Ao tentar compreender a história dos gêneros, Bakhtin (2002b) ressalta que,
independente do grupo a que pertença, o gênero literário representa a tendência
mais estável, ―perene‖ da evolução da literatura. Para o autor,

o gênero sempre conserva os elementos imorredouros da archaica6.
É verdade que nele essa archaica só se conserva graças à sua
permanente renovação, vale dizer, graças à atualização. O gênero
sempre não é o mesmo, sempre é novo e velho ao mesmo tempo. O
gênero renasce e se renova a cada nova etapa do desenvolvimento
da literatura e em cada obra individual de um dado gênero. Nisto
consiste a vida do gênero. Por isso, não é morta nem a archaica que
se conserva no gênero; ela é eternamente viva, ou seja, é uma
archaica com capacidade de renovar-se. O gênero vive do presente,
mas sempre recorda seu passado, o seu começo (BAKHTIN, 2002b,
p. 106, grifo do autor).

Com isso, Bakhtin ressalta a capacidade que tem o gênero de representar a
memória criativa do desenvolvimento do processo literário, assegurando a
continuidade desse desenvolvimento. A questão dos gêneros é, contudo, mais
amplamente discutida por Bakhtin em Os gêneros do discurso (escrito entre 1952 e
1953), no qual vincula a linguagem, incondicionalmente, às atividades humanas:
6

Entendida, no sentido etimológico grego, como traços característicos e distintos dos tempos antigos
ou como Antiguidade.
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―Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da
linguagem‖ (BAKHTIN, 2003, p. 261). O autor relaciona todas as esferas da
atividade humana à utilização da língua, por meio de enunciados orais ou escritos,
proferidos por indivíduos que integram essas diferentes esferas.

Para Bakhtin, esse caráter mutuamente constitutivo entre linguagem e indivíduo não
permite que os enunciados sejam produzidos fora do agir humano. Estudar os
diferentes tipos de dizer (gêneros do discurso) pressupõe remeter a um ou outro
campo da atividade humana porque é somente no interior destes que os gêneros
emergem, se instalam e evoluem. Por outro lado, ao examinarmos uma determinada
esfera da atividade humana, teremos que, necessariamente, vinculá-la aos
diferentes tipos de enunciados.

É com base nesse pressuposto que Bakhtin desenvolve toda a sua filosofia da
linguagem, que se assenta, como vimos, na interação mútua entre discurso e
atividade. Assim, pensar o discurso é pensar o enunciado, que representa a unidade
real da comunicação discursiva. A heterogeneidade dos gêneros discursivos faz com
que cada enunciado seja obrigatoriamente vinculado a um gênero, que dele receba
uma determinada expressividade. Ao caracterizar o gênero discursivo, três
elementos se inter-relacionam no enunciado: o conteúdo temático, o estilo da
linguagem e a construção composicional, que variam conforme as especificidades
de cada campo da atividade humana.

O primeiro elemento representa o fator de acabamento específico da comunicação e
pertence à parte extraverbal do enunciado, transcende a língua, embora seja
construído com a ajuda de elementos linguísticos. Todo gênero tem seus propósitos
discursivos e um conteúdo temático determinado. Assim, só pode haver
compreensão da evolução histórica desse conteúdo e das significações que o
compõem, quando se leva em conta a apreciação social. A questão do conteúdo
será tratada, com maior profundidade, na discussão sobre a atividade estética na
criação artística, que se encontra no próximo tópico deste capítulo.

O segundo elemento é o estilo, que remete à seleção dos recursos léxicos,
fraseológicos e gramaticais da língua. Ao apresentá-lo, Bakhtin aponta a
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necessidade de uma estilística do gênero, uma vez que seu tom social tem sido
ignorado ao longo da história da teoria literária.

Na maioria dos casos, a estilística apresenta-se como uma ―arte
caseira‖ que ignora a vida social do discurso fora do atelier do artista,
nas vastidões das praças, ruas, cidades e aldeias, grupos sociais,
gerações e épocas. A estilística ocupa-se não com a palavra abstrata
a serviço da mestria do artista. Ora, as harmônicas individuais do
estilo, isoladas dos caminhos sociais e fundamentais da vida do
discurso passam a receber inevitavelmente um tratamento acanhado
e abstrato, deixando de ser estudados num todo orgânico com todas
as esferas semânticas da obra (BAKHTIN, 2002a, p. 71, grifo do
autor).

Os pontos defendidos por Bakhtin constituem uma coerência no todo de sua obra.
Também, ao criticar a estilística tradicional, o autor aponta para o caminho do
dialogismo, que é o feixe central de todo o seu pensamento. Para ele, o estilo deve
ser estudado simultaneamente sob uma abordagem filosófica e sociológica, ou seja,
considerando todos os caminhos anônimos do discurso, que se encontram por trás
de algumas tendências ou posições individuais.

O terceiro e último elemento refere-se ao plano da expressão, da estrutura e da
sequência organizacional. Em outras palavras, tudo o que queremos dizer está
sempre vinculado ao tipo de atividade em que os participantes encontram-se
envolvidos.

Numa outra perspectiva analítica, Bakhtin classifica os gêneros em dois tipos: os
primários, que remetem à vida cotidiana, um tipo de comunicação mais direta e
espontânea, na maioria das vezes, oral (conversas familiares, de amigos etc.), e os
secundários (ideológicos), que aparecem na comunicação cultural mais elaborada,
principalmente escrita (romances, dramas, atividades artísticas, científicas etc.). O
autor chama a atenção para a interdependência entre esses dois tipos de gêneros,
na medida em os primários integram os secundários.
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No processo de sua formação, eles incorporam e reelaboram
diversos gêneros primários (simples), que se formaram nas
condições da comunicação discursiva imediata. Esses gêneros
primários, que integram os complexos, aí se transformam e adquirem
um caráter especial: perdem o vínculo imediato com a realidade
concreta e os enunciados reais alheios: por exemplo, a réplica do
diálogo cotidiano ou a carta no romance, ao manterem a sua forma e
o significado cotidiano apenas no plano do conteúdo romanesco,
integram a realidade concreta apenas através do conjunto do
romance, ou seja, como acontecimento artístico-literário e não da
vida cotidiana. No seu conjunto, o romance é um enunciado, como
uma réplica do diálogo cotidiano ou uma carta privada (ele tem a
mesma natureza dessas duas), mas, à diferença deles, é um
enunciado secundário (complexo) (BAKHTIN, 2003, p. 263).

Vale a pena esclarecer que a diferença existente entre esses dois tipos de gêneros
não é de natureza funcional. Apesar disso, faz-se necessário que, na análise de um
enunciado, sejam consideradas ambas as modalidades, pois, segundo Bakhtin,

a própria relação mútua dos gêneros primários e secundários e o
processo de formação histórica dos últimos lançam luz sobre a
natureza do enunciado (e antes de tudo sobre o complexo problema
da relação de reciprocidade entre linguagem e ideologia) (BAKHTIN,
2003, p. 264).

Dessa forma, toda investigação de um material linguístico pressupõe o
conhecimento preciso da natureza do enunciado em geral e das particularidades dos
diferentes tipos de enunciado, ou seja, a noção exata sobre os gêneros do discurso:
―a língua passa a integrar a vida através de enunciados concretos (que a realizam);
é igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na língua‖
(BAKHTIN, 2003, p. 265).

Medvedev (1928) já antecipava essa discussão afirmando que os gêneros são
meios sócio-históricos para conhecimento e orientação da realidade. Para ele,
também não existe gênero fora da esfera onde este foi criado e onde é usado. E
como a atividade humana engloba inúmeras possibilidades, é também infinita a
diversidade dos gêneros do discurso. No decorrer da nossa existência linguística,
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passamos o tempo todo de um para outro gênero, submetidos à variedade e à
riqueza destes, que são inesgotáveis; mas em qualquer campo da comunicação
discursiva, o enunciado ―é individual e por isso pode refletir a individualidade do
falante (ou de quem escreve), isto é, pode ter estilo individual‖ (BAKHTIN, 2003, p.
265).

Não obstante, Bakhtin (2003, p. 262) faz uma ressalva: embora cada enunciado
particular seja individual, ―cada campo de utilização da língua elabora seus tipos
relativamente estáveis de enunciados‖. Com isso, destaca a ―relativa‖ estabilidade
dos gêneros do discurso, por se constituírem elementos organizadores das
atividades, permitindo-nos o reconhecimento do novo por meio de similaridades,
mas, ao mesmo tempo, os considera passíveis de adaptações às novas
circunstâncias porque as atividades humanas são dinâmicas.

Os gêneros possuem, pois, simultaneamente, características de estabilidade e
transformação, fazendo com que até os gêneros mais padronizados sofram
alterações nas suas fronteiras. Vemos, de um lado, a historicidade dos gêneros e,
de outro, a sua capacidade de mudar conforme se desenvolve a esfera onde
―habita‖.

Essas características indicam que, para cada esfera da atividade humana, existem
(e são empregados) gêneros que correspondem às condições específicas de cada
uma dessas esferas; e a esses gêneros, por sua vez, correspondem determinados
estilos. Dessa forma, ―as mudanças históricas dos estilos de linguagem estão
indissociavelmente ligadas às mudanças dos gêneros do discurso‖ (BAKHTIN, 2003,
p. 267). Na realidade, os diferentes elementos (léxico-lógicos, semânticos, sintáticos
etc.) moldam-se aos diferentes gêneros, ou seja:

as suas possibilidades intencionais [...] são carregadas de conteúdos
determinados, concretizam-se, especificam-se, impregnam-se de
apreciações concretas, unem-se a determinados objetos, a âmbitos
expressivos de gêneros e profissões (BAKHTIN, 2002a, p. 97).
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Assim, todas as manifestações sociais (correntes literárias, jornais, revistas etc.) são
responsáveis pela forma e pela carga de valor de suas palavras.

Cada época histórica da vida ideológica e verbal, cada geração, em
cada uma de suas camadas sociais, tem a sua linguagem: ademais,
cada idade tem a sua linguagem, seu vocabulário, seu sistema de
acentos específicos, os quais, por sua vez, variam em função da
camada social, do estabelecimento de ensino (a linguagem do
cadete, do ginasiano, do realista são linguagens diferentes) e de
outros fatores de estratificação (BAKHTIN, 2002a, p. 97-98).

A estratificação de que trata Bakhtin refere-se não só à estratificação da linguagem
literária em gêneros e profissões, que variam de acordo com o tempo, e a posição
social e geográfica dos falantes; refere-se também à estratificação social, que tem o
poder de fazer valer, por certo período, seu acento próprio no que se refere a valor e
sentido.

Haveria de considerar que, sendo o processo linguístico contínuo e sem fronteiras
estanques, em cada época, sempre coexistirão diferentes línguas pertencentes a
diferentes períodos, e que esse caráter dialógico das linguagens reflete diferentes
pontos de vista sobre o mundo. A língua é, assim, constituída de traços diversos,
carregados de intenções várias; ―cada palavra evoca um contexto, ou contextos, nos
quais ela viveu sua vida socialmente tensa: todas as palavras e formas são
povoadas de intenções‖ (BAKHTIN, 2002a, p. 100).

Haverá, portanto, uma intenção em todo enunciado (desde um simples cumprimento
a uma complexa obra literária) a qual ―determina o todo do enunciado, o seu volume
e suas fronteiras‖ (BAKHTIN, 2003, p. 281). Esse querer-dizer do falante ou escritor
faz com que todo discurso tenha expressa a marca do sujeito que o produziu, pois
sua materialidade representa, ao mesmo tempo, uma individualidade que se situa
em um tempo e em um espaço historicamente determinados e uma realidade
representada por essa individualidade.
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Como podemos observar ao longo de toda essa discussão, Bakhtin não se limita ao
conceito de estilo aplicado à arte, mas o estende a todas as esferas de atividade
humana, visto que o estilo é um dos elementos que compõem o enunciado: ―onde há
estilo há gênero‖ (BAKHTIN, 2003, p. 268). Segundo o autor, ao passar de um
gênero para outro, o estilo não só é capaz de modificá-lo, como também pode
destruí-lo ou, ainda, renová-lo. Também assume a defesa da tese de que ―[...] tanto
os estilos individuais quanto os da língua satisfazem aos gêneros do discurso‖
(BAKHTIN, 2003, p. 268).

De acordo com Brait (2005, p. 98), a concepção de estilo

pode dar margens a muito mais do que uma simples busca de traços
que indiciem a expressividade de um indivíduo. Essa concepção
implica sujeitos que instauram discursos a partir de seus enunciados
concretos, de suas formas de enunciação, que fazem história e a ela
são submetidos.

O estilo resulta, dessa forma, das escolhas que o autor criador seleciona. Essas
escolhas são, na verdade, decorrentes de tomadas de posição axiológicas,
realizadas por meio da atividade estética, face ao objeto, emergindo nesse processo
as vozes sociais, que se entrecruzam, estabelecem as mais diversas relações
dialógicas e constituem nossos discursos.

Em O discurso no romance (escrito entre 1934 e 1935) Bakhtin, ao tratar da
linguagem literária, afirma que esta é

um fenômeno profundamente original, assim como a consciência
linguística do literato que lhe é correlata: nela, a diversidade
intencional (que existe em todo dialeto vivo e fechado), torna-se
plurilíngue: trata-se não de uma linguagem, mas de um diálogo de
linguagens (BAKHTIN, 2002a, p. 101).

De acordo com o que pensa Bakhtin, a obra artística se constitui, a exemplo do que
ocorre na réplica do diálogo, uma unidade da comunicação discursiva, também
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delimitada pela alternância dos sujeitos do discurso. Assim, a obra é, ao mesmo
tempo, vinculada a outras obras, mas também delas separada pelos limites da
alternância desses sujeitos. Sobre esse assunto, o autor afirma ainda:

[...] o sujeito do discurso – neste caso o autor de uma obra – aí
revela a sua individualidade no estilo, na visão de mundo, em todos
os elementos da ideia de sua obra. Essa marca da individualidade,
jacente na obra, é o que cria princípios interiores específicos que a
separam de outras obras a ela vinculadas no processo de
comunicação discursiva de um dado campo cultural: das obras dos
predecessores nas quais o autor se baseia, de outras obras da
mesma corrente, das obras das correntes hostis combatidas pelo
autor, etc. (BAKHTIN, 2003, p. 279).

Ao que parece, as fronteiras da obra possuem um caráter interior e isso faz com que
uma obra se estabeleça como sendo aquela e não outra. É a marca individual da
obra artística, determinada pela individualidade do seu autor, que, como sabemos,
se constitui nas relações com outros e com outras obras.

3.2.1 Entre a prosa e a poesia

Em O discurso na poesia e o discurso no romance (do texto O discurso no romance,
anteriormente mencionado), Bakhtin traça um encontro (ou desencontro) entre a
prosa e a poesia fundamentando sua discussão na orientação dialógica do discurso.
Para Tezza (2006), neste longo texto sobre a poesia e sobre a linguagem poética,
Bakhtin apresenta o ―núcleo duro‖ de seu conceito de poesia.

O prosador sob a ótica bakhtiniana não afasta de seus discursos as intenções de
outrem, não destrói os falares do outro, mas expressa, em sua obra, diferentes
graus de envolvimento com o discurso alheio. Por vezes, exprime suas intenções
semânticas de forma direta (a exemplo do poeta); em outros casos, as intenções do
outro são refratadas, ou seja, o prosador não as acata totalmente em seu discurso,
imprimindo, neste, seu tom pessoal em maior ou menor grau (a exemplo da sátira,
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da paródia, da ironia etc.). Em outras situações, ainda, o prosador torna-se quase
alheio a seu discurso: não expressa suas intenções, reproduzindo quase que
integralmente o discurso do outro.

No caso do discurso poético, Bakhtin afirma que este se constitui em um discurso
que se basta; inexistindo nele a voz do outro: ―O estilo poético é convencionalmente
privado de qualquer interação com o discurso alheio, de qualquer olhar para o
discurso alheio‖ (BAKHTIN, 2002a, p. 93). Além disso, afirma que a linguagem
poética torna-se refratária à influência, inclusive dos dialetos sociais não-literários.
Em outras palavras, o poeta é capaz de expurgar as palavras de outras intenções
que não sejam as suas, fazendo com que estas exprimam apenas o seu desejo mais
direto e, dessa forma, tomando para si o domínio absoluto sobre sua linguagem.

O poeta desembaraça as palavras das intenções de outrem, utiliza
somente certas palavras e formas e emprega-as de tal modo que
elas perdem sua ligação com determinados estratos intencionais de
dados contextos da linguagem. Por trás das palavras da obra poética
não se devem perceber as imagens típicas e objetivas dos gêneros
(exceto o gênero poético), as profissões, as tendências (exceto a
tendência do próprio poeta), as concepções de mundo (exceto as
concepções do próprio poeta), as imagens típicas ou individuais dos
falantes, suas maneiras de falar, entonações típicas, etc. Tudo aquilo
que penetra na obra deve se afogar no Letes, esquecer a sua vida
anterior nos contextos de outrem: a língua só pode lembrar de sua
vida nos contextos poéticos (neste caso, são possíveis também as
reminiscências concretas) (BAKHTIN, 2002a, p. 103).

Como constatamos, embora o autor reconheça que o poeta passa por ―tormentas
verbais‖ durante o seu processo de criação, uma vez acabada a obra, a sua
linguagem é a língua do poeta nas suas formas internas. O discurso do poeta é
único e incontestável, construído a partir do seu mundo contraditório e conflitante,
mas esses elementos permanecem no objeto e não passam para a linguagem. O
poeta é, assim, responsável pela linguagem de sua obra como sendo ―sua própria
linguagem, a completa solidariedade com cada elemento, tom e nuança‖ (BAKHTIN,
2002a, p. 94). A linguagem poética possui, dessa forma, uma estabilidade
monolíngue, determinada pela individualidade intencional e direta do estilo poético.
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Nos gêneros poéticos, a consciência literária (no sentido da unidade
de todas as intenções semânticas e expressivas do autor) realiza-se
inteiramente na sua própria língua; ela é inteiramente imanente,
exprimindo-se nela direta e espontaneamente sem restrições nem
distâncias. A língua do poeta é a sua própria linguagem, ele está nela
e é dela inseparável. Ele utiliza cada forma, cada palavra, cada
expressão no seu sentido direto (por assim dizer, ―sem aspas‖), isto
é, exatamente como a expressão pura e imediata de seu pensar
(BAKHTIN, 2002a, p. 93-94).

Com isso, Bakhtin estaria definindo a prosa como dialógica, democrática, e a poesia
como uma voz monológica, autoritária. Tezza (2006), no entanto, considera que
devemos ser cautelosos nessa leitura porque o poder centralizador da linguagem
poética tem lá seus encantos. Para ele, é verdade que, de acordo com Bakhtin, o
poeta não tem limites, não mente, e chama para si a inteira responsabilidade pelo
que diz, ele é proprietário absoluto da linguagem e pode fazer o que quiser com ela.
Mas é também verdade que o prosador,

ao colocar a linguagem de outrem no centro de sua voz, fica de certo
modo escravo dela; o seu grau de liberdade vai até o limite de não
descaracterizar a voz alheia a ponto de deixá-la irreconhecível como
tal (isto é, com direitos sobre a sua própria palavra) (TEZZA, 2006, p.
204).

Em suas considerações, Tezza (2006) trata dos dois extremos da estilística que
seriam o ―extremo poético‖ e o ―extremo prosaico‖. A esses extremos
corresponderiam diferentes movimentos linguísticos ao longo dos tempos: os
tempos ―linguisticamente centralizadores‖, que seriam os tempos estilisticamente
poéticos e tempos ―linguisticamente descentralizadores‖, referindo-se aos tempos
prosaicos. Com isso, o autor traça um paralelo entre esse aspecto sócio-histórico da
linguagem e os conceitos que Bakhtin denomina de ―forças centrífugas‖ e ―forças
centrípetas‖, sendo que as primeiras funcionam como descentralizadoras e as
segundas como forças que buscam uma unidade central da linguagem.

O autor atualiza a sua reflexão para a contemporaneidade quando afirma que
vivemos em um ―tempo prosaico‖, não como um tempo de preferência pela prosa,
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mas um tempo multicultural, no qual a autoridade poética terá cada vez mais
dificuldade em encontrar ressonância. Mas isso não significa absolutamente a morte
da poesia; ao contrário, ―esse impulso poético prossegue vivíssimo em segundo
plano, ou mesmo, invadindo (ou recuperando) gêneros que havia perdido ao longo
da história‖ (TEZZA, 2006, p. 207). Existirá, acima de tudo e em função de tudo, o
papel da poesia como olhar sobre o mundo:

O universo semântico-ideológico, porém, encontrará na sua
expressão a resistência da cultura coletiva da qual faz parte o poeta
e de onde extrai a convenção de sua arte. Assim, há sempre um
toque transcendente na voz poética, a busca do ―tom maior‖, coletivo,
que dá à poesia a autoridade de sua própria presença, a dignidade
que a justifica. Se, tecnicamente, o estilo poético ―não conhece
limites‖, como diz Bakhtin, ideologicamente o poeta será ―um homem
de seu tempo‖ – o limite de autoridade poética é o eco de sua voz
(TEZZA, 2006, p. 206, grifo do autor).

Ora, se a voz do poeta se constrói a partir do mundo que o cerca, também sua obra
se constrói a partir das representações que faz desse mundo. O poeta vive imerso
no plurilinguismo, em um mundo dialógico por natureza; em consequência, é (ele
próprio) um sujeito plurilíngue.

Importante, ainda, destacar que a poesia para Bakhtin possui um caráter bem
particular. Sobre a língua, que é o material estético para a poesia, o autor argumenta
o seguinte:

É só na poesia que a língua revela todas as suas possibilidades, pois
ali as exigências que lhe são feitas são as maiores: todos os seus
aspectos são intensificados ao extremo, alcançam seus limites; é
como se a poesia espremesse todos os sucos da língua que aqui se
supera a si mesma (BAKHTIN, 2002a, p. 48).

Essas considerações, no entanto, não invalidam as características sociais e
históricas, tanto da prosa como da poesia, que são, indiscutivelmente, discursos
formados por diferentes vozes que retratam as diferentes épocas de cada
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sociedade; são enunciados escritos ou orais, relacionados a um determinado campo
da atividade humana, o da linguagem literária.

E como não pode haver agir humano independentemente da interação, o poeta
constrói o seu discurso por meio das relações que estabelece nas suas diferentes
esferas de atividade, refletindo uma determinada época histórica, social e cultural.
Em outras palavras, o poeta, ao construir seu discurso, atribui-lhe sentido e valor. É,
ainda, Bakhtin quem afirma: ―O discurso poético é naturalmente social, porém as
formas poéticas refletem processos sociais mais duráveis, ‗tendências seculares‘,
por assim dizer, da vida social‖ (BAKHTIN, 2002a, p. 106, grifo do autor).

Ao discutir a criação artística, Bakhtin afirma que o poeta a realiza por meio da
criação da imagem, do aspecto físico, da

forma espacial da personagem e de seu mundo com material verbal:
por via estética assimila e justifica de dentro o vazio de sentido e de
fora, a riqueza factual cognitiva dessa imagem, dando-lhe
significação artística (BAKHTIN, 2003, p. 87).

A fim de compreender melhor a relação entre a personagem e o seu mundo, Bakhtin
elabora a teoria do horizonte e do ambiente, chamando a atenção para o fato de que
existe uma combinação entre o mundo e o homem: de dentro do homem, o mundo é
seu horizonte, de fora, seu ambiente. É, portanto, nessa dupla relação que devemos
basear toda a nossa observação como analistas de uma obra de arte.

Ao se analisar o mundo material de uma determinada obra de arte, verifica-se que a
relação entre a unidade e a estrutura dessa obra jamais coincidirá com a unidade e
estrutura da vida da personagem.

Todos os objetos representados na obra têm e devem ter,
indubitavelmente, uma relação essencial com a personagem [...];
entretanto, essa relação em seu princípio estético, não é dada de
dentro da consciência vital da personagem [...]. Todos os objetos
estão correlacionados com a imagem externa da personagem, com
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suas fronteiras tanto internas quanto externas (fronteiras do corpo e
fronteiras da alma) (BAKHTIN, 2003, p. 89-90).

Assim sendo, o poeta se utiliza da palavra, que é o seu material verbal, e descreve a
natureza, a cidade, o cotidiano etc., atribuindo-lhes um sentido artístico, utilizando
elementos que são transgredientes à imagem externa do seu objeto estético. Jamais
os elementos, sejam cores ou linhas, ou quaisquer outros, pertencerão às fronteiras
internas do seu objeto; a obra artística só se realiza plenamente diante da
contemplação de um outro, que lhe dá acabamento.

A concepção de acabamento da obra artística é enunciada por Bakhtin em Para uma
filosofia do ato, o primeiro manuscrito de que se tem conhecimento (escrito entre
1919 e 1921). Nessa obra, o autor analisa o poema lírico Separação, de Pushkin, e,
ao fazê-lo, aborda os traços da arquitetônica do poema, em que figuram, além do
conceito de acabamento, outras concepções centrais do pensamento bakhtiniano,
como o conceito de exotopia, ―momento inseparável tanto do objeto estético quanto
da própria constituição do sujeito, para ele inexistente fora da relação dialógica‖
(TEZZA, 2003a, p. 181).
Ao descrever a ―arquitetônica estética‖ e a ―arquitetônica do mundo real‖, Bakhtin
lança as bases para as noções de estética e de ética, centradas no eu e no outro.
No próximo item, apresentamos uma discussão sobre esses conceitos, assim como
sobre alguns outros conceitos que também integram a noção de estilo.

3.3 EM BUSCA DA ESTÉTICA E DA ÉTICA

As noções de estética e de ética também são estudadas por Bakhtin e seu Círculo a
partir de um entrelaçamento de conceitos. Essas duas concepções estão, por sua
vez, vinculadas às noções de responsabilidade e de arquitetônica, e aos conceitos
de exotopia, acabamento, excedente de visão, tudo isso centrado no indivíduo.
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A doutrina estética foi elaborada pela filosofia idealista alemã, mais particularmente
pelos românticos de Iena7. Para eles, a obra é vista como um todo autônomo e a
arte como uma atividade para servir a fins internos. Os formalistas russos
compartilharam dessas ideias, de uma forma radical, acreditando que a arte e a
literatura se definem por meio das relações de seus elementos constitutivos entre si
e não da relação da obra com o mundo.

Bakhtin, no entanto, vai além desse pensamento e afirma que uma vida só encontra
sentido se for vista como um todo, do exterior; ela deve ser englobada no horizonte
de alguma outra pessoa. Para o teórico russo, a doutrina formalista é uma estética
do material, pois reduz os problemas de criação poética a questões de materialidade
da linguagem, deixando de lado o conteúdo, ou a relação com o mundo e a forma,
ou seja, a intervenção do autor, a escolha que um indivíduo singular faz entre os
elementos que estruturam a materialidade da língua.

Na obra Para uma filosofia do ato, Bakhtin contrapõe-se ao pensamento formalista,
afirmando ser toda forma condicionada a um dado conteúdo, como também
dependente da peculiaridade do material e dos procedimentos relativos à sua
elaboração. Assim, o mais importante na pesquisa estética deve ser a arquitetônica,
que representa o ponto de encontro entre material, forma e conteúdo.

Para dar uma ideia preliminar da possibilidade de uma arquitetônica
valorativa concreta, vamos analisar aqui o mundo da visão estética –
o mundo da arte. Em sua concretude e sua impregnação com o tom
emocional-volitivo, este mundo está mais perto do mundo unitário e
único do ato realizado do que qualquer outro mundo abstrato cultural
(tomado isoladamente). Uma análise desse mundo nos ajudaria a
chegar mais perto de um entendimento da estrutura arquitetônica do
mundo evento-real (BAKHTIN, 1993, p. 62).

As

formas

arquitetônicas

são

relacionadas

a

outro

tipo

de

formas:

as

composicionais. A forma arquitetônica trata dos valores morais e físicos do homem

7

Cidade alemã, localizada na Turíngia, ponto de encontro dos intelectuais românticos, como Friedrich
Schlegel e Novalis, no final do século XVIII.
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estético e cria o objeto estético, dotado de uma ―singularidade‖ e de uma estrutura
da ordem do puramente artístico; a forma composicional organiza a obra exterior,
material. Exemplificando: a primeira define o gênero e a segunda a ―textualização‖
desse gênero, num determinado texto.

O objeto estético está ligado tanto à forma arquitetônica, no que se refere à
estruturação de um todo integrado, quanto à forma composicional, que lhe confere
materialidade. A obra exterior, por sua vez, está ligada apenas à forma
composicional, ao material e ao tópico. Desse modo, a forma arquitetônica e a
composicional integram, ao mesmo tempo, as especificidades do material. O
conhecimento desses conceitos torna-se fundamental para a compreensão da noção
de estilo.

A unidade do mundo na visão estética não é uma unidade de
significado ou sentido – não uma unidade sistemática, mas uma
unidade que é concretamente arquitetônica: o mundo se dispõe em
torno de um centro valorativo concreto, que é visto e amado e
pensado. O que constitui esse centro é o ser humano: tudo nesse
mundo adquire significância, sentido e valor apenas em correlação
com o homem – como aquilo que é humano. Todo Ser possível e
todo significado possível se dispõe em torno do ser humano como o
único centro e único valor; tudo (e aqui a visão estética não tem
limites) deve ser correlacionado com o ser humano, deve se tornar
humano. [...] Na visão estética, você ama um ser humano não porque
ele é bom, mas antes, um ser humano é bom porque você o ama. É
isso que constitui o caráter específico da visão estética (BAKHTIN,
1993, p. 63).

Bakhtin busca a identidade e não o estranhamento e acredita que o mundo da visão
estética não é uma forma distinta das formas de vida, mas parte integrante e
inseparável delas. Com esse pensamento, o autor critica toda corrente filosófica que
desconsidera o sujeito e sua relação concreta com a vida, reafirmando que toda
abstração teórica é, necessariamente, parte integrante e inseparável do ser-evento,
num momento dele.

A arquitetônica da visão artística organiza tanto o espaço e o tempo como o sentido.
A obra artística, por sua vez, resulta da articulação desses três elementos. Assim, o
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conceito de arquitetônica deve ser vinculado não somente à relação entre a arte e a
vida, mas também à responsabilidade. Em outras palavras, toda atividade estética
(de acabamento, de ornamento), na qual o estilo se sobressai por excelência,
pressupõe uma atividade ética (valorativa) e uma atividade cognitiva (criadora).

Em Arte e responsabilidade (datado de 1919), Bakhtin já esboça sua filosofia moral,
anunciando que arte e ética são inseparáveis:

Quando o homem está na arte não está na vida e vice-versa. Entre
eles, não há unidade e interpenetração do interno na unidade do
indivíduo. O que garante o nexo interno entre os elementos do
indivíduo? Só a unidade da responsabilidade. Pelo que vivenciei e
compreendi na arte, devo responder com a minha vida para que todo
o vivenciado e compreendido nela não permaneçam inativos. No
entanto, a culpa também está vinculada à responsabilidade. A vida e
a arte não devem só arcar com a responsabilidade mútua, mas
também com a culpa pela prosa trivial da vida, e é bom que o homem
da vida saiba que a sua falta de exigência e a falta de seriedade das
suas questões vitais respondem pela esterilidade da arte. O indivíduo
deve tornar-se inteiramente responsável: todos os seus momentos
devem não só estar lado a lado na série temporal de sua vida, mas
também penetrar uns nos outros na unidade da culpa e da
responsabilidade (BAKHTIN, 2003, pp. XXXIII/IV).

Essa questão da indissolubilidade do ato e da ética só reafirma a posição contrária
do autor às concepções estruturalistas da linguagem e da literatura. Sobral (2005)
resume o pensamento bakhtiniano nos textos Arte e responsabilidade e Para uma
filosofia do ato nos seguintes termos:

Esses textos buscam mostrar os malefícios da dissociação entre
cultura e vida, entre mundo sensível e mundo inteligível, entre
conteúdo e processo, entre irrepetibilidade arquitetônica e
irrepetibilidade composicional. [...] O empreendimento bakhtiniano
consiste em propor que há entre o particular e o geral, o prático e o
teórico, a vida e a arte uma reação de interconstituição dialógica que
não privilegia nenhum desses termos, mas os integra na produção de
atos, de enunciados, de obras de arte, etc. (SOBRAL, 2005, p. 105).
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Está posta, assim, a base da criação de sentidos para o teórico: o ético e o estético,
isto é, o dialogismo que se estabelece na relação de contraste entre um sujeito e os
outros sujeitos, entre um enunciado e os outros enunciados. Assim sendo, o
princípio do agir da obra bakhtiniana (fundado na diferença) pressupõe um indivíduo
responsivamente ativo, que se define na relação com os outros na sociedade e na
história.

Vale ressaltar o ponto central da questão estética, a relação entre o criador e os
seres por ele criados, tratado por Bakhtin em O autor e a personagem na atividade
estética. Na concepção do autor, a personagem deve ser completamente
emoldurada pelo autor para existir, para ser dotada de sentido; é necessário que o
autor assuma uma posição de exotopia em relação a ela. É dessa forma que se
estabelece a criação estética, um exemplo bem-sucedido de um tipo de relação
humana, ou seja: um ser humano somente se constitui num todo, pelo olhar do
outro, pelo acabamento que o outro lhe dá. Embora Bakhtin lide com a atividade do
diálogo e da criação do personagem no interior da literatura, esses dois conceitos
podem ser estendidos para o diálogo e a criação de todos os domínios da vida; o
autor e a personagem da obra literária passam a ser o eu e o outro do fluir da vida.
O conceito de exotopia é definido, segundo Amorim (2003, p. 13), como ―a dimensão
ética da atividade estética‖. No que se refere à obra de arte, esse conceito
representa o lugar de tensão entre o eu e o outro, porque há sempre uma diferença
de valores entre o retrato que eu faço desse outro e o que ele faz de si mesmo. O
olhar que eu tenho do outro jamais coincidirá com o olhar que ele tem de si mesmo,
assim como o olhar que eu tenho de mim mesmo jamais será o mesmo que o outro
tem de mim. A exotopia possibilita que se veja do outro algo que ele próprio nunca
pode ver. Há sempre ―alguém‖ que nos vê e nos vê com o nosso entorno; possui o
que Bakhtin chama de excedente de visão. Essas definições nos auxiliam na
compreensão

das

noções

de

acabamento/inacabamento,

de

totalidade/incompletude.

Bakhtin define autor e personagem, considerando-os elementos do todo artístico da
obra. O autor é o agente da unidade ativa do todo acabado, ou seja, da personagem
e da obra. A personagem é, por sua vez, passiva ao todo que a abrange e é criada
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pela consciência do autor, que a conhece e a enxerga mais que ela própria. O autor
guia a personagem e seu modo cognitivo e ético de viver. A consciência da
personagem é abrangida pela consciência do autor, que se forma de acordo com
seu mundo (do autor) e com o seu eu.

Considerando o pensamento bakhtiniano, Tezza (2003a) examina a relação entre
sujeitos no mundo da estética, em que não há a ideia do autor-bibliográfico, mas um
autor-criador. Para ele, a obra de arte é vista como um todo, e o autor, que não se
limita a ser um mero narrador, é parte integrante da obra.

Na verdade, os elementos que compõem a obra de arte são as manifestações
valoradas, axiológicas da consciência da personagem, refratadas pela consciência
do autor-criador e apresentadas, de uma determinada forma, em um dado material.
Essa nova forma encontrada por Bakhtin para relacionar o autor e a personagem é
imprescindível para que se compreendam todas as considerações e distinções entre
a prosa e a poesia nos anos 30 e para que também se compreenda o estilo como
manifestação de valor.

Diferentemente do que se dizia até então, a estética, segundo Tezza (2003a, p.
207), ―nasce de uma relação viva de consciências sociais‖. O autor destaca o fato de
que ao aplicarmos o pensamento bakhtiniano à vida, vemos que nesta a relação
entre consciências se constrói ―palavra a palavra e momento a momento‖, numa
relação contínua e provisória. Já na obra de arte, torna-se necessária uma
finalização, em que a consciência do autor-criador dá acabamento à consciência da
personagem e, juntos, formam um conjunto. O autor-criador sabe mais sobre sua
personagem, graças à exotopia do primeiro, graças ao excedente de visão que tem
da sua personagem.

Ocorre, então, em tais circunstâncias, uma relação esteticamente produtiva entre o
autor e a personagem: ele a abarca integralmente, e à sua vida, e a completa até
torná-la um todo acabado, com todos os elementos de tempo, espaço, valores e
sentidos, elementos, de certa forma, desconhecidos pela própria personagem. O
conceito de acabamento, conforme mencionado anteriormente, se amplia e se aplica
a nossa vida diária. Estamos nós sempre inacabados e continuamente nos
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submetendo aos olhos do outro, ou dos outros, dos muitos outros. A nossa vida,
vista como um ato ético, também não permite acabamentos definitivos; possuímos
identidades provisórias em constante reconstrução, identidades múltiplas.

É como se o futuro interferisse a todo instante no presente, tornando-o passado e
voltando a interferir no novo presente. Seria o processo de formação de uma nova
identidade, de uma nova consciência a cada nova experiência.

[...] O próprio homem, vivenciando a vida na categoria do seu eu, não
pode juntar a si mesmo a um todo externo minimamente acabado. Aí
não se trata de carência de material no plano de sua visão – ainda
que a carência seja excessivamente grande – mas da ausência por
puro princípio, de um enfoque axiológico único da expressividade
exterior do próprio homem, feito de dentro por ele; aqui nenhum
espelho, fotografia ou observação especial de si mesmo podem
ajudar; na melhor das hipóteses, obtém-se um produto esteticamente
falso, criado de modo interesseiro da posição do outro possível,
desprovido de autonomia. Nesse sentido, pode-se dizer que o
homem tem uma necessidade estética absoluta do outro, do seu
ativismo que vê, lembra-se, reúne e unifica, que é o único capaz de
criar para ele uma personalidade externa acabada; tal personalidade
não existe se o outro não a cria; a memória estética é produtiva, cria
pela primeira vez o homem exterior em um novo plano da existência
(BAKHTIN, 2003, p. 33).

Assim, a estética tem, por finalidade primeira, o estudo do objeto estético, que, para
Bakhtin (2002a, p. 69), deve ser compreendido ―sinteticamente no seu todo,
compreender a forma e o conteúdo na sua inter-relação essencial e necessária:
compreender a forma como a forma do conteúdo e o conteúdo como conteúdo da
forma‖.

Mas é, particularmente, em O problema do conteúdo, do material e da forma na
criação literária (escrito em 1924) que Bakhtin, de fato, verticaliza a questão estética,
o problema do conteúdo, da forma e do material, com o objetivo de fazer uma
análise dos conceitos e dos problemas fundamentais da poética até então estudada,
sob o ponto de vista formalista, a que o autor chama de estética material. Segundo o
autor,
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A atividade estética, orientada sobre o material, apenas o forma: a
forma esteticamente eficaz é a do material, compreendida do ponto
de vista das ciências naturais ou da linguística; as afirmações dos
artistas de que sua obra é válida, que está voltada para o mundo,
para a realidade, que ela trata das pessoas, das relações sociais,
dos valores éticos, religiosos e outros, não são mais que uma
metáfora, pois na verdade, só o material pertence ao artista: o
espaço físico-matemático, a massa, o som da acústica, a palavra da
linguística e o próprio artista, só podem ocupar uma posição artística
em relação a um material dado e definido (BAKHTIN, 2002a, p.18).

Bakhtin critica, assim, as pretensões da estética material, apontando uma série de
erros dessa proposta, e passa a discutir os aspectos que considera relevantes para
a atividade estética, que, necessariamente, pressupõe a ética:

A atividade estética não cria uma realidade inteiramente nova.
Diferentemente do conhecimento e do ato, que criam a natureza e a
humanidade social, a arte celebra, orna, evoca essa realidade
preexistente do conhecimento e do ato – a natureza e a humanidade
social – enriquece-as e completa-as, e sobretudo, ela cria a unidade
compreendida como seu ambiente estético, humaniza a natureza e
naturaliza o homem (BAKHTIN, 2002a, p. 33).

De acordo com essa visão, a estética é benevolente e nada despreza na dimensão
de seu conteúdo e de sua forma. Somente o material é passível de rigor; ―com ele o
artista é severo e implacável: o poeta impiedosamente põe de lado as palavras, as
formas e expressões, e escolhe apenas poucas‖ (BAKHTIN, 2002a, p. 33). Como não
há estética sem ética, também não há conteúdo sem forma. Embora sejam
grandezas de diferentes ordens, estes são conceitos inseparáveis; assim, para que
a forma tenha um sentido estético, o conteúdo deve ter um sentido ético e cognitivo,
deve ser ligado ao mundo do ato, do acontecimento.

O conteúdo de uma obra é como um fragmento do acontecimento
único e aberto da existência, isolado e libertado pela forma, da
responsabilidade ante o acontecimento futuro e, portanto, tranquilo,
autônomo, acabado no seu todo, tendo absorvido a natureza isolada
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na sua tranquilidade e na sua autossuficiência (BAKHTIN 2002a,
p. 60).

Para Bakhtin, a forma artística é a forma de um conteúdo, mas somente se realiza
em um dado material. Ela representa a relação axiológica entre o autor-criador e o
ouvinte com o conteúdo. Essa relação é fundamental na atividade estética;
―o ouvinte é parte constitutiva indispensável de qualquer palavra concreta [...] antes
dessa relação, não temos um evento – a palavra não é nem estética, nem social,
nem prática, nem nada‖ (TEZZA, 2003a, p. 199).

Sob tal perspectiva, o ouvinte ou o leitor diante de um texto, de um poema, não
percebe a sua forma artística apenas ouvindo ou lendo o poema; antes, é
necessário penetrar no que ouve ou lê. A posição que ocupa não é de fora do
conteúdo, mas esse ouvinte ou leitor faz seu o enunciado do outro e com ele se
envolve; torna-se ativo na forma e, por meio dela e dessa posição axiológica que
ocupa, realiza o acabamento da obra artística.

O material, por sua vez, é indispensável à construção/elaboração da obra de arte,
embora não penetre em seu objeto estético, ―como um componente esteticamente
significante‖ (BAKHTIN, 2002a, p. 55). O material não é, contudo, um elemento de
menor importância; é por meio dele que o conteúdo e a forma se realizam. A
palavra, por exemplo, é um elemento técnico fundamental à composição de um
romance ou de um poema. O que não se pode deixar de lembrar, no entanto, é que,
ao compor uma obra, a palavra deixa de ser palavra apenas, passando a compor o
todo da obra, ―o conjunto do evento ético da vida, esteticamente formulado e
acabado‖ (BAKHTIN, 2002a, p. 51).

Em função disso, constatamos que a atividade estética necessita da existência do
outro, de alguém que lhe dê acabamento: o homem necessita de outro homem, um
enunciado/discurso, de outro enunciado, a natureza, o cotidiano, a cidade
necessitam da visão do outro para lhes dar acabamento, conferir-lhes identidades,
ainda que estas sejam transitórias.

81

As reflexões anteriormente apresentadas foram fontes de referências fundamentais
para nossa compreensão do conceito de estilo, ancorado nas concepções dos
gêneros do discurso e da estética. É a partir dessa articulação, portanto, que
pretendemos desenvolver uma perspectiva de análise no capítulo seguinte, sem
desconsiderarmos, no entanto, outras contribuições que possam auxiliar na
compreensão do processo múltiplo, heterogêneo, fragmentado e provisório da
construção de identidades.

Visto que estamos lidando com uma pesquisa que se insere no campo da
Linguística Aplicada, uma posição fica clara e dela não podemos nos afastar – o fato
de que a LA considera a linguagem em uso e não apenas as questões linguísticas, e
que a materialidade discursiva é essencial a esta área, pensamento compartilhado
por Bakhtin, que considera, como vimos, o texto e o homem, a arte e a vida
eternamente vinculados.

Para realizar o objetivo proposto na presente pesquisa, ou seja, investigar as
identidades da cidade de Natal construídas a partir do discurso dos poetas, serão
analisados os poemas selecionados, seguindo critérios, que se encontram
apresentados no capítulo 3.

82

O despertar de uma cidade, seja entre névoa
ou de outro modo, é sempre para mim uma
coisa mais enternecedora do que o raiar da
aurora sobre os campos. Renasce muito
mais, há muito mais que esperar, [...] o sol
multiplica seus possíveis efeitos nas janelas,
nos muros, nos telhados – nas janelas tantos,
nos muros cores diferentes, nos telhados tons
vários.
Fernando Pessoa
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4 NATAL EM POESIA

Neste capítulo, contextualizaremos o corpus e a organização metodológica da
pesquisa, bem como apresentaremos a descrição dos elementos que irão constituir
as marcas estilísticas exploradas nos discursos/enunciados poéticos sobre a cidade
de Natal. Apresentaremos, ainda, a cidade de Natal, como forma de melhor
contextualizar o nosso objeto de estudo.

Existem algumas centenas de poemas que falam sobre a cidade de Natal nos seus
mais diversos aspectos, o que tornou a construção dos dados uma árdua tarefa.
Fontes, as mais diversas, foram consultadas – antologias, publicações individuais,
revistas e jornais. A maior parte desse material pertence a bibliotecas particulares de
amigos; outro tanto faz parte de nosso acervo pessoal, estando incluídas aí também
algumas obras mais antigas, as quais têm suas edições esgotadas. Não temos a
pretensão, contudo, de termos conseguido abarcar toda a poesia publicada sobre
Natal com o levantamento realizado. Naturalmente, existem outros poemas que, por
alguma razão, não nos chegaram às mãos.

O primeiro passo da construção de dados foi levantar todos os poemas disponíveis
que falassem sobre qualquer aspecto da cidade de Natal, gerais ou específicos. Foi
dessa forma que chegamos a cerca de duzentos poemas. Como se faria impossível
trabalhar com um corpus tão extenso, tornou-se imperioso estabelecer critérios com
a finalidade de delimitar as fronteiras do nosso recorte. De início, dentre as várias
possibilidades, foram estabelecidos dois critérios.

A princípio, e para contemplar o tema, elegemos como primeiro critério selecionar
poemas que versassem sobre a cidade de Natal. Em um sentido mais amplo,
aqueles que tratassem da cidade como um todo. Em seguida, tomamos como
segundo critério o tempo, no sentido de que os poemas escolhidos não se
limitassem apenas a um determinado período, sendo, assim, considerado todo o
século XX para efeito de análise. A opção por tal procedimento permitiu-nos fazer a
inclusão de todos os poemas referendados pelo primeiro critério e que tivessem sido
produzidos no referido século.
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Seguindo esses dois critérios, chegamos, ainda assim, ao total de noventa e um
poemas. Um terceiro e um quarto critérios de escolha fizeram-se necessários, então,
para melhor configurar o recorte da pesquisa. O terceiro diz respeito a privilegiar
poemas escritos por autores que são notoriamente reconhecidos como poetas no
âmbito do espaço público-literário da cidade de Natal, e que constam, inclusive, de
antologias sobre a poesia no Rio Grande do Norte. O quarto critério foi estabelecido
em função do desenho deste estudo, o qual implica a utilização de material
proveniente de fontes variadas. No caso desta pesquisa, diferentemente das
demais, que fazem uso de antologias literárias previamente definidas, tivemos de
atravessar diversas obras, no intuito de efetuar uma construção de dados que
atendesse aos três primeiros critérios anteriormente apresentados.
Dessa forma, chegamos ao total de treze poemas, os quais, para efeito de
organização metodológica, se encontram distribuídos em três períodos principais:
poemas escritos até o início dos anos 1950, poemas produzidos entre os anos 1950
e a contemporaneidade e poemas que versam sobre a cidade durante a Segunda
Guerra Mundial. Decidimos utilizar um poema de cada autor, à exceção dos três
poemas sobre a cidade durante a Guerra, todos de autoria do poeta Paulo de Tarso
Correia de Melo, os quais foram escolhidos pela importância e pelo ineditismo do
tema tratado por seu autor.

Certamente, não pretendíamos classificar os poemas em uma sequência temporal,
ou enquadrá-los em qualquer um movimento literário. O tempo (como critério
determinante para a escolha processada) assumiria o papel de testemunha das
mudanças por que passou a cidade ao longo de todo o século XX. A época da
Segunda Guerra Mundial será demarcada como um intervalo, devido à influência
que exerceu no desenho da cidade de Natal. Buscamos a cidade e o discurso
poético sobre ela em várias épocas e não a poesia dessas épocas. Interessamo-nos
em investigar as identidades da cidade construídas pelo discurso dos poetas. A
pesquisa que propomos enquadra-se, como referido anteriormente, nos estudos da
Linguística Aplicada, e pretende tão-somente considerar o estudo da linguagem e da
vida,

do

ponto

de

vista

discursivo,

sem

ter,

absolutamente,

qualquer

comprometimento com a abordagem literária da poesia, em nenhuma de suas
vertentes.
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Enveredar pelo mundo da poesia torna-se uma tarefa de profundo prazer na medida
em que, entre outros tantos discursos, a poesia permite uma volta no tempo,
remontando cada ponto, revelando cada modo de ser de um povo, levando o leitor
de hoje a cenários do passado. O fazer poético conecta-se à vida em função do ato
de contar histórias. Para Bakhtin, literatura e cultura são indissociáveis e precisam
atravessar o tempo, mantendo o vínculo entre a época de sua produção e o que vem
a seguir. Assim, a obra literária não pode ser aprisionada na sua época; antes,
possui um caráter de intemporalidade: ―tudo o que pertence apenas ao presente
morre juntamente com ele‖ (BAKHTIN, 2003, p. 363). Segundo o autor, os gêneros
da literatura e do discurso ―acumulam formas de visão e assimilação de
determinados aspectos do mundo‖ (BAKHTIN, 2003, p. 364).

Com o objetivo de situar o conjunto dos poemas selecionados, mostramos,
inicialmente, a cidade de Natal no contexto sócio-histórico do século XX e início do
século XXI, para, em seguida, apresentarmos as obras selecionadas, os poemas
escolhidos

e

seus

respectivos

autores,

e,

finalmente,

apresentarmos

a

contextualização do discurso poético sobre a cidade.

4.1 A CIDADE DOS POETAS

A cidade é o território sobre o qual nos debruçamos nesta pesquisa, procurando
desvendá-lo a partir do discurso dos poetas. Segundo Pesavento (2002, p. 9),
―a cidade é objeto de múltiplos discursos e olhares, que não se hierarquizam, mas
que se justapõem, compõem ou se contradizem, sem, por isso, serem uns mais
verdadeiros ou importantes que os outros‖. É justamente no entrecruzamento
desses olhares que se buscam significados e se constroem imagens da cidade. São
essas imagens que os poetas, ao longo de sua história, foram imprimindo em seus
textos (como parte que são da cidade) que nos interessam. E é também em função
dessas imagens que – ao examinarmos as identidades delas emergentes −
enxergamos a cidade sobressaída de tais representações. Também é ainda
Pesavento (2002, p. 13) que reforça esse parecer ao afirmar que ―as obras literárias,
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em prosa ou verso, têm contribuído para a recuperação, a identificação, a
interpretação e a crítica das formas urbanas‖.

Nossa proposta de investigação e análise, conforme já informamos, trabalha com
recortes temporais que atravessam todo o século XX. Assim sendo, ―re-construir‖ a
cidade de Natal por todo esse século faz-se imprescindível para a contextualização
de nosso objeto de estudo.

Começamos a contar a história de Natal, apresentando duas descrições sobre a
cidade, distantes um século uma da outra. A primeira corresponde a um comentário
do historiador Câmara Cascudo sobre as impressões do prosador e poeta Henrique
Castriciano acerca de Natal:

Henrique lembrava o Natal desse 1902, sem transportes, com
lampiões de querosene, apagados durante o luar, um luar diferente,
intenso, envolvente, poeira de prata imponderável que se derramava
com uma alucinação luminosa, embriagadora, sensível. As ruas eram
despertadas pelas serenatas românticas, as modinhas sentimentais,
melocomentadas pelos violões que a saudade tornava maravilhosos
(CASCUDO, 1965, p. 35).

A segunda faz parte da apresentação de Renard Perez ao livro O spleen de Natal:
romance de uma cidade:

A cidade com seu sol, seu rio, seu mar, seu mistério. Seu folclore. Os
comentários de visitantes, ou dos que a escolheram como lugar de
adoção. A mais diversificada humanidade. [...] Pequenas jóias de
humor, de filosofia, pinçadas nos respectivos meios, do cultural ao
bas fond. A cidade a nu. A nata e a escória, a beleza e a sordidez
apanhadas no próprio ambiente (PEREZ, 2001, p. 8).

Poderíamos dizer que se tratam de duas cidades distintas. E são. Atendem pelo
mesmo nome e possuem a mesma posição geográfica, porém cada olhar no tempo
as torna únicas. Tal é a impressão que, por exemplo, Calvino (1990, p. 31) deixa
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transparecer ao falar sobre uma de suas cidades: ―[...] os velhos cartões-postais não
representam a Maurília do passado, mas uma outra cidade que por acaso se
chamava Maurília‖. Também, Natal do início do século não é a mesma Natal de cem
anos depois, e, certamente, há muitas outras Natais entre a que vemos no ano de
1902 e a do ano de 2001, anteriormente descritas. Estão, contudo, ligadas por laços
indissolúveis, laços esses que também as ligarão a todas as Natais do futuro, como
acontece com uma outra cidade de Calvino (1990, p. 147), a qual representa a
sucessão de outras cidades: ―[...] todas as futuras Berenices já estão presentes
neste instante, contidas dentro uma da outra, apertadas, espremidas, inseparáveis‖.

Como os olhares são diversos e seguem o curso do tempo, propomos uma rápida
incursão na história da cidade de Natal.

Em sua conferência futurista, de 21 de março de 1909, Manoel Dantas (1867-1924)
deixa um público perplexo diante do desenho que traça para Natal dali a cinquenta
anos (disso trataremos adiante). Interessa-nos, por ora, a introdução de sua fala
sobre a provável origem da fundação da cidade. O jornalista afirma que, de acordo
com velhas crônicas sobre a fundação da cidade de Natal, esta teria nascido envolta
em uma lenda e por isso seria ―eterna como o mundo‖ (DANTAS, 2000, p. 68). A
lenda conta que Jerônimo de Albuquerque pretendia fundar uma cidade dando-lhe
um nome que lembrasse o nascimento de Jesus. Ao navegar por esses nossos
lados, apareceu uma criança no convés de sua caravela, apontando para um porto
seguro, o que teria sido entendido pelo navegador como um sinal dos céus. Ao
encontrar terra firme, teria fundado Natal neste mesmo dia. Essa versão, contudo,
parece ter sido fruto da imaginação do jornalista, mas seguiu sendo repetida por
todos esses anos.

Conforme os registros oficiais, no entanto, a cidade foi fundada em 25 de dezembro
de 1599, por Jerônimo de Albuquerque, capitão-mor da Fortaleza dos Reis Magos.
Há, ainda, duas outras versões: a de que a cidade teria sido fundada pelo
administrador português Manuel de Mascarenhas Homem; e a de que seu fundador
teria sido João Rodrigues Colaço, primeiro capitão-mor do Rio Grande do Norte.
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Para alguns estudiosos, é somente a partir dos anos 1920 que Natal pode, de fato,
ser chamada de cidade. Em um trocadilho do fim do século XIX, dizia-se: ―Cidade do
Natal? Não há tal!‖. É sobre essa cidade que ainda não é cidade, de fato, que Eloy
de Souza (1873-1959), em sua famosa conferência, de 20 de fevereiro de 1909, nos
fala:

Dois séculos após a fundação da cidade e criação da capitania,
ainda vivíamos quase tão primitivamente como os naturais contra os
quais havíamos cruelmente pelejado, e, por ventura, nos
encontrávamos em atraso maior e pobreza mais generalizada do que
ao tempo da ocupação holandesa, quando se construíram os
primeiros engenhos de açúcar, e a vida agrícola atravessou uma fase
de atividade desconhecida (SOUZA, 1999, p. 13).

Em História da Cidade de Natal, Cascudo (1898-1986) conta-nos como cresceu a
população da cidade: ―Quinze dias depois de fundada, ainda estava deserta. [...] Em
fevereiro de 1614, Natal possuía... doze casas [...] Em setembro de 1631 as doze
casas eram sessenta [...] Em 1855, 6.454 almas [...] No último ano do século XIX
Natal estava com a população de 16.056‖ (CASCUDO, 1999, p. 52, 53, 94, 95).

Naquele final de século, a vida na cidade ainda era muito precária: havia dois bairros
– a Ribeira e a Cidade Alta, muito distantes um do outro e sem qualquer meio de
locomoção que servisse aos moradores. Os bairros das Rocas e do Alecrim ainda se
encontravam em formação, bem como os Bairros de Tirol e de Petrópolis, que
integravam a Cidade Nova, ainda em processo de implantação. O plano para a
implementação da Cidade Nova foi concebido em 1901 e ampliado em 1904 pelo
agrimensor italiano Antonio Polidrelli. A nova área, escolhida como local de
residência da elite potiguar, possuiria ruas e avenidas largas, traçado esse que faz
parte do cenário dos bairros de Tirol e Petrópolis e os embeleza até os dias atuais.

Nessa época, em que ainda não havia uma única rua calçada, apareceram umas
poucas cadeirinhas ―carregadas pelos escravos, conduzindo as senhoras-donas,
esposas dos comerciantes sofrivelmente ricos‖ (CASCUDO, 1999, p. 307).
Apareceram, também, os primeiros carros, puxados por parelhas de cavalos,
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costume também restrito aos mais abastados. Somente em 7 de setembro de 1908,
foi inaugurado o primeiro trecho dos bondes a burro, que ligava a rua Dr. Barata à
praça Padre João Maria, na Cidade Alta. Alguns novos trechos foram sendo
adicionados e, em 1911, chegaram os bondes elétricos, como também a luz elétrica
e os telefones. Em 1915, os bondes elétricos já chegavam aos bairros do Alecrim,
Petrópolis, Tirol e Areia Preta.

Natal precisava assumir sua condição de capital, porém isso somente se tornou
realidade a partir da República, quando medidas mais específicas foram adotadas
para tirar a cidade daquele marasmo. Segundo nos relata Oliveira (2006, p. 124),
―pedia-se, com ênfase crescente, que se modificasse aquela cidade que, para
alguns reformadores republicanos, era a expressão do obscurantismo do regime
monárquico‖.

A chegada do progresso trouxe melhorias em vários sentidos: a cidade venceu a
barreira do isolamento com a construção de duas ferrovias, que a ligavam ao norte e
ao sul do país. Algumas praças foram construídas, dentre elas, a praça André de
Albuquerque. Houve um alinhamento de ruas da Ribeira e da Cidade Alta, que,
segundo Cascudo, se tratava de uma medida da modernidade: ―As rectas traçadas
afoitamente são attitudes modernas ou exigencias imperiosas duma situação
topographica que não concentiu que a indifferente attenção dos homens
desvirtuasse o que naturalmente estava feito‖

8

(CASCUDO, 1929, p 139). O plano

do italiano Giacomo Palumbo, encomendado pelo Prefeito Omar O‘Grady, também
seria um marco de progresso para a cidade porque conciliava o passado e o
presente, enquanto traçava diretrizes para o futuro, porém, por razões de ordem
político-administrativas, este projeto não chegou a ser implementado.

Em meio aos projetos políticos, rememoraremos também um pouco da Natal pujante
de beleza, que se desvela aos olhos do poeta. Interessado em promover a arte e a
cultura de diferentes pontos do Brasil, Mário de Andrade empreendeu uma viagem
por estados do Norte e do Nordeste do país, de dezembro de 1928 a março de
1929. Seu diário resultou no livro ―O Turista Aprendiz‖, que registra, de forma

8

A grafia da época foi preservada.
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apaixonada, suas andanças por capitais e pelo interior dos estados. O poeta assim
relata sua impressão sobre seus dois primeiros dias em Natal:

Natal, 15 de dezembro, 22 horas ─ Me deito depois deste primeiro
dia de Natal. Estou que nem posso dormir de felicidade. Me estiro na
cama e o vento vem, bate em mim cantando feito coqueiro. Por aqui
chamam ―coqueiro‖ o cantador de ―cocos‖. Não se trata de vegetal,
não, se trata do homem mais cantador desse mundo: nordestino. [...]
Moro no bairro alto do Tirol, ruas largas, abertas... A erudição me
lembra as praças da primeira Florença renascente, destinadas aos
―cantastorie‖, onde eles dedilhavam o alaúde, a trompa marinha
cantando sem mais fim. Aqui também. O vento canta, os
passarinhos, a gente do povo passando. O homem que leva e traz as
vacas daqui de perto, não trabalha sem aboiar... Aqui em casa
também. Todos cantamos cocos, embolados, sambas, dobrados,
modinhas... A famanada ―Praieira‖... ―A palmilhar estradas longas, de
longe veio pra te ver‖, Natal (ANDRADE, 1983, p. 231, grifo do
autor).

Natal, 16 de dezembro ─ Natal era o destino do meu descanso e
estou descansando. Gosto de Natal demais. Com seus 35 mil
habitantes, é um encanto de cidadinha clara, moderna, cheia de ruas
conhecidas encostadas na sombra de árvores formidáveis. De todas
estas capitais do norte é a mais democraticamente capital, honesta,
sem curiosidade excepcional nenhuma. [...] um ar de chacra que a
torna tão brasileiramente humana e quotidiana como nenhuma outra
capital brasileira, das que conheço. Esse é o encanto psicológico de
Natal. É capital, se sente que é capital o que firma bem a sensação
de conforto praceano, tudo à mão, e ao mesmo tempo tem ar de
chacra, um descanso frutecente, bolido de ventos incansáveis. [...] É
bom não andar muito a pé, logo principiam ladeiras preguiçosas,
mansas e compridas, as ruas se alargam, avenidas magníficas
cheias de ar, nenhuma nota de novo-rico. As casas têm aquela
humanidade feliz de certos bairros burgueses de São Paulo, não
chamam a atenção. Os largos são cheios de folhagem. A praça
Padre João Maria, com o busto do bom no centro, é uma ventura de
quase pátio, um dos melhores encantos de Natal. Noutra praça vasta
senta a Escola Doméstica, orgulho do ensino profissional norteriograndense. Vem o palácio do governo, familiar, aberto, casa
excelente. A Prefeitura, um bocado pretensiosa se enfeita acolá. Os
espaços vão se tornando cada vez mais largos. No bairro alto de
Petrópolis a avenida Atlântica se acaba no dó-de-peito dum belveder
e mostra lá embaixo, Areia Preta, uma das praias mais encantadoras
que conheço. E, se o rumo foi outro, chegamos ao Tirol, altura onde
moro hospedado pela ventania. Eh! ventos, ventos de Natal, me
atravessando como se eu fosse um véu. Sou véu. Não atravanco a
paisagem, não tenho obrigação de ver coisas exóticas... Estou
vivendo a vida de meu país... (ANDRADE, 1983, p. 232-233).
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Depreende-se um misto de excitação e encantamento nas anotações de viagem do
ilustre turista, que parece ter tido com Natal seu melhor encontro. Para o escritor, a
cidade, rica em manifestações populares, respira um ar urbano e rural: ao mesmo
tempo é moderna e simples.
Foi a essa ―encantadora cidade‖ que, no inverno de 1941, chegaram os primeiros
americanos para iniciarem a instalação da Base Aérea. A guerra estava deflagrada e
tornava-se imperioso um ponto estratégico para as operações militares norteamericanas. Natal figurava como o ponto mais próximo da África ─ o ―Trampolim da
Vitória‖, um campo aberto à aviação e à expansão. É, ainda, Mário de Andrade
quem registra: ―Essa felicidade americana de Natal está se objetivando neste
momento com a inauguração do Aero-Clube [...]. Os aeroplanos estão pintando o
sete no ar‖ (ANDRADE, 1983, p. 255).

Ainda no intuito de compor imagens cada vez mais precisas da Natal antiga, vale
rever algumas publicações do ano de 1944 que dão o tom das muitas
transformações por que passou a cidade durante a guerra e de sua ocupação pelos
soldados norte-americanos: ―Natal se acha em grande desenvolvimento com o
movimento de americanos que ora se acham em Natal e os milhares de cruzeiros
dispreendidos por eles, a nossa cidade está se transformando dia a dia‖9.

Natal rapidamente se transformou no trampolim da vitória, recebendo
com vivas demonstrações de entusiasmo a cooperação dos norteamericanos, que em tempo record construíram a Base de
Parnamirim, apontada como uma das maiores e mais poderosas do
mundo10.

Natal arrancou de Shangai o bastão de cidade cosmopolita.
Representantes de todos os países, gente de todas as raças, crentes
de todas as religiões, altas patentes de todos os exércitos, ministros,
heróis, aventureiros, já passaram por Natal, encruzilhados de
milhões de destinos11.

9

Diário de Natal, n. 799, 09/08/1944, p. 6.
Diário de Natal, n. 845, 04/10/1944.
11
Diário de Natal, n. 909, 23/12/1944, p. 2.
10
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Com o fim da guerra, quase cinco anos depois, os americanos se despedem. Ao
saírem, deixam, além de toda uma parafernália bélica, uma cidade onde o tempo e o
espaço assumem uma nova dimensão. De uma hora para outra, Natal tem suas
próprias identidades, e a de seus habitantes, transfiguradas, seja no imaginário que
estes têm da cidade, seja no que pensam sobre si próprios. Apesar da característica
transitória e fluida das identidades, sejam estas de pessoas ou de lugares, o que
acontece na cidade é súbito como uma explosão: os parâmetros até então vigentes
são reformulados, a cidade, antes provinciana, passa, em um curto espaço de
tempo, à condição de cosmopolita. Costa (1998, p. 76), em seu trabalho sobre a
presença norte-americana em Natal, registra que ―durante a presença dos
americanos, o montante de dinheiro em circulação aumentou; mesmo depois, a
população local continuou crescendo: passou de 55.000 para 103.000 habitantes em
apenas dez anos, entre 1940 e 1950‖.

Por outro lado, no período pós-guerra, a cidade experimenta o desemprego, a
pobreza, a desorganização das famílias; ―acabou a guerra, acabou a festa‖ (LIMA,
1999, p. 82). Os jovens natalenses que passam a ouvir jazz e blues, fumar cigarro
americano e tomar rum com Coca-cola também adquirem novos hábitos, como
―colocar os pés sobre a mesa, beber refrigerante ou cerveja na boca da garrafa‖
(LIMA, 1999, p. 81). Muda a cidade, mudam seus habitantes, marcas profundas são
desenhadas na cultura do lugar. Inicia-se um novo período.

Mas, voltemos à conferência de Manuel Dantas, proferida em 1909, na qual afirmou
que ―os séculos são instantes da vida dos mundos‖ (DANTAS, 2000, p. 65). Com
base em tal crença, projetou a Natal provinciana meio século adiante e a imaginou
diferente, tanto na organização do seu espaço urbano como na infraestrutura
comercial e industrial, além de prever uma sociedade moderna, organizada e
capitalista.

A verdade é que suas previsões estenderam-se para além desse tempo, e muitos de
seus sonhos de outrora são, hoje, realidade: a Catedral nova, erguida na Praça Pio
X, a Via Costeira, que liga a Praia do Meio à Praia de Ponta Negra e o Parque das
Dunas, que procura preservar os morros da cidade e livrá-la da ―ação dos ventos
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rijos, espalhando as areias sobre as ruas como um vasto lençol tenebroso e
mortífero‖ (DANTAS, 2000, p. 67), além de outras mudanças.

Essa cidade do fim do século XX e início do século XXI possui cerca de 800 mil
habitantes e, como todas as outras grandes cidades do mundo, tem seus problemas.
Mas também tem seu lado luminoso. Natal de hoje apresenta um crescimento
exponencial, o que exige medidas sérias por parte do poder público. Possui muitos
encantos, como sua situação geográfica privilegiada, entre o rio e o mar; uma média
de 300 dias de sol por ano, além de preservar o ar mais puro das Américas,
reunindo, dessa forma, as condições ideais para ser um polo turístico. Dadas as
condições propícias, o governo traça novos planos para torná-la ainda mais bela,
como imaginou Manoel Dantas, ao se referir às dunas que se punham de frente para
o oceano como ―um dos pontos mais atraentes da cidade, com seus cassinos e
hotéis monumentais coroados de altos terraços, [...] um misto de progresso e de
poesia‖ (DANTAS, 2000, p. 67).

Vale também um retorno a Mário de Andrade, que, dentre tantas observações, ainda
considerou Natal uma cidade aberta ao futuro: ―[...] o que é velho não é... antigo,
pouco ou nenhum valor tem. Natal tem seu futuro enorme como banco de riquezas
fundamentais [...]. As tradições dela são todas móveis, danças, cantorias‖
(ANDRADE, 1983, p. 255).

Essa é a Natal sobre a qual falam os poetas nesta pesquisa; é sobre ela que
constroem suas representações e é dessas representações que passaremos a tratar
neste e no próximo capítulo.

4.2 OS POEMAS DA CIDADE

A seleção dos poemas levou aos autores. Contemplando o primeiro período a ser
analisado (do início do século XX aos anos 1950), foram escolhidos cinco poemas
de diferentes autores. O poema Terra Mater, escrito pelo poeta Ferreira Itajubá,
integra o livro Guia poético da cidade de Natal, organizado por Manoel Onofre
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Júnior. Desse mesmo livro, também foram extraídos Natal trabalhando, de autoria
do poeta Lauro Pinto e Evocação da cidade do Natal, escrito por José Bezerra
Gomes. Somam-se a esses, um poema de Palmira Wanderley, Salve Rainha do
Potengi!, publicado em seu livro Roseira Brava e o poema Natal, do modernista
Jorge Fernandes, o qual compõe Jorge Fernandes – o viajante do tempo
modernista: obra completa, livro organizado por Maria Lúcia de Amorim Garcia.

Representativos do segundo período, que se situa entre os anos 1950 e a
contemporaneidade, igualmente foram selecionados cinco poemas, produzidos por
diferentes autores, que refletem as mudanças (traços) que a cidade sofreu, além de
trazerem, alguns deles, o ar contemporâneo da Natal do final do século XX. Dessa
coletânea, faz parte Poema de Natal, escrito por Celso da Silveira, provavelmente
entre as décadas de cinquenta e sessenta e publicado no livro Guia poético da
cidade de Natal, anteriormente citado. Ainda, Meu poema da cidade do Natal,
escrito por François Silvestre, no final dos anos setenta; O canto do colonizado
contra o entregador, de autoria do poeta João da Rua, datado da década de
oitenta e Cantiga do mar para esta cidade, escrito por Iracema Macedo, nos anos
noventa, estes últimos publicados no livro Poesia viva de Natal, também organizado
por Manoel Onofre Júnior; e, finalmente, o poema Paisagem, escrito por Diva Cunha
de Macedo e publicado em seu livro Canto de página, na segunda metade da
década de oitenta.

Complementando a seleção, inscrevemos três poemas de um mesmo autor (marcos
do período da guerra) que contam a história da cidade, com base nos
acontecimentos e comportamentos da época, influenciados pela turbulência do
período, que foi um tempo diferente e completamente novo para os habitantes
locais. Reconhecimento e créditos, Prefácio à 1ª edição e Declaração de guerra,
de autoria do poeta Paulo de Tarso Correia de Melo, publicados em seu livro
Folhetim Cordial da Guerra em Natal e Cordial Folhetim da Guerra em Parnamirim,
são os poemas aos quais nos referimos na composição desse último bloco.
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4.3 CONTEXTUALIZANDO O DISCURSO POÉTICO SOBRE A CIDADE DE NATAL:
ATRIBUTOS E ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Para

uma

contextualização

elementos/atributos

que

do

compõem

discurso
campos

poético,
semânticos12

selecionamos
no

processo

os
de

configuração das possíveis identidades culturais da cidade de Natal, tais como: os
tipos ou personagens da cidade, as cores, a natureza, os transportes, os pontos ou
os lugares, os sons, a comida, a religiosidade.

As referências ao campo dos transportes, que são diversas, seguem o curso do
progresso da cidade. As jangadas servem de transporte para a pesca em uma
cidade cotidianamente tranquila e têm seu uso associado à ideia do trabalho e do
lazer; é a jangada que leva seus barqueiros, ao amanhecer, para longe das ―trovas‖,
para o trabalho com a pesca; é também ela que os traz de volta ao final do dia, para
mais uma ―palestra dos solteiros‖. Os automóveis são, por sua vez, peças raras na
cidade, que se moderniza; pertencem apenas ao ―rico passeador‖; já os chevrolets
integram a cidade movimentada, barulhenta e estão em todos os lugares, como em
―Nova York‖. Também os bondes fazem parte da cidade do movimento e do
progresso, assim como o trem, que ecoa nos trilhos através dos tempos, compondo
uma cidade (antes criança) que cresce no tempo e no espaço. O avião, por fim, faz a
ponte de comunicação numa Natal que se entrega, meio inconscientemente, à
disputa por seu espaço entre os que trabalham e os que fazem a guerra.

[...]
chevrolets, oacklands, carroças e bonds...
[...]
Loyds, Itas, Inglezes
[...]
Apitos de trens, barulho de avião
[...] (PINTO, 1984, p. 56)

12

Entendemos por campo semântico um conjunto de palavras unidas pelo sentido, no qual
consideramos a relevância dos atributos semânticos do léxico e não apenas sua construção.
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[...] Vão barra afora as velas das jangadas [...] (ITAJUBÁ, 1984,
p. 97)
[...] Tem automóveis que nem brinquedos [...] (FERNANDES, 2009,
p. 167)

[...] lembrando velhos embarcadiços,
um dia ancorados no teu porto... [...] (GOMES, 1984, p. 44)

[...] até que o avião [...] (MELO, 1994, p. 13)

No campo semântico dos lugares ou pontos da cidade de Natal, as escolhas são
inúmeras na construção dos sentidos. Na modernidade transformadora, os lugares
citadinos são fundamentais para a construção e solidificação de identidades. A
cidade de Natal alimenta o imaginário de seus poetas pela visão de seus becos, de
seus bairros, de suas ruas, de seus bares e de seus monumentos, definindo, para
eles, referências e sentimentos fundamentais em suas vidas e em suas obras.
Assim, ao mencionar lugares antigos, o poeta revive experiências passadas que o
identificam com Natal.
Os becos são ―esconsos‖, numa provável referência ao seu formato ou a sua
condição de esconderijo; porém, numa nova menção, parecem pertencer ao
passado de uma cidade que deixou saudades. Esses becos parecem não mais
existirem, ou, se existem, não cumprem mais suas funções. O cais do porto é
apresentado ora (numa remissão ao presente) como o lugar onde existem peixes,
ora (numa remissão ao passado) como o lugar onde ancoravam barcos, de uma
cidade que passou, que ―já teve‖. O porto da cidade é, ainda, lugar que não é ―nem
de chegada, nem de saída‖; pertence a uma Natal invadida, ultrajada. O Forte dos
Reis Magos, por sua vez, está presente nos poemas sob dois pontos de vista:
menciona-se como um dos encantos que ainda permanecem na cidade; ou apenas
como a fortaleza que faz parte de uma cidade onde não existe mistério, na qual
―tudo todo mundo sabe‖.
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As ruas do comércio, na visão dos poetas, ora se apresentam tão-somente situadas
entre os bairros da Ribeira e da Cidade Alta, ora são ruas barulhentas,
congestionadas pelo movimento dos transportes, lugar no qual gritam gazeteiros e
por onde transitam carros, trabalhadores, passageiros etc. Alguns bares e até uma
boate da cidade também mereceram destaque, como o Wander Bar13, o Cova da
Onça14 e, ainda, as bodegas com iguarias ―para todos os paladares‖. Os bares
sempre figuram como lugares de encontro e o Cova da Onça tem a característica
desses lugares muito frequentados, cheios, barulhentos – ―Dois cafés pequenos‖!; –
―Cem contos pr‘a hoje‖!

A Ribeira, primeiro bairro da cidade, ora é o bairro do comércio, ora dos bancos e
das fábricas, ora o lugar no qual o ―pudor parte em revoada‖ ao cair da noite, ou
ainda, uma vila de pedra. A praia de Areia Preta figura como bairro, juntamente com
outras áreas, que são vistas como encantos da cidade. Também é referida como
sendo um lugar de dunas brancas de uma cidade-vila. Outros tantos bairros são
citados (o das Rocas, o do Alecrim e o da Cidade Alta) como áreas do comércio
informal; o bairro das Quintas, como lugar onde se apanhava ―caju madurinho‖.
Além desses, referenciam-se o bairro de Lagoa Seca, o Areal e o Carrasco.

[...]
becos/vielas esconsos,
[...]
e peixes de beira do cais
[...] (SILVEIRA, 1984, p. 33-34)

[...]
ali na antiga feira da Tatajubeira...
[...]
que se foram das Rocas e do Alecrim,
[...]
para a Rua das Lojas
da Ribeira, Cidade Alta...
13

Na antiga sede do governo estadual, localizada na atual Rua Chile, em Natal, passou a funcionar o
Wander Bar, boate muito freqüentada pelos oficiais americanos durante a Segunda Guerra Mundial.
14
O Cova da Onça foi um bar/café, que se localizava na Avenida Tavares de Lira, no bairro da
Ribeira, em Natal, o qual era ponto de encontro de políticos e intelectuais da época. Há, na cidade,
uma famosa frase: ―Conversa fiada fechou o Cova da Onça‖, que teria surgido após o fechamento
do estabelecimento, o qual pertenceu aos irmãos Leonel e Diomedes de Góes Leite.
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[...]
ali pertinho do velho cais Tavares de Lyra
[...]
─ O Beco do Engole, de nome tão gozado,
sem falar no Beco da Lama, o maior do mundo
[...]
Onde passou a funcionar o Wander Bar,
em plena Rua do Comércio...
[...]
a Areia Preta, o Areal, a Limpa,
com a Fortaleza dos Reis Magos...
Lagoa Seca,
a Bica da Telha, a Baixa da Coruja...
O Carrasco,
o Cemitério Novo,
[...] (GOMES, 1984, p. 42-45)

[...]
Bancos, Companhias, Fábricas, comércio em grosso e a
retalho.
Ribeira!
Comércio!
[...]
Rua do Comércio, Travessa Aureliano, Rua Dr. Barata e a
Avenida
estão congestionadas,
[...]
O ―Cova da Onça‖ está cheio.
[...] (PINTO, 1984, p. 55-56)

[...]
Mas quando a noite da Ribeira cai
[...]
gravada num Forte sem semblante
[...]
E o porto, Otoniel,
que não é porto de chegada
nem de saída,
[...] (SILVESTRE, 1999, p. 33)

[...]
Vila ribeira vila de pedra
[...]
Farol ligeiro perdido
[...]
Areia preta duna branca
[...] (MACEDO, 1999, p. 53)
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[...] de peixe boi à fortaleza [...] (RUA, 1999, p. 55)

[...] tomarem Parnamirim [...] (MELO, 1994, p. 14)

[...]Base aérea é aérea base [...] (MELO, 1994, p. 16)

Também os sons, os quais constituem outro campo semântico, dão alegria e
movimento à cidade, numa mistura melódica em que se confundem o barulho do
mar, os gritos dos gazeteiros, os acordes do violão, os sons do fandango, da
modinha, do aboio, da água, dos pássaros, dos apitos de trem, do barulho de avião,
do barulho de máquinas complicadas, da música das vitrolas, da guerra. As
serenatas e os violões fazem parte de uma cidade ―oblata‖, mas que é, ao mesmo
tempo, ―da serenata‖ e ―do violão‖, ―do fandango e da modinha‖. Pássaros entoam
hosanas em louvor à cidade soberana. O som do trem ecoa na cidade por meio dos
seus apitos, que formam uma sinfonia com o barulho de aviões. Pessoas e
máquinas revezam-se na cidade, que se movimenta até o sol posto. Na cidade da
guerra, o rádio anuncia o que acaba de acontecer na Alemanha.

[...]
O mar tão perto soluça tanto,
[...]
Salve cidade da serenata!
Salve cidade do violão!
Cidade do fandango,
Da modinha,
[...]
Aboio triste pelo valado,
[...]
Água corrente cantando um hino,
[...]
Os passarinhos cantando hosanas!
[...] (WANDERLEY, 1965, p. 14-15)

[...]
Pulando e correndo dizem os gazeteiros:
República... Diário... Cigarra... Jornais do Rio...
[...]
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Apitos de trens, barulho de avião
[...]
―Cem contos pr´a hoje‖
―Dois cafés pequenos‖,
[...]
No Banco do Brasil, ouve-se barulho de máquinas complicadas,
[...]
Footing, encontro, música das vitrolas
[...]
A cidade move-se
Até o sol posto.
[...] (PINTO, 1984, p. 56)

[...]
Dentro da rádio estourava
A guerra da Alemanha. (MELO, 1994, p. 17)

A religiosidade também se faz representar nos poemas analisados, a exemplo das
referências às práticas religiosas, às missas e procissões, aos domingos e dias
santos, à oração católica Salve Rainha, às festas de São João e do Natal, aspectos
reforçados pelo uso de expressões como ―bendita sejas‖, ―Salve Senhora‖, ―cidade
oblata‖, ―cidade afilhada‖, ―gesto de elevação‖, ―Bendito o fruto‖, ―vela consumida‖.
Todas essas referências sugerem religiosidade nas diversas Natais, seja esta a
cidade pequena e ‖bendita‖, seja a Natal ―Presépio‖, seja a cidade simples e
―rezadeira‖, ou, até mesmo, a cidade fora da lei, que é referida como ―vela
consumida‖.

[...]Terra de minha mãe, bendita sejas [...] (ITAJUBÁ, 1984, p. 97)

[...]
Salve Rainha do Potengi! Salve Senhora!
Bendito o fruto que nasceu de ti,
[...]
Tem a mesma expressão
E a mesma cor do manto
Da Padroeira da Apresentação.
[...]
Natal, cidade oblata,
Sempre num gesto de elevação.
[...]
Fogueira acêsa de São João,
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[...]
Para os pastôres lá de Belém.
[...]
Natal, presépio do Deus Menino,
Cheirando a incenso das oferendas.
[...]
Salve cidade afilhada,
Da padroeira daqui!
[...] (WANDERLEY, 1965, p. 14-15)

[...] É rezadeira que nem uma velha
gosta de missas e procissão... [...] (FERNANDES, 2009, p. 167)

[...] Nos domingos, dias santos [...] (GOMES, 1984, p. 43)

[...] Vila vela consumida [...] (MACEDO, 1999, p. 53)

Em menor quantidade são as referências à comida ou aos frutos da região. Ainda
assim, constatamos (em um só poema) várias menções aos diversos tipos de
comidas típicas (rolete de cana, tapioca de coco, cuscuz de milho, bolo pé de
moleque, meladinha com parede de camarão) ou a frutas como caju, cajá, mangaba,
pitomba; a peixes, como xaréu, cioba, cavala e caranguejo. Já em outro poema,
registram-se referências a mel, a guabiraba e a camboim.

[...]
Da guabiraba, do camboim.
[...]
Cortiço cheio de mel de abelha
[...] (WANDERLEY, 1965, p. 15)

[...]
com uma enfieira de caranguejo
[...]
– rolete de cana
– tapioca de coco
– cuscuz de milho
– bolo pé-de-moleque
[...]
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- cajá...
- mangaba...
- pitomba...
[...]
- xaréu...
- cioba...
- cavala...
[...] (GOMES, 1984, p. 42)

As referências à natureza são diversas e inúmeras, constantes de praticamente
todos os poemas, conforme os fragmentos apresentados a seguir. Destacamos
alguns exemplos do léxico: sol, água, céu, lua, estrela-d‘alva, nuvens, vale, morro,
dunas, serra, pomar, coqueiros, folhas, caule, seiva, raízes, terra, flor, fruto, árvore,
cajueiros, mangueiras, mangabeiras, trepadeiras, mar, praia, ondas, beira-mar,
espuma, areia, sal, alga, ar, chuvas, brisa, rio Potengi. Associamos, ainda, a esse
campo semântico, as referências aos aspectos climáticos, por entendermos que
estes

compõem

a

natureza

que

emoldura

a

cidade,

caracterizando-a,

transformando-a. Alguns exemplos: dia, noite, quente, sombra fresca, mormaço,
calor, tarde, tarde de 1º de setembro de 39, sol posto, aurora, alvorada, madrugada,
manhãs, cedinho, fevereiro, inverno.

Natal é uma cidade constantemente celebrada por sua natureza exuberante e isso
se faz revelar com toda a intensidade em praticamente todos os poemas utilizados
nesta pesquisa. A cidade tranquila é ―um vale branco‖, com sua paz quebrada
apenas pelas trovas dos barqueiros e pela ―palestra amorosa dos solteiros‖. Por
outro lado, existe uma outra Natal que nega essa característica: ―Natal era um vale
branco‖, em época de guerra, que transforma a cidade em pouso de aviões e
romaria de estrangeiros.

A ideia de sol e calor permeia a essência da cidade de Natal. O calor provoca
moleza, preguiça nos seus habitantes, ou a cidade ―cheia de sol‖ cheira a cravo e
manjericão. A ideia do sol ―queimando tudo‖, ou da cidade triste ―quando não há
mais luz do sol‖, ou o sol ―vasto‖ em um ―céu vasto‖, que arde em um ―rosto perdido‖
em uma cidade ―aldeia, província‖, ou, ainda, o sol que aquece a cidade-vila. O sol
também é testemunha em uma cidade que tem um ―velho sentimento índio‖, na qual
―tudo todo mundo sabe‖. Em tempos de guerra, o sol bronzeia um pacato habitante,
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que, a exemplo de outros moradores da cidade, ainda está alheio ao estouro da
guerra na Alemanha.
Natal pode também ser vista como a cidade litoral, que nasceu ―à beira-mar‖, do mar
―esmeraldino‖, mas também do mar em cuja beira ―a espuma esperneia‖ e, em cujo
panorama de poluição e asfixia, encontra-se uma gaivota ―suja e sem horizontes à
vista‖. Há, ainda, uma referência a um mar desanilado, que perdeu sua cor, em
decorrência dos ultrajes e invasões sofridos pela cidade. Assim como o mar, o rio
Potengi também integra o desenho de Natal; a ele, diversos sentidos são atribuídos.
Apresentam-no como o rio que margeia a cidade, em cujas margens cantam
barqueiros, ou como um ―potengi preguiçoso, visão da tribo Poti‖. Também é
vislumbrado como o rio amado, sobre cujas águas ―abriam velas os teus
jangadeiros‖. Em uma nova visão, é parceiro do mar na ―feitura‖ da Praia da
Redinha, a banhar uma cidade embrutecida pela ganância dos aventureiros.
O ar da cidade também inspirou os poetas. Seja a brisa ―clara‖ que sopra amena,
seja a ―sombra fresca das latadas‖, seja o ar perfumado a cravo e manjericão.

Os coqueiros são as árvores mencionadas nos poemas sob diversas apreciações:
coqueiros de uma cidade tranquila e coqueiros de uma cidade em guerra; coqueirais
que tingem de verde a cidade cheia de encantos e coqueiros que integram o cenário
da cidade-calor.

Natal é um vale branco entre coqueiros:
Logo que desce a luz das alvoradas,
Vão barra afora as velas das jangadas,
Cessam no rio as trovas dos barqueiros:
E à tarde, quando os rudes jangadeiros,
Voltam da pesca às praias alongadas,
Começa à sombra fresca das latadas
A palestra amorosa dos solteiros.
Quantas belezas mil Natal encerra!
Deu-lhe a natura um mar esmeraldino,
Despiu-lhe o morro, aveludou-lhe a serra...
[...] (ITAJUBÁ, 1984, p. 97)
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[...]
Natal, cidade aurora!
[...]
Da guabiraba, do camboim.
[...]
Cidade verde dos coqueirais.
O mar tão perto soluça tanto,
Nada é mais branco que o teu luar.
[...]
Natal, cidade cheia de sol,
Cheirando a cravo e manjericão.
Nos cajueiros muito amorosos,
[...]
Nas dunas brancas que avisto ao longe,
Nas curvas verdes do teu perfil,
No sopro ameno da brisa clara,
No céu de tinta da côr de anil;
Nos morros verdes, tão veludosos,
Nos montes claros, brancos demais,
Nos arvoredos embandeirados,
Nas mangabeiras, nos coqueirais,
[...]
Montanha feita para os pastôres,
[...]
Água corrente cantando um hino,
Cachos de espumas tecendo rendas,
Os passarinhos cantando hosanas!
[...] (WANDERLEY, 1965, p. 14-15)

Minha cidade!
De dia o sol queimando tudo,
amolecendo as folhas com o mormaço,
fazendo preguiça com o seu calor.
O céu, de quente, fica mais alto,
apatacado de nuvens brancas...
[...]
Toda enfeitada pelos barreiros
De trepadeiras e de coqueiros,
Com o mar vibrando como um leão...
[...] (FERNANDES, 2009, p. 167)

[...]
Grandes sombras de mangueiras,
[...]
Cidade nascida à beira-mar,
[...] (SILVEIRA, 1984, p. 33-34)
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[...]
no tempo das matas ensombradas
[...]
das salsas águas do Potengi amado,
para, lá fora da costa, em alto mar,
[...] (GOMES, 1984, p. 43-44)

[...]
de árvore tem
o verde anseio
em cada folha
coração de pássaro
palpitante
a minha brisa
[...]
o caule é corpo
[...]
a seiva lhe corta
[...]
das raízes lhe vem
o gosto da terra
lembranças de
semente a sua
[...]
flor ou fruto que
brota
[...]
voa em cada pássaro
[...]
a casa jaz
em sol
em sal
porto líquido
[...]
alga
alma
é água
[...]
empanaram as dunas verdes
[...]
na areia a espuma esperneia
os coqueiros perfilados batem
continência ao luar
[...]
entre a areia e o céu
da cidade
litoral
[...]
gaivota suja
sem horizontes
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[...]
o anjo volátil da areia
cimenta couraças marinhas
no seu casco
[...]
vasto sol
céu vasto
[...]
natureza morta
fruteira ou pomar
[...] (MACEDO, 1986, p. 52-65)

As dunas te enchem as faces
[...]
que tuas ondas massageiam
O mar te entrega a saudade
o rio, mesmo contra a vontade,
[...]
onde um rio faz constante retirada
Mas quando a noite da Ribeira cai
[...]
O Potengi não imita nada
[...]
desanilou teu mar
enchendo de fardas brancas a tua costa
[...]
a água livre
[...]
Alguma onda atrevida
[...]
procura navegar o céu
[...]
o vento chama a distância
[...]
não sentir o sal
[...] (SILVESTRE, 1999, p. 36)
[...]
Vila que beira o sol e que se mira em mim
[...] (MACEDO, 1999, p. 53)

[...]
todo dia a estrela dalva lumia
[...]
sob a lua ou sob o sol desta cidade
[...] (RUA, 1999, p. 53)

Natal era um vale branco
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entre coqueiros guardado
[...]
como o céu que navegava
[...] (MELO, 1994, p. 13-14)

[...]
José voltava da praia
De bronze e calção V-8.
[...] (MELO, 1994, p. 17)

O campo semântico dos personagens divide-se harmoniosamente entre populares e
personalidades, construindo uma mesma história. Barqueiros, vendedores e
namorados desfrutam da cidade tranquila tal como o homem rico passeador.
Gazeteiros compartilham do barulho da cidade movimentada com Roselli e Mister
Green. Negras louceiras habitam a mesma cidade do poeta Ferreira Itajubá.
Aventureiros invadem a cidade praieira do poeta Othoniel Menezes. A cidade de um
mago e de um rei é também a cidade do corpo travestido. Princesas e prostitutas
são personagens da cidade da guerra juntamente com os franceses Exupéry 15 e
Jean Mermoz16. Convivem também, na Natal da época da Segunda Guerra Mundial,
americanos e moradores populares como as personagens Dona Maria das Dores e
Raimunda.

[...]
Cessam no rio as trovas dos barqueiros
E à tarde, quando os rudes jangadeiros,
A palestra amorosa dos solteiros.
Da saudade das moças sertanejas! (ITAJUBÁ, 1984, p. 97)

[...] Salve cidade dos namorados [...] (WANDERLEY, 1965, p. 15)

15

Trata-se do escritor francês Antoine Saint-Exupéry, que teria pousado em Natal como piloto
durante a Segunda Guerra Mundial.
16
Aviador francês, que realizou a travessia de São Luís do Senegal (na África) a Natal, em 1930, a
bordo de um hidroavião, o Laté 28.3.
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[...]
Tem automóveis que nem brinquedos
do homem rico, passeador...
[...] (FERNANDES, 2009, p. 167)

[...]
Pulando e correndo dizem os gazeteiros:
[...]
o guarda, meio atrapalhado, mostra com a varinha mágica o
caminho
[...]
Os atletas de Wharton carregam algodão
[...]
Movimentam-se Odilon, Zaremba e Mister Green.
Roselli e Machado vão pr´a Parnamirim
[...]
Gonga leva uma mala na cabeça
[...]
Lauro Medeiros muda a ornamentação da Lafayette
[...]
Saída da morenada alegre das escolas
[...] (PINTO, 1984, p. 55-58)

[...] Cidade do já teve, de boêmios seresteiros,
[...]
Lourival Açucena (Lorênio),
O poeta Ferreira Itajubá,
[...]
Onde estão teus vendedores de vendagens?
[...]
E os teus turcos prestamistas?
[...]
com os teus canoeiros,
com os teus boteiros,
com as tuas negras louceiras
[...]
menestréis, ao violão
[...]
abriam velas os teus jangadeiros,
[...] (GOMES, 1984, p. 42-44)

[...] De mossoroenses confessos [...] (SILVEIRA, 1984, p. 34)

[...]
O primeiro aventureiro que chegou
[...]
O segundo aventureiro que chegou
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[...]
as rugas da luta entre os amantes
[...]
O terceiro aventureiro que chegou
[...]
E nós? pobres anódinos
nativos e neófitos
[...]
Otoniel, me desculpe,
[...]
O nauta acena tudo
[...]
Era preciso não ser poeta,
nem artesão
[...] (SILVESTRE, 1999, p. 32-36)

[...]
No peito desta gente multicor
[...] (RUA, 1999, p. 55)

[...]
Vila de um mago vila de um rei
[...]
Vila de ponta negra e de corpo travestido
[...] (MACEDO, 1999, p. 54)

[...]
de deuses e astronautas
[...]
Hinton, Sarmento de Beires,
Zeppelin, Esquadrilha Dargue,
Balbo e Ribeiro de Barros,
Saint-Romain e Lindbergh.
Exupéry referiu
[…]
Mermoz, também aprendi
[...]
princesas e prostitutas
[...]
Porque, além dos franceses,
há espanhóis e italianos
e alemães e ingleses,
antes dos americanos
[...] (MELO, 1994, p. 13-14)

[...]
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com povos desconhecidos
[...]
pelos jovens do Tio Sam
[...] (MELO, 1994, p. 15-16)

[...]
Dona Maria das Dores terminava seu crochet
[...]
Raimunda fazia flores
[...]
Júlia engomava uma saia,
Dorinha assava biscoitos,
José voltava da praia
[...] (MELO, 1994, p. 17)

Escolhemos apresentar as cores como o último campo semântico, exatamente por
sua importância na definição das identidades culturais da cidade. As referências às
cores se fazem presentes, implícita ou explicitamente, nos demais campos
semânticos, seja nos aspectos da natureza, seja na descrição dos lugares ou
mesmo de personagens da cidade. Natal é azul, branca, verde, negra, marrom,
vermelha, cor de luz, ou simplesmente incolor. A paisagem privilegiada da cidade
propicia espetáculos de cor e luz, decantados nos versos dos poetas, em suas mais
variadas facetas, conforme o traço individual de cada um.

O branco pode sugerir paz e harmonia na cidade tranquila; ou beleza, na Natal
exuberante. Mas pode igualmente significar o fim dessa harmonia na cidade da
guerra. O preto assume sentidos negativos, tanto na cidade poluída como na cidade
injusta. O verde contorna o perfil da cidade paraíso, nos coqueiros, na vegetação
aveludada das dunas. Por outro lado, pode ser a cor da ansiedade e da tarde de
uma cidade asfixiada.

O vermelho é a cor usada com conotação do fogo, valorado positivamente na cidade
exuberante ou negativamente na cidade desigual. O azul dá cor à cidade exaltada
por suas belezas naturais. Já o marrom, uma cor escura, geralmente remete a
coisas também escuras, como é o caso da cidade contida, que busca espaço para
crescer. A luz é uma coloração especial na cidade. Natal é uma cidade
predominantemente iluminada sob a ótica dos poetas, tanto nos poemas que cantam
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a cidade do passado como nos poemas de lamento, de desgosto. Isso quer dizer
que, mesmo quando contextualizada em uma atmosfera de protesto, de incômodo, a
luz do sol tão abundante alumia vidas e sonhos.

Apresentamos, a seguir, fragmentos de poemas que contêm referências às cores,
ou às suas variações. Em alguns casos, a menção não é explícita a uma
determinada cor ou a uma variação da cor, mas à ideia dela. Assim, o branco pode
estar associado à ideia de alvo, marfim; o preto como negro, noite, moreno, breu,
sujo; o azul ao anil; o vermelho ao fogo; o verde como esmeraldino, vegetação,
alecrim; o amarelo, o marrom à folha seca. Há, também, algumas referências a tons,
como ao tom dourado, brilhante, iluminado, claro, significando efeitos provocados
pela luz. E ainda uma referência à ausência de cor (cristalino, sem luz ─ vela
consumida). Com cores frias ou quentes, primárias ou secundárias, multicor ou
incolor, assim se compõe, enfim, representa-se a cidade de Natal, como podemos
constatar, a partir dos exemplos que ora apresentamos.

Branco
Natal é um vale branco entre coqueiros:
[...] (ITAJUBÁ, 1984, p. 97.)

[...]
O céu de quente fica mais alto,
Apatacado de nuvens brancas...
[...] (FERNANDES, 2009, p. 167)

[...]
Nada é mais branco que o teu luar.
[...]
Nas dunas brancas que avisto ao longe,
[...]
Nos montes claros, brancos demais,
[...]
Nas velas pandas que vão e vêm...
[...]
Cachos de espumas tecendo rendas,
[...] (WANDERLEY, 1965, p. 14-15)
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[...]
a cidade é alva
sou ferida
[...] (MACEDO, 1986, p. 65)

[...]
Areia preta duna branca
[...] (MACEDO, 1999, p. 53)

Natal era um vale branco
Entre coqueiros guardado
[...] (MELO, 1994, p. 13)

A cor branca identifica a cidade de formas diferentes para cada poeta e até mesmo
expressa sentidos diferentes em um mesmo poema. No primeiro e no quinto
poemas, o branco se refere às dunas, porém que pertencem a cidades valoradas
diferentemente. No segundo, o branco remete ao calor provocado pelas nuvens. No
terceiro poema, a cor branca refere-se também às dunas; mas também às velas das
jangadas, à espuma do mar. No quarto, o sentido é negativo: a cidade é alva, mas
fere. O branco presente no último poema, cujo fragmento é aqui apresentado, opõese aos três outros que se referem ao branco das dunas. Neste, a cidade ―era‖ um
vale branco.

Preto

[...]
gaivota suja
e sem horizontes
[...] (MACEDO, 1986, p. 63)

[...]
Farol ligeiro perdido
guia de um breu comido
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[...]
Areia preta duna branca
[...]
Vila de ponta negra e de corpo travestido (MACEDO, 1999, p.53)

No primeiro poema, o preto significa algo negativo, como a poluição da cidade que
não tem ―horizontes‖. No segundo, a cor preta remete ao escuro, ao ―breu‖ da noite
que o farol alumia. O preto, neste poema, também nomeia praias, como ―areia preta‖
e ―ponta negra‖.

Verde

[...]
Quantas belezas mil Natal encerra!
Deu-lhe a natura um mar esmeraldino,
Despiu-lhe o morro, aveludou-lhe a serra...
[...] (Itajubá, 1984. p. 97)

[...]
Cidade verde dos coqueirais.
[...]
Nas curvas verdes do teu perfil,
[...]
Nos morros verdes, tão veludosos,
[...] (WANDERLEY, 1965, p. 14-15)

[...]
o verde anseio
Em cada folha
[...]
asa verde da
manhã
[...]
é de verde lodo
esta tarde
[...]
a tarde cai como uma
folha seca
mais que de verde ainda se
sustenta
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[...]
é verde ainda que
Tarde
[...]
agora agradáveis chuvas
empanaram as dunas verdes
[...] (MACEDO, 1986, p. 52-60)

Vila ribeira vila de pedra
Vila cor de alecrim
[...] (MACEDO, 1999, p. 53)

A cidade é verde de várias maneiras. É verde da natureza exuberante, da paisagem
como o verde do mar, da serra aveludada, do coqueiral, das dunas. Conforme
alguns fragmentos do terceiro poema, apresentado acima, o verde da cidade é
anseio, resistência, resignação; é tarde e é manhã. No último fragmento, a cidade é
―vila cor de alecrim‖, numa referência ao bairro do Alecrim, nome provavelmente
inspirado no arbusto de folhas verdes, chamado alecrim ou na madeira com a qual
se fabricavam caixões para ―anjinhos‖, enterrados no cemitério, localizado no atual
bairro do Alecrim.

Vermelho

[...]
Fogueira acêsa de São João,
Chama vermelha lá do arrebol;
[...] (WANDERLEY, 1965, p. 15)

[...]
Vila que beira o sol e que se mira em mim
Vila de brasa em madeira podre acendida
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[...] (MACEDO, 1999, p. 53)

Os sentidos atribuídos à cor vermelha remetem às fogueiras de São João, conforme
o primeiro fragmento. No segundo, há um sentido negativo atribuído à cidade, que é
―vila de brasa em madeira podre acendida‖.

Azul

[...]
Visão de luz surgindo da água azul,
[...]
E a mesma cor do manto
Da Padroeira da Apresentação.
[...]
No céu de tinta da côr de anil;
[...] (WANDERLEY, 1965, p. 14-15)

Um único poema refere-se explicitamente à cor azul. Nele, o azul da cidade é a cor
da água que a ilumina, que também é azul como o manto da sua Padroeira, Nossa
Senhora da Apresentação.

Marrom

[...]
o caule é corpo
perfeitamente contido
entre paredes marrons
e rugosas
[...]
a tarde cai como uma
folha seca
[...] (MACEDO, 1986, P. 52)
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A sobriedade dessa cor escura aplica-se às menções feitas nos fragmentos acima,
que pertencem a um mesmo poema. A primeira é o marron do caule da cidadeárvore, que tem suas paredes contidas, sem espaço. A segunda menção trata da
―tarde que cai como uma folha seca‖, talvez escura, talvez sem volta, talvez
lentamente, flutuando no ar.

Iluminado/Cor de luz

[...]
Logo que desce a luz das alvoradas,
[...] (ITAJUBÁ, 1984, p. 97.)

[...]
Visão de luz surgindo da água azul,
[...]
Cidade cheia de sol
[...] (WANDERLEY, 1965, p. 14-15)

[...]
a casa jazz
em sol
[...]
é luz de luz dourada
[...]
na tarde clara
[...]
vasto sol
[...]
o sol
arde no rosto
[...] (MACEDO, 1986, p. 52)

[...]
Vila que beira o sol e que se mira em mim
Vila de brasa em madeira podre acendida
[...]
Tua luz, minha mãe, luzia
[...]
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Terás também teu tesouro
Veloso velo de ouro
[...] (MACEDO, 1999, p. 53-54)

A cidade é luz em todas as suas dimensões, em todas as suas épocas. É luz das
alvoradas, luz do sol, luz da lua, luz da manhã, luz da tarde, das águas do rio e do
mar; inclusive a tristeza que nela habita é clara.

Transparente

[...]
Orvalhada do pranto cristalino
Da saudade das moças sertanejas!
[...] (ITAJUBÁ, 1984, p. 97)

[...]
Vila vela consumida
Valerá esta cantiga?
[...] (MACEDO, 1999, p. 53)

E até mesmo a ausência de luz dá cor à cidade. No caso do primeiro fragmento, o
pranto das moças é de saudade, mas remete ao começo do século, a uma época de
profundo lirismo, até de ingenuidade; época na qual as moças solteiras esperavam
romanticamente seus amores. O segundo fragmento fala da Natal dos anos noventa,
da cidade dos contrastes, ―que beira o sol‖, mas é também ―vela consumida‖; fala da
cidade dos ―que têm e não têm‖.

Esses traços dispersos, presentes nos vários poemas, possibilitam-nos interpretar,
conforme os ensinamentos bakhtinianos, que toda forma é valorada, ou seja, a
forma arquitetônica de um conteúdo remete para uma voz social. De acordo com os
fragmentos dos poemas apresentados, convivem, na cidade, jangadas, trem, avião,
carroças, bonde, diferentes meios de locomoção, que atravessam todo o século XX.
A cidade é também múltipla e as referências aos diversos pontos e lugares citados
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pelos poetas são, de certa forma, contraditórias, pois passeiam desde o bairro da
Ribeira até o Carrasco, passando por Petrópolis; apresentando pontos turísticos,
como o Forte dos Reis Magos; mas também, destacando pontos do cotidiano dos
habitantes da cidade, como o Canto do Mangue, os becos, a feira, o comércio e o
aeroporto da época da guerra.

Com relação aos sons, esses são os mais diversos para os poetas. Para eles, Natal
é uma cidade em movimento, que fala, canta, grita, apita, zoa, o que se expressa
nas referências ao tom dos violões em serenata, ao barulho dos aviões, aos gritos
dos gazeteiros, ao canto dos pássaros, ao soluço do mar, à música das vitrolas. É a
cidade em ebulição.

Mais discretas e mais homogêneas são as referências à religiosidade da cidade, que
é ―bendita‖ e é ―afilhada da Padroeira‖, é ―oblata‖ e é ―presépio‖, é ―rezadeira‖ e é
―Festa no Natal e no São João‖. Também em menor quantidade, mas não menos
expressivas, são as referências aos tipos de comida. Algumas frutas, como
guabiraba, caju e mangaba; alguns peixes, como xaréu e cavala, além de comidas
típicas da região, como o pé de moleque. Há, ainda, em outros poemas, não
explicitados neste grupo, referências indiretas a diversas outras frutas, pela menção
de árvores, como coqueiros, mangueiras etc.
Natal possui ―belezas mil‖, atributos esses citados por praticamente todos os poetas,
visto que a cidade localiza-se, privilegiadamente, logo abaixo da linha do equador,
entre o rio, o mar e as dunas, tornando-se, dessa forma, uma paisagem de profunda
inspiração poética. A ―natura sorri‖ e faz de Natal a cidade do sol e da brisa, do rio e
do mar, dos morros e das dunas, das mangabeiras e dos coqueirais, do "luar de
prata‖, mas também a cidade da ―gaivota suja, sem horizontes‖.

As referências aos personagens remetem-nos a uma cidade, na qual se destacam,
ao mesmo tempo, tipos populares, figuras políticas e intelectuais (citados pela
maioria dos poetas). Trata-se de uma cidade em que convivem, lado a lado, os
barqueiros, o historiador Câmara Cascudo, os seresteiros, os meninos de hoje e de
ontem, o prefeito Djalma Maranhão, os americanos, os jangadeiros, o poeta Ferreira
Itajubá, as moças sertanejas e os turcos prestamistas.

119

O campo das cores fala pela cidade: a cidade existe em função das cores. A
diversidade colorida da paisagem se altera e se revela constantemente pela sombra
e pela luz que se alternam nessa esquina de continente. Cheia de sol, a cidade se
faz ―luz de luz dourada‖. O mar de Natal é, às vezes, azul; outras, verde. Vários
azuis e vários verdes. Azul é, ainda, a cor da religiosidade da cidade. Verdes
também são as árvores, os coqueirais. Verdes em todos os tons: verde que se torna
esperança no coração da cidade, que anseia por uma nova manhã; verde da
vegetação, que cobre as dunas brancas. Brancas também são as velas das
jangadas e a espuma do mar. O preto se opõe e se revela solitário no breu da noite,
na poluição das águas. Também o marrom, desolado, busca espaço. O vermelho
incendeia o desejo de mudança ou aquece os corações em uma noite de São João.
Nesta cidade, as cores definem lugares, determinam personagens, paisagens,
costumes, sentimentos, inspiram o discurso poético.

Lugares, personagens, paisagens, costumes, sentimentos, em confluência, formam
a cidade. E, assim, essa cadeia cumpre infinitos ciclos e constrói, a cada momento,
uma nova cidade. Essa ideia de (re)construção está enunciada na epígrafe deste
capítulo, na qual a cidade é um lugar que renasce e que faz esperar. Nesta
pesquisa, propusemos um recorte temporal, analisamos atributos de poemas de um
período, encontramos diversas marcas estilísticas e atributos que definem e
identificam Natal, ou várias Natais. É com essas marcas que acabamos de desvelar
que nos propomos montar os múltiplos cenários da cidade de Natal no próximo
capítulo.
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[...] Cidade que é, sobretudo, a própria
conjuntura de articulação poética da
realidade. A cidade é a tentativa de
confluência de todos os elementos da
realidade (inclusive a irrealidade), acionada
pela aventura da linguagem. Suas perguntas
indicam o que os escritos pensam, e poderia
transformá-las em afirmações: "as palavras
são cidades"; "as cidades são palavras"; "tudo
é palavra"; "tudo é cidade"... E há reticências
por todos os lados [...].
Alberto Pucheu
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5 DIÁLOGOS COM A POESIA: EM BUSCA DAS IDENTIDADES DA CIDADE DE
NATAL

Neste capítulo, apresentaremos as análises dos enunciados contidos nos poemas
sobre a cidade de Natal, buscando identificar as marcas estilísticas que funcionam
como indicadores na construção dos processos identitários atribuídos a essa cidade,
tomando como base as abordagens teóricas contempladas nos dois primeiros
capítulos. Primeiramente, faremos a análise de cada poema separadamente e, em
seguida, estabeleceremos o diálogo entre os poemas, na tentativa de compreender
que tipo de relações dialógicas são travadas no processo de construção das
identidades da cidade de Natal.

As análises realizadas no primeiro momento (nos diálogos intrapoemas), bem como
as que fazem parte do segundo momento encontram-se organizadas por autor,
seguindo a ordem temporal que propusemos na introdução deste capítulo, ou seja,
em três períodos: Do início do século XX aos anos 1950; Dos anos 1950 à
contemporaneidade e Um intervalo: Natal e a guerra. Para o primeiro período, estão
selecionados cinco poetas: Ferreira Itajubá, Palmira Wanderley, Jorge Fernandes,
Lauro Pinto e José Bezerra Gomes. Do segundo período, constam: Celso da
Silveira, François Silvestre, João da Rua, Diva Cunha de Macedo e Iracema
Macedo. No terceiro e último períodos, analisamos três poemas de Paulo de Tarso
Correia de Melo.

5.1 DIALOGANDO INTRAPOEMAS: SENTIDOS E IDENTIDADES EMERGENTES

Nesse primeiro momento, abordaremos, em cada discurso poético, a questão do
estilo, tanto como elemento de construção interna dos enunciados quanto como
formas de expressão de um conteúdo, considerando o fato de que as marcas
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estilísticas são instrumentos preciosos na realização de operações de acabamento
do texto, conforme nos ensina Bakhtin em O problema do conteúdo, do material e da
forma na criação literária. Em outras palavras, buscaremos compreender como os
sentidos emergentes das marcas estilísticas remetem para construções identitárias,
em função da singularidade de cada evento enunciativo.

5.1.1 Do início do século XX aos anos 1950

5.1.1.1 Ferreira Itajubá

Em seu soneto Terra Mater, Itajubá (1984, p. 97-98) descreve aspectos da cidade
(N)natal neste início do século XX. Trata-se de um canto de amor a sua terra, no
qual o poeta faz sobressair as características físicas de sua cidade, bem como
alguns costumes da época. As descrições da beleza do lugar permeiam, na verdade,
todo o poema. O poeta constrói seu discurso em torno de um movimento dialógico
entre a ideia da beleza e do prazer e a ideia do trabalho.

Natal apresenta-se (e representa-se) plena de beleza como atestam seus encantos
capturados pelos versos do poema que assim a descrevem: ―vale branco entre
coqueiros‖; ―mar esmeraldino‖; ―serra aveludada‖; ―terra bendita‖. A identidade
construída pelo discurso e que passa a representar a cidade (porque a identidade se
representa)

processa-se

em

função

do

uso

de

elementos

estilísticos,

privilegiadamente aqueles que pintam a natureza de variadas cores. São tons que
refletem, por um lado, a luminosidade da cidade e, por outro, a sua pureza. É
também assim que procede o poeta ao selecionar personagens populares e
singelos; entre tantos, ―barqueiros‖, ―jangadeiros‖, ―moças solteiras‖. São essas
marcas estilísticas que fazem aflorar os sentidos que sugerem uma perspectiva
identitária ingênua, pueril quase paradisíaca para a cidade, na qual o ―centro é
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sempre o mesmo‖. A imagem da cidade configurada pela poesia desvela relações
homogêneas desta com seu outro: seja a natureza, sejam seus habitantes. Todos
convivem harmoniosamente nessa cidade bela, bendita: ―Começa à sombra fresca
das latadas / a palestra amorosa dos solteiros‖. Há também harmonia de cores na
cidade, conforme marcas que se fazem presentes no léxico: ―branco‖, ―cristalino‖,
―esmeraldino‖. Assim é que a posição avaliativa do poeta representa Natal, assim é
a identidade que se constrói para essa cidade.

5.1.1.2 Palmira Wanderley

Soberana e sagrada são atributos de Wanderley (1965, p. 14-15) para descrever a
cidade de Natal em Salve Rainha do Potengi!. O título abre e fecha o poema
determinando uma circularidade, na qual se inserem os múltiplos atributos da
cidade. O discurso sobre a natureza exuberante se apresenta sob a guarda do
discurso religioso.

A beleza da cidade é decantada em seus mais diversos aspectos; mas
especialmente visualizada no tocante à natureza e suas cores. É uma Natal multicor:
azul, numa visão da outra margem do Rio Potengi (―Visão de luz surgindo da água
azul‖); verde, ―Nos morros verdes, tão veludosos‖; é tão branca que ―Nada é mais
branco que o teu luar‖. Por outro lado, Natal é também a cidade do amor, do encanto
e da poesia: ―Cidade feita para se amar [...] Salve a cidade dos namorados‖, ―do
fandango e da modinha‖; é ―fogueira acesa de São João‖. É realmente uma cidade
na qual a natureza se faz pródiga em encantos naturais que se traduzem ―Nos
cajueiros muito amorosos [...] Nas mangabeiras, nos coqueirais‖; ou na beleza do rio
com sua ―Água corrente cantando um hino, / cachos de espumas tecendo rendas‖;
no mar que ―tão perto soluça tanto‖; nas dunas que são ―montes claros demais‖ e
nas montanhas feitas ―para os pastores lá de Belém‖. Todo esse panorama
paradisíaco compõe o perfil de uma cidade bendita, ―aurora‖, ―oblata‖, ―presépio do
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Deus Menino‖, ―afilhada da Padroeira‖, que, na aurora, tem a ―mesma cor do manto
da Padroeira da Apresentação‖, e ―cheira a incenso das oferendas‖.

Os enunciados poéticos materializam-se nas seleções lexicais que definem uma
identidade construída na interação entre atributos da natureza e elementos
religiosos. Assim é que a cidade ―Rainha do Potengi‖ é saudada numa remissão
parafrástica à oração ―Salve Rainha‖. Aliás, as construções parafrásticas sustentam
vários dos primeiros versos do poema, a exemplo do uso de expressões do universo
religioso, ―bendito o fruto‖, ―coroado de espuma‖, ―cor do manto da padroeira‖, que
introduzem as maravilhas dessa cidade. Mas esses enunciados também nos
revelam a existência de contrastes entre ―as noites tristes‖, ―o aboio triste‖, ―o mar
que soluça‖, e a ―cidade do sol‖, os ―cajueiros amorosos‖, a ―cidade dos panoramas
[...] mais belos‖. Não obstante, vale ressalvar que essa visão paradoxal parece
esmaecer-se no entrecruzamento de discursos diversos nos versos finais, em que a
natureza e o discurso de louvação ao divino dialogam harmoniosamente, integrandose nas analogias entre a água que corre ―cantando um hino‖ e os pássaros que
―cantam hosanas‖, fazendo surgir uma Natal abençoada, em que a natureza misturase a elementos da religiosidade, atravessando a cidade, assim como o rio Potengi,
que, em sua travessia, a torna ―Rainha‖.

5.1.1.3 Jorge Fernandes

Em seu poema Natal, Fernandes (2009, p. 167) descreve uma cidade de sol, na
qual as coisas acontecem lenta e calorosamente: ―De dia o sol queimando tudo /
amolecendo as folhas com o mormaço / fazendo preguiça com o seu calor‖. Nesse
clima de calor, o leitor é apresentado aos diversos aspectos da cidade, na qual
moradores e natureza convivem em mansa harmonia. O poeta antecipa um futuro
quase inevitável, tal como parecem ―sentenciar‖ os versos: ―Não tem ‗ainda‘ arranhacéus... [...] não tem ‗sequer‘ um elevador... / Tem automóveis que nem brinquedos /

125

do homem rico passeador‖ (grifo nosso). Mas a cidade ainda conserva, certamente,
um ar provinciano, traço esse evidenciado em: ―Dorme tão cedo minha cidade‖, ou
na sequência de adjetivos: ―modesta‖, ―beradeira‖, ―tolinha‖, ―simplória‖, ou mesmo,
na menção aos perus17 que cantam ―glô-glô!‖, ou na menção à religiosidade da
cidade: ―É rezadeira que nem uma velha, / gosta de missas e procissão‖.

A simplicidade da cidade é ainda traduzida por vários elementos, que compõem a
monotonia do cenário urbano. Assim é que ―nos quintais amplos‖, os perus
passeiam livremente, apontando os aspectos interioranos da cidade, a qual ainda
mantém uma certa identidade rural, onde não existem arranha-céus, nem elevador.
O sentimento do autor é o de felicidade em relação à sua cidade, como ela é, o que
se percebe muito claramente em seu desejo de que esse estado lento, monótono
das coisas não mude. É o que enfatiza sob a forma de discurso direto: ―─ Deixem-na
sempre nesta apatia / ―─ Deixem-na sempre como ela é!‖. É uma cidade criança,
pois ―dorme cedo‖, mas é, ao mesmo tempo, velha, pois ―reza muito‖, ―gosta de
missas e de procissão‖. A identidade de Natal, conforme os elementos estilísticos
utilizados para apresentá-la, transita entre cidade e campo, entre infância e velhice.

5.1.1.4 Lauro Pinto

No quesito época, podemos dizer que Pinto (1984, p. 55-56) tem, sob sua visão, a
mesma cidade de Jorge Fernandes. Mas sob uma perspectiva diferente, pois, no
poema Natal trabalhando, o autor vislumbra uma Natal em movimento, regida pelo
trabalho, pelo barulho e pelo progresso. Essa ideia já se encontra enunciada no
título, construído com o verbo trabalhar, no gerúndio, o que sugere sequência,
continuidade. A referenciação ao trabalho surge nas várias atividades e instituições
representadas no poema, como, por exemplo, ―Bancos‖, ―Companhias‖ e ―Fábricas‖;

17

As famílias da época cevavam perus nos quintais de suas casas, para ocasiões importantes, como
aniversários e festas de Natal, costume praticamente restrito ao meio rural, nos dias atuais.
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os gazeteiros que vendem os jornais locais e os do Rio de Janeiro; o guarda de
trânsito; ―os atletas de Wharton‖ que ―carregam algodão‖; o ―porto‖ etc. O barulho,
por sua vez, encontra-se nos diferentes sons e vozes da cidade: apitos – ―O Tecido
apita‖, ―Apitos de trens‖; gritos – ―O Tecido [...] desperta e grita‖, os gazeteiros que
gritam ―República... Diário... Cigarra... Jornais do Rio...‖; vozes no ―Cova da Onça‖:
―− Cem contos pr‘a hoje‖ / ―Dois cafés pequenos‖; barulho de carros, de avião, de
máquinas; vozes da ―morenada alegre‖ ao sair da escola; ―música das vitrolas‖.

Já o progresso está nas ruas e avenidas ―congestionadas‖ pelos ―chevrolets,
oacklands, carroças e bonds‖; na presença dos trens, aviões e navios; no Banco do
Brasil, com suas máquinas complicadas etc. Há, ainda, inserida no meio do poema,
uma referência a Nova York, em uma possível comparação desta com a Natal do
progresso. É uma cidade cuja identidade se constrói a partir de tipos e personagens
diversos, de lugares e de sons, uma cidade, portanto, permeada pelo movimento
durante todo o seu dia, que só para ao anoitecer – ―Até o sol posto‖.

5.1.1.5 José Bezerra Gomes

A visão de Gomes (1984, p. 42-45) sobre a cidade, no poema Evocação da cidade
do Natal, detém-se sobre uma ―Cidade do já teve‖, conforme sugere o título. Essa é
a ideia principal que permeia o poema, embora contraposta nos versos finais, em
que o poeta anuncia alguns encantos que ainda existem na cidade e que são dignos
da apreciação de seus moradores.

O discurso nostálgico neste poema constrói-se, especialmente, a partir da
rememoração de personagens, costumes, atividades e lugares da Natal que ―já foi‖,
assentado em um tempo verbal que remete ao passado, a exemplo das flexões:
―foram‖, ―era‖, ―bastavam‖, ―apanhava-se‖, ―abriam‖, além de algumas expressões ou
vocábulos, como ―que não alcancei‖, ―segundo dizem‖, ―antiga Feira da Tatajubeira‖,
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―um palácio que já foi presidencial‖. Colaboram, ainda, nesse percurso, as formas
interrogativas que indicam a procura por antigos atributos da cidade: ―Onde estão os
teus vendedores de vendagens?‖, ―E os teus turcos prestamistas?‖, ―Cadê o teu
Porto do Padre?‖, ―E os teus becos, Natal, tão teus?‖.

Todas essas menções a personagens e costumes compõem uma paisagem plena
de significados e de vivências de uma época e figuram como núcleos de lembranças
do poeta. A transformação por que passa a cidade é motivo de saudade, mas há,
por outro lado, um tom de valorização/acomodação no discurso poético sobre a
Natal que segue o seu curso ―com todos os teus encantos‖. Em sua evocação, o
poeta privilegia os aspectos mais populares da cidade, ilustrados por referências a
personagens, como feirantes e ambulantes; a atividades, como as do comércio; e a
bairros populares, como o de Lagoa Seca e o do Areal. São, portanto, os elementos
lexicais que remetem para os boêmios; alguns famosos, como Lourival Açucena e
Ferreira Itajubá; para os lugares e para as comidas típicas, que fazem emergir uma
identidade popular que existia na cidade de Natal e que se perdeu com o passar do
tempo.

5.1.2 Dos anos 1950 à contemporaneidade

5.1.2.1 Celso da Silveira

Em o Poema de Natal, a cidade se faz representar como a ―menina-moça‖ que
―mudou e rejuvenesceu‖. A cidade se renova, mas também conserva algumas de
suas tradições, como a ―preservação de delicadezas / e ancianidade de casarões, /
pesados portões de ferro, / azulejos portugueses‖. São traços que remetem ao
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período colonial, mas que resistem e integram, harmoniosamente, essa aura de
atualidade com a qual Silveira (1984, p. 33-34) desenha a cidade.

Por vezes, a literatura assume a função de lembrar e reforçar as tradições das
cidades e, nesse caso, a menção aos elementos que pertencem ao passado impede
que o tempo seja apagado em nome de uma modernidade que surge. De virgem
delicada, Natal passa a ―mulher achada‖ em espaços noturnos, nos quais existem
―becos/vielas esconsos‖. Existe um quê de juventude e alegria nessa cidade
―nascida à beira-mar‖. O discurso do poeta constrói a identidade da cidade a partir
de lugares vivos; no movimento entre passado e presente, ela é ―descoberta e
redescoberta‖ pelo poeta que, fascinado, a define como uma cidade-festa.

No discurso poético presente em Poema de Natal, os enunciados dialogam no
trânsito entre a cidade jovem e uma cidade tradicional, sugerindo para Natal uma
identidade híbrida, aquela que, ao mesmo tempo em que cresce, mantém suas
marcas do passado. Nesses enunciados, não há referências estilísticas marcadas
como em outras poesias; as marcas estilísticas diluem-se nas referências a lugares,
a exemplo dos casarões antigos, enfeitados com os azulejos portugueses; e nos
atributos à cidade chamada de ―menina-moça‖, mas, não tão ingênua, pois é cheia
de ―esquivanças e ardis‖.

5.1.2.2 François Silvestre

Em Meu poema da cidade do Natal, o poeta contempla a Natal das dunas, do rio e
do mar, situados, no entanto, em um contexto de invasão, mágoa, ilusões, violência
e hipocrisia. A narrativa sugere um triângulo interessante, embora penoso, entre a
cidade, o estrangeiro e o nativo. Em uma sequência de chegadas, os aventureiros
seguem apossando-se, usando e destruindo a natureza e a inocência da cidade e de
seus moradores, conforme sugerem alguns trechos do poema:
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[...] o primeiro aventureiro que chegou: / te comeu / te bebeu /te
amou [...] te fez bruta [...] o segundo [...] não te amou / não te comeu
/ não te bebeu / Deixou fundada em tua face [...] a marca da derrota
mais flagrante / gravada num Forte sem semblante [...] o terceiro
aventureiro [...] te feriu / te bebeu / te comeu / dilacerou teu peito [...]
desanilou teu mar / enchendo de fardas brancas tua costa [...]
(SILVESTRE, 1999, p. 32-36).

A cidade vai se constituindo no poema na mesma medida em que se degrada
fisicamente, pois se mantém criança apenas quando lhe agrada, quando não se
torna ―prostituta‖. Tece nesse jogo discursivo, a identidade de uma cidade ingênua
versus uma cidade despudorada. Além disso, a cidade representa-se em sua
identidade como uma cidade derrotada, em cuja face estampa ―a marca da derrota
mais flagrante / gravada num Forte sem semblante‖. Natal é, para o poeta, uma
cidade devastada, vencida e pronta para ser invadida pelo terceiro aventureiro que
―desanilou seu mar / enchendo de fardas brancas / a tua costa / e a tua sorte‖, em
uma analogia com a presença da marinha brasileira no porto de Natal e à beira do
rio Potengi.

A partir dessa construção identitária, de uma certa forma negativa, o poema dialoga
com o poema-canção Praieira18, escrito por Othoniel Menezes, no qual Natal se
mostra como o lugar dos amores, ―Praieira, linda entre as flores / Deste jardim
potiguar‖. Em resposta a essa imagem da Natal perfeita de Praieira, sem nenhuma
ilusão e carregada de tristeza, diz o poeta: ―Othoniel, me desculpe, / mas a praieira
dos teus amores / é a mesma da minha saudade [...] E o porto, Othoniel, / que não é
porto de chegada / nem de saída, / atraca o nosso barco [...] e submerge imitando o
nada‖. Diante da iminente morte da cidade, o canto do poeta constrói para Natal
uma identidade mutante e negativa, assentada sobre um profundo pesar.

18

Poema composto por Othoniel Menezes (1895-1969) e musicado por Eduardo Medeiros (18861961).
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5.1.2.3 João da Rua

Como o próprio título sugere, O canto do colonizado contra o entregador revela
uma identidade índia da cidade, que, apesar da colonização e do massacre 19,
resiste. Como assinala Rua (1999, p. 55), há no povo da cidade, ―um velho
sentimento índio / resistindo pela eternidade‖. O discurso do poeta sugere uma
mágoa guardada na alma desse povo, o que se faz reforçar pela utilização do
vocábulo ―traidor‖. Na verdade, o preconceito sempre existiu entre a classe alta (via
de regra, descendente dos colonizadores europeus) e os poucos indígenas que
restaram, os quais, juntamente com os negros e com os descendentes das
miscigenações que deles resultaram, lutam até os dias atuais para sobreviver e
manter suas identidades. É essa cidade miscigenada que o poema contempla. Mas
para além dessa particularidade, registram-se referências a atributos da cidade,
vinculados à natureza: água, luz, ―estrela dalva‖, lua, sol.

O discurso positivo do poeta, embora cauteloso, remete, ainda, a uma outra
característica da cidade, que é pequena, provinciana, um lugar onde ―tudo todo
mundo sabe‖. Enfim, a perspectiva de identidade atribuída à cidade de Natal, neste
poema, tende para o descentramento, na medida em que a cidade e seus habitantes
atravessam a história, adaptam-se à sua nova condição de ―colonizados‖ e seguem
adiante ―sob a lua ou sob o sol‖, ou sob a guarda da ―estrela dalva‖.

5.1.2.4 Diva Cunha de Macedo

19

Conforme Cascudo (1999, p. 113), no Rio Grande do Norte, os índios foram dizimados por seus
colonizadores em apenas trezentos anos.
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Em seu poema Paisagem, Macedo (1986, p. 50-65) constrói, por meio de seus
versos sobre a cidade de então, um lamento (uma constatação), em que se
entrecruzam desejos e desilusões. Trata-se de um longo poema que ocupa, em sua
publicação original, treze páginas, algumas delas contendo apenas uma estrofe.
Graças a essa peculiaridade, o leitor é levado a ―procurar‖, na página seguinte, a
sequência do poema, buscando, junto com a autora, a cidade, que tem sua
identidade mutável, em trânsito.

A paisagem da cidade não é a mesma; encontra-se submetida continuamente às
transformações impostas pela modernidade. A autora busca uma cidade perdida na
linha do tempo: ―procuro uma cidade / não acho‖. Da visão que se descortina de sua
janela, a poeta elabora uma descrição da cidade, segundo a perspectiva que lhe é
proporcionada a partir de seu posto de observação: ―desta janela / ela é menos
velha / que vista palmo a / palmo‖. Mas também pressente o que os olhos não
alcançam; aquilo que se encontra além dos limites de sua janela: ―desta janela / vêse / o que não há / do lado / de lá‖.

Em seu discurso incomodado, perturbado pelo que se lhe apresenta, a poeta
rememora o que passou, não explicita como tudo era antes, mas introduz o leitor em
seu universo, em seu cotidiano, ao relatar a atualidade incômoda da cidade,
recorrendo a imagens negativas para tratar de questões como a falta de espaço, a
exemplo do uso das expressões: ―barco à deriva [...] gaivota suja / e sem horizontes
/ à vista‖, ―rosto perdido que era meu‖.

Entre movimentos de adaptação à nova paisagem, a cidade, que se sente oprimida,
asfixiada, é árvore; mas seu caule cresce ―perfeitamente contido / entre paredes
marrons / e rugosas‖; sente ―o gosto da terra‖, como uma lembrança (do que
passou); desvia seu caminho, ―cai um pouco para a esquerda‖; se adapta ao novo
que surge ―impunemente‖; deseja voar, tem ―coração de pássaro [...] voa em cada
pássaro [...] nasce em revoada‖; a casa na cidade já não tem vida, ―alma‖,
simplesmente ―jaz‖.
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Mas a cidade não só se adapta, também resiste à opressão que lhe é imposta;
nesse movimento de resistência, sua tarde é

[...] toalha branca e azul quadriculada [...] mesa posta [...] verde lodo
[...] cai como uma folha seca / mas de verde / ainda se / sustenta [...]
é luz de luz dourada [...] perfil esvaído [...] na tarde clara / o corpo é
fruta / tenra e suspensa / no ar [...] aventais / cuecas / blusas /
bandeiras de uma / cruzada doméstica / antisséptica / água e sabão /
lavam cordões / que lavam / as tardes [...] (MACEDO, 1986, p. 5659).

A cidade se defende, ainda, de outras formas, conforme oposições expressas pela
autora: ―a cidade é seta‖, mas é ―alva‖; a cidade fere, mas tem alegria: fevereiro
dança na parede‖; ―voltou o inverno à terra / não aos nossos corações‖, mas
―agradáveis / chuvas / empanaram as dunas / verdes‖; ―os coqueiros perfilados
batem continência‖, mas o fazem ―ao luar‖; ―rosto perdido, mas sob o ―vasto sol / céu
vasto‖; a cidade é ―aldeia / província / taba / laço, mas é ―coração do mundo‖.

No poema Paisagem, não há personagens a construir a identidade de Natal; não
existem lugares específicos; tampouco a natureza em sua exuberância. A
construção da identidade dá-se em decorrência da própria relação da autora com o
objeto (a cidade), expressa por uma relação que flutua entre posicionamentos
favoráveis, posições ambíguas, oposições, ou avaliações críticas. É exatamente
essa relação oscilante que leva à emergência de uma identidade também flutuante
para Natal, um exemplo de cidade que, nesse poema, não se fecha, que não
assume uma única identidade, mas várias, em função dessa multiplicidade de
visões, de pontos de vista.

5.1.2.5 Iracema Macedo
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A cidade de Natal é ―vila‖ no poema Cantiga do mar para esta cidade, ―que passa
como um navio crescido / Vila que cresce como um navio passando‖. O discurso de
Macedo (1999, p. 53-54) constrói-se por meio das referências a aspectos da cidade,
sejam lugares, ―Ribeira‖, ―Alecrim‖, ―Areia Preta‖, ―Ponta Negra‖, ―Mãe Luiza‖; sejam
personagens: ―mago que dobra a lei‖, ―rei que vive descalço‖, ―corpo travestido‖;
sejam elementos da natureza, como o ―sol‖, o ―mar perdido‖, o ―morro‖; seja, ainda, a
religiosidade: ―vela consumida‖, ―Deus‖. Conforme verificamos, essas referências
tecem uma cidade corrupta, fora da lei, desigual, em busca de liberdade, na qual
coabitam ―[...] os que têm e não têm [...]‖. Há um entorno de sombra e escuridão nos
espaços da cidade-vila. Nesse fio condutor, as identidades se constroem calcadas
sobre uma crítica ao sistema social vigente.

5.1.3 Um intervalo: Natal e a guerra

5.1.3.1 Paulo de Tarso Correia de Melo

O poema Reconhecimento e créditos revela a cidade que se abre para o mundo, a
cidade antes guardada: ―Lugar que ninguém sabia / nem tão pouco registrava, / vira
repouso e romaria / de deuses e astronautas‖. E não só a época de antes era
―risonha e franca‖; o novo formato da cidade também se mostrava promissor, pois ali
―brota e floresce a aviação comercial‖, o que traz tantos estrangeiros, transformando
a cidade provinciana em ―colônia internacional‖, mesmo antes do início da guerra.
São ―franceses‖, ―espanhóis‖, ―italianos‖, ―alemães‖ e ―ingleses‖ que visitam Natal,
dentre eles Saint-Exupéry, Walter Hinton, Sarmento de Beires, Herbert Dargue, Ítalo
Balbo,

Ribeiro

de

Barros,

Saint-Romain

e

Charles

internacionais da época, que teriam estado em Natal.

Lindbergh,

aviadores
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O discurso de Melo (1994, p. 13-14) quebra a hegemonia da identidade modesta e
ingênua de Natal, revelando uma nova cidade que se forma, em função das muitas
relações que esta estabelece com seus habitantes, com seus visitantes, ou, ainda,
as que surgem entre os habitantes e os visitantes. ―Princesas e prostitutas‖ são
símbolos de uma modernidade que se anuncia. Natal, nesse momento histórico é,
essencialmente, a cidade das mudanças e de personagens, também passageiros
nessa cidade em curso, com novas identidades, que se formam no poema em um
movimento dialógico entre o passado (―era um vale branco‖; ―de cadeira na calçada‖)
e o presente, que transforma a cidade em pouso de estrangeiros.

Também em trânsito visualiza-se Natal neste outro poema, Prefácio à 1ª edição, no
qual Melo (1994, p. 15-16) apresenta a cidade como um lugar de ―alterações e
trocas de usos que são da terra‖ em tempo de guerra; uma guerra tecida com
elementos ―de histórias meio-explicadas, / de venéreas cicatrizes, / de véspera
angustiada / e até de tréguas felizes‖. Nesse momento de conflito, Natal se identifica
com tantos outros lugares visitados pelos soldados americanos, os ―jovens do Tio
Sam‖, como a Korea e o Vietnam. Para o poeta, não há uma imagem nebulosa da
guerra sobre a cidade, porque, para os habitantes do lugar, ―a morte era à distância‖.
Tanto que a Base aérea é lembrada como a ―aérea base de anedotas e
lembranças‖.

Já em Declaração de guerra, Melo (1994, p. 17) fixa a tarde do dia 1º de setembro
de 1939, rememorando o cotidiano sossegado das pessoas da cidade, que tocavam
suas vidas, alheias ao que se desenrolava do outro lado do oceano. A Segunda
Guerra Mundial apenas se iniciara: ―dentro do rádio estourava a guerra da
Alemanha‖, mas em Natal não havia um único sinal de que algo ―anormal se
passava‖, pois ―Dona Maria das Dores / terminava seu crochet / Raimunda fazia
flores [...] Júlia engomava uma saia / Dorinha assava biscoitos / José voltava da
praia‖. Harmoniosamente, o poeta emoldura uma cena, ou várias cenas, como o
faria um pintor, ou um fotógrafo, eternizando o momento que mudaria para sempre a
vida pacata daquelas pessoas e de todos os outros habitantes da cidade.
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Respondendo, portanto, a uma de nossas indagações de pesquisa, podemos dizer
que, confirmando os estudos culturais sobre a problemática das identidades, as
análises sugerem que existem várias Natais, ou seja: a cidade de Natal possui
diversas identidades que emergem dos vários discursos dos poetas. Essas
identidades encontram-se construídas sob pontos de vista diferenciados, ao sabor
de cada poeta, nos três diferentes períodos históricos, previamente estabelecidos.
Como existem diversas identidades no conjunto das expressões de cada autor,
tomamos, neste ponto, apenas a representação, ou as representações mais gerais
em cada poema, ao longo da linha do tempo e dos atributos, que são valorados
diferentemente (como diz Bakhtin em O Discurso no romance) em função da relação
dialógica estabelecida entre o autor e seu objeto-tema, no caso deste trabalho, a
cidade de Natal.

Do início do século aos anos 1950, para Ferreira Itajubá, Natal é cidade-paraíso;
mas é também, em outro momento, cidade-beleza; ou cidade-rainha para Palmira
Wanderley. Sob a ótica de Jorge Fernandes, é cidade-calor, cidade-simplicidade,
cidade antiga, e também cidade moderna. Para Lauro Pinto, é cidade-movimento,
uma imagem que se vai desfocando na visão de José Bezerra Gomes, que nos
remete a uma cidade do ―já teve‖.

No período que se situa entre os anos 1950 e os dias atuais, surge, no poema de
Celso da Silveira, uma Natal menina-moça que se torna mulher. Já as
representações de François Silvestre sugerem uma Natal invadida e magoada. Para
o poeta João da Rua, a cidade é província, mas com um sentimento índio. Iracema
Macedo contempla a cidade-vila, injusta; e Diva Cunha de Macedo descreve a
cidade asfixiada.

Finalmente, no intervalo da guerra (aqui representado pelo poeta Paulo de Tarso
Correia de Melo), visualizamos a cidade da guerra, das mudanças, das trocas e dos
estrangeiros.
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Essas são visões individuais de cada um dos poetas, em cada um de seus poemas,
visões únicas em sua singularidade. Contudo, nesta pesquisa, além da identidade
atribuída à cidade por cada um dos discursos poéticos, em função de suas marcas
estilísticas, buscamos, ainda, compreender como as identidades construídas
dialogam entre si, e quais os tipos de relações que se estabelecem tomando como
parâmetros as diferenças estilísticas que fazem emergir sentidos diversos para
essas, também diversas, representações.

Baseamos o nosso pensamento no fato de que, segundo Bakhtin, ―um sentido só
revela as suas profundidades encontrando-se e contactando com outro, com o
sentido do outro‖ (Bakhtin, 2003, p. 366), e é em função desse movimento dialógico
que alguns valores são realçados, que novos aspectos emergem. É o movimento de
mútua e profunda compreensão entre enunciados.

Dessa forma, as representações atribuídas à cidade em um determinado poema só
são plenamente valoradas quando em contato com as representações de um outro
poema. É a poesia de uma época atravessando o tempo e dialogando com a poesia
de uma outra época. São dois ou mais poemas de uma mesma época a dialogar
entre si. Como manifestação literária, a poesia manterá sempre um vínculo com a
cultura de sua época, mas somente sobreviverá ao futuro, se mantiver traços de um
passado. Assim, ao fazermos um poema dialogar com outro, estamos, certamente,
considerando essa ponte de idas e vindas. Por meio, então, desses encontros,
pretendemos fazer emergirem as diferentes identidades atribuídas à cidade de
Natal.

Orientando-nos por tal reflexão, passamos a apresentar os diálogos que se
estabelecem entre as diferentes representações de cada um dos poetas, a fim de
buscarmos a construção das identidades da cidade de Natal.
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5.2 DIÁLOGOS ENTRE IDENTIDADES NOS DISCURSOS POÉTICOS:
ENTRECRUZANDO TEMPORALIDADES

Este segundo momento da análise tem por finalidade atender a um outro objetivo
deste trabalho, que é o de compreender como se relacionam as várias identidades
atribuídas à cidade de Natal nos discursos poéticos. A nossa análise ora
empreendida tem como base a compreensão bakhtiniana de que um enunciado está
sempre em diálogo com outros, isto é, mantendo relações que podem ser de
concordância, discordância, complementação, assimilação, entre outras. Nesse
sentido é que retomamos as análises já realizadas na primeira parte deste capítulo.

5.2.1 Do início do século XX aos anos 1950

Os poemas Terra Mater, Salve Rainha do Potengi! e Natal tratam de uma cidade
paraíso, bela, amorosa, sagrada, provinciana, tranquila. São representações de
concordância que enaltecem Natal, e que sugerem uma mesma perspectiva de
identidade. As identidades que se fazem representar apontam para uma cidade na
qual a relação entre seus habitantes ou com a natureza que a circunda é de
concordância, no sentido de que Natal é, de fato, uma cidade tranquila, pacata. É a
cidade das ―belezas mil‖, para um; é a ―cidade cheia de sol‖, para outro; ou a cidade
―toda enfeitada pelos barreiros‖, para um terceiro. Não existem conflitos nessa
cidade tradicional e conservadora; ao contrário, no poema Natal, há um fragmento
que revela um apelo para a permanência desse estado das coisas. As marcas da
singeleza, da ingenuidade podem ser identificadas pelas referências a personagens
trabalhadores (como barqueiros e os jangadeiros), à natureza, à serenata.
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Contudo, havemos de atentar para o fato de que essa identidade mais geral
atribuída à cidade de Natal, nesses três poemas, apresenta nuances, marcadamente
evidenciadas pelo uso das cores. Assim é que em Terra Mater, as cores da
natureza são representadas pelo branco, pelo tom esmeralda, diferentemente do
discurso poético de Jorge Fernandes, no poema Natal, no qual a ênfase se dá nas
cores fortes, calorosas, remetendo para sentidos de uma identidade vibrante. No
que concerne aos personagens, também em Natal, eles são múltiplos, transitam
entre ―o homem rico passeador‖, possuidor de automóveis, e o ―peru gordo‖; já em
Terra Mater, os personagens restringem-se a populares ou a personagens singelos,
sejam os jangadeiros, sejam as moças sertanejas. Em Salve Rainha do Potengi, os
enunciados dialogam em concordância com esses outros dois poemas, no que se
refere à relação do seu autor com o objeto-tema, o qual surge valorado
positivamente; difere, contudo, nos atributos que apontam para esses valores. Como
em Natal, os discursos poéticos de Salve Rainha do Potengi exploram a natureza
entremeada com aspectos religiosos para construir a identidade da cidade. Em
resumo, podemos dizer que em Natal, diferentemente dos outros dois discursos
poéticos, a referência à cidade revela uma Natal com identidades em construções
diferenciadas, múltiplas, tendendo para o início de uma identidade híbrida.

Em Natal trabalhando, apresenta-se uma cidade em movimento. Não mais se trata
da cidade estática dos poemas acima; ao contrário, a identidade, nesse poema,
mostra uma Natal em funcionamento: uma vida concreta atravessa a cidade, em
meio a seus habitantes trabalhadores, a seus estudantes, que vão e vêm, ao som de
sirenes, apitos, gritos, motores. Vale ressalvar, porém, no caso desse poema, uma
certa convergência com os três poemas anteriores, considerando-se que, em todos
eles, há uma cidade que se constrói a partir de aspectos positivos desta, muito
embora, diferentemente do poema Natal, haja neste uma visão unitária da cidade,
seja no trabalho da fábrica, no do Banco do Brasil, ou mesmo no ambiente dos
―cafés‖ como ―O Cova da Onça‖.

O poema Evocação da cidade do Natal, por sua vez, conforme sugere o próprio
título, tem como foco central o lamento das perdas que sofreu a cidade. Diante do
presente que se impõe, o poeta percorre a cidade em busca da Natal popular,
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menos visível, mais escura, onde coexistiam harmoniosamente personagens,
costumes e lugares. São referências a boêmios, mas também a trabalhadores,
fazendo assim ressurgir a ideia de movimento, já recorrente em outros poemas. As
vozes que circulam na cidade fazem a cidade de outrora viva, movimentada, alegre,
proletária, informal, imperfeita, carnavalizada, estabelecendo possíveis relações
entre o popular e o moderno. Podemos perceber, nas reiteradas menções ao ―já
teve‖, uma cidade real, concreta, provavelmente, uma cidade transformada;
portando uma outra identidade, não aquela ―desejada‖ pelo autor.

Como é possível constatar, esses cinco poemas se aproximam quanto à construção
identitária da cidade de Natal, a qual se revela positivamente valorada, seja em
termos de um presente ou de recorrências a um passado, a partir dos diferentes
lugares, paisagens ou personagens da cidade.

Resumidamente, poderíamos dizer que, do ponto de vista bakhtiniano, os vários
discursos poéticos sobre a cidade de Natal, no período acima mencionado,
privilegiam, apesar de usos diferenciados de elementos estilísticos, identidades que
dialogam valorando positivamente o objeto-tema. Contudo, poderíamos também
dizer que, enquanto em Terra Mater e Salve Rainha do Potengi há uma
representação da cidade a partir de uma visão ideal, de um imaginário do autor, nos
outros discursos poéticos, a cidade retratada é real, concreta, embora esses
sentidos derivem de marcas estilísticas diferenciadas. Em Natal trabalhando, não
há referência a cores, nem à natureza, tão presente nos outros poemas, mas se
destacam pessoas, sons, meios de transporte etc. O mesmo movimento surge em
Evocação da cidade do Natal, embora o acento seja diferenciado: é de lamento
pelo crescimento da cidade e por sua ampliação. As marcas estilísticas são
próximas, quais sejam personagens e lugares; mas os efeitos de sentido em relação
à identidade da cidade são opostos. Em Natal trabalhando, a orientação valorativa
é positiva, enquanto que em Evocação da cidade do Natal é completamente
negativa: é objeto de lamentação, de saudade.
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5.2.2 Dos anos 1950 à contemporaneidade

A cidade se faz representar, em Poema de Natal, como um lugar juvenil, embora
possua traços do passado. Trata-se de uma visão positiva da cidade, inspirada na
figura feminina da menina-moça. Como tal, a identidade de Natal permanece, nesse
poema, em construção, em mudança. Mas essa não é uma construção ingênua.
Antes, a cidade é também apresentada a partir de um ângulo em que se enxerga um
pouco do seu lado mundano. A exemplo de outros poemas analisados neste estudo,
a cidade é habitada, movimenta-se, é festa. Esse discurso poético apresenta, como
marcas estilísticas privilegiadas, também os personagens e os lugares, mas de
forma diferente de Meu poema da cidade do Natal, em que a beleza da geografia
da cidade se encontra com a dureza da história.

Em Meu poema da cidade do Natal, o discurso é marcado pela degradação do
espaço da cidade em três diferentes momentos históricos, porém igualmente
usurpadores, que a embrutecem, a envelhecem e a tornam sem cor. Aqui, também,
existe um sentimento de perda, porém sem esperança. Não se trata da saudade de
reminiscências, de algo que ficou para trás, em função do tempo ou de mudanças
próprias da modernidade, como é o caso de outros poemas já analisados. As
distorções são provocadas pelos usurpadores de Natal que, praticamente, a
destroem. É uma imagem de degradação, uma cidade encurralada, sem saída. As
marcas estilísticas privilegiadas desses enunciados poéticos representam-se na
narrativa em três momentos, nos quais a identidade da cidade é construída à
semelhança de uma menina/mulher amada, invadida. Assim como em Poema de
Natal, o discurso poético do autor em Meu poema da cidade do Natal usa
analogias para construir uma certa identidade feminina para a cidade de Natal. Mas
vale esclarecer que enquanto a feminilidade do primeiro poema é apenas um ardil, a
que se constrói nesse segundo poema, em certos momentos, apresenta marcas
degenerativas.
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Também O canto do colonizado contra o colonizador traz à tona o tema da
invasão. O poeta apresenta a cidade, para ele, sem segredo, na qual o colonizado
que a habita, mantém sua identidade através dos tempos, a despeito de toda a
tirania do seu colonizador. Diferentemente do poema Meu poema da cidade do
Natal, a face da cidade resiste e segue, apesar de sua história, e Natal não assume
uma identidade de desolamento. As marcas estilísticas desse poema giram em torno
da caracterização dessa gente ―multicor‖ que habita a cidade, emoldurada pela
natureza.

Já o poema Cantiga do mar para esta cidade trata, primordialmente, de aspectos
negativos de Natal e, nesse sentido, a identidade da cidade se faz representar por
um tom grave de protesto. Ocorre uma espécie de apagamento do encantamento
estético em favor de uma crítica social. Assentado sobre o presente, o discurso da
poeta denuncia a injustiça, a desigualdade e a corrupção, enquanto busca liberdade.
As marcas estilísticas privilegiadas neste poema são todas construídas a partir da
cidade, que é vila, que é luz e que é breu, definida por lugares vários, onde habitam
diversos personagens. Nesse poema, também se destaca a voz das minorias, dos
que ―não têm‖, mas o sentido é diferente daquele que se constrói em Meu poema
da cidade do Natal, pois neste não existe um movimento de resistência, mas, sim,
de transgressão. Em Cantiga do mar para esta cidade, Natal é uma cidade onde
se dobra a lei.

Igualmente desigual é a cidade de Natal no poema Paisagem, o qual versa sobre
uma Natal sufocada pelo tempo, modificada pela modernidade, poluída pelo
progresso. Baseado nas duas categorias do tempo e do espaço, o poema se
desenvolve entre movimentos de adaptação e resistência da cidade às agressões
por ela sofridas. Neste poema, há muito mais um sentimento de incômodo do que
propriamente um lamento pelas perdas aludidas.

Conforme constatamos, nos poemas deste período, as identidades de Natal se
constroem positiva ou negativamente. Natal é vista sob as lentes do presente,
mesmo quando esse presente é explicitamente construído a partir de um passado e
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de suas identidades, as quais, diferentemente dos poemas do período anterior, não
se constroem a partir de relações homogêneas. Antes, as identidades construídas
são diferenciadas, em função das próprias mudanças ocorridas, que marcam e
definem o imaginário e, consequentemente, os discursos dos poetas. Natal não é
mais a cidade ingênua, como a cidade dos poemas do período anterior (do início do
século XX aos anos 1950). Natal desse segundo período é uma cidade heterogênea,
ocupada, invadida. De formas diferentes, isso se verifica nos cinco poemas. Em
Poema de Natal e em Meu poema da cidade do Natal, Natal passa de menina a
mulher, tendo como marcas estilísticas privilegiadas lugares e personagens. Os
efeitos de sentido, no entanto, divergem, pois, no primeiro poema. Natal é festa,
valorada positivamente, enquanto que, no segundo, a cidade é degradada. Em
Cantiga do mar para esta cidade, a perspectiva é negativa: a cidade é
transgressora, desigual; o discurso poético é um grito de protesto. Havemos de
considerar que, em alguns momentos desse período, a cidade dos poetas reage e
se constrói madura, apesar dos revezes, como em O canto do colonizado contra o
colonizador, no qual a cidade não tem segredos e segue adiante, o que se revela,
principalmente, no discurso poético de Paisagem. Nesse poema, Natal é uma
cidade em conflito, asfixiada, modificada de forma incômoda pela modernidade, mas
que se desenvolve entre movimentos de adaptação e resistência a esse novo
desenho.

5.2.3 Um intervalo: Natal e a guerra

Os três poemas desse período, Reconhecimento e créditos, Prefácio à 1ª edição
e Declaração de guerra, por contemplarem um intervalo da história da cidade de
Natal, possuem um caráter peculiar, que é o de tratar de um mesmo tema: a guerra.
A cidade encontra-se valorada positivamente nos três poemas, apesar do momento
delicado a que se referem. Faz-se necessário considerar, contudo, algumas
diferenças de construção. Nos dois primeiros poemas, a cidade se altera e fervilha
com a chegada dos contingentes estrangeiros. Já o terceiro descreve uma cidade
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pacata, enquanto seus habitantes não recebem a notícia de que aquele dia é o da
declaração de guerra na Alemanha, fato que viria conturbar a tranquilidade reinante,
e supostamente imperturbável, na rotina da cidade. Fatos e personagens são as
referências com as quais o poeta elabora seu discurso de memória sobre a cidade
da guerra, sobre a cidade com cadeira na calçada, que se transforma em ―Colônia
internacional‖.

E como dialogam os três poemas circunscritos nesse período com os demais
poemas dos outros dois períodos? A cidade da guerra representa um intervalo entre
um passado de tranquila permanência e um presente de conturbada mudança.
Embora historicamente situada entre os dois períodos, a construção das identidades
de Natal da guerra aproxima-se, em alguns aspectos, da perspectiva de
centramento de alguns poemas analisados; em outros, deles se distancia.
Exemplifiquemos: a cidade de antes da guerra, ―lugar que ninguém registrava‖,
identifica-se com todas as outras Natais simplórias e provincianas. Já a cidade que
vira ―Colônia internacional‖ remete a outras referências à cidade do progresso, à
Natal das invasões.

5.3 EM BUSCA DE ALGUMAS CONCLUSÕES

A análise dos discursos (enunciados) poéticos sobre a cidade de Natal delineia
várias identidades: desde uma Natal ingênua, colorida de branco, verde e azul, a
uma Natal cuja identidade se constrói por meio de seus personagens, de lugares, de
aspectos da natureza, ou ainda a Natal usurpada, violada, e, algumas vezes,
rebelde. Os enunciados poéticos analisados manifestam essa multiplicidade de
identidades; algumas delas homogêneas, no sentido de que não há discordâncias
entre os elementos que as constituem. Há, no entanto, outras identidades híbridas,
sendo esse hibridismo valorado, às vezes positivamente; em outras, sob uma
perspectiva negativa.
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O que existem são diferentes pontos de vista sobre Natal. A cidade é verbalizada
nos discursos dos poetas de diversas formas, confirmando a arquitetônica de
Bakhtin, para quem

Quando um e o mesmo objeto (um e o ponto de vista de seu
conteúdo-sentido) é contemplado de diferentes pontos de um único
espaço por várias pessoas diferentes, ele ocupa lugares diferentes e
é apresentado diferentemente dentro do todo arquitetônico
constituído pelo campo de visão dos diferentes observadores
(BAKHTIN, 1993, p. 64).

O fato é que o discurso poético (assim como outros discursos apontados em nossa
revisão bibliográfica, nos quais as identidades se constroem pela mídia, pela
tradição de cantorias, pelo imaginário coletivo etc.) é constitutivo também de
identidades, resgatando histórias, conflitos, contradições, mudanças.
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Aliás, não temos aqui cidade permanente,
mas vamos em busca da futura.
Hebreus 13:14
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho consistiu-se em desvendar as diferentes identidades
culturais atribuídas à cidade de Natal por poetas potiguares, ao longo do século XX.
Nesse sentido, baseamos nosso olhar no princípio da transitoriedade das
identidades e consideramos a cidade como território, no qual habitam sujeitos
sociais e onde se tecem práticas discursivas. Dessa forma, a poesia se impôs como
empiria primordial na composição do corpus de análise; tornando-se registro cultural
de uma época. Centramos nossas análises na concepção bakhtiniana de estilo, a
qual nos permitiu interpretar os diferentes sentidos atribuídos pelas diversas vozes à
cidade.

A leitura de cada poema que descreve a cidade corresponde, na verdade, à leitura
de um fragmento dessa cidade, a cidade do imaginário de cada poeta, construída a
partir de sentimentos e referências próprios, os quais são, por sua vez, alimentados
pela cidade. Assim, foi somente a partir do diálogo entre esses fragmentos
carregados de sentidos individuais que se tornou possível a construção das várias
representações para a cidade de Natal.

Cruzamos olhares, estabelecemos diálogos entre os vários discursos poéticos
(diversos, mas únicos em sua singularidade poética); examinamos os diferentes
sentidos que emergiram desses diálogos e constatamos que as múltiplas
identidades culturais atribuídas à cidade se constroem a partir da Natal do presente
ou do passado de cada poeta. Trata-se do presente, por exemplo, o poeta recorre
aos referenciais que, para ele, são representativos, sejam referenciais da Natal
pequena, provinciana, sejam os da cidade que cresce, ou ainda da cidade onde falta
espaço. Ao tratar do passado, reconstrói lugares perdidos, porém intactos na sua
lembrança. Para lembrar desses lugares desaparecidos do cenário urbano, o poeta
reativa sua memória, relembra a infância ou a juventude, revive experiências
passadas, as quais o identificam com a sua cidade (N)natal, independentemente de
serem lembranças vinculadas a uma agradável saudade ou ao lamento pelo que já
não existe.
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Com isso, não pudemos deixar de perceber, ao longo da pesquisa, um certo vínculo
com questões ligadas à tradição e à memória, o que não nos propusemos
aprofundar neste estudo, mas vale lembrar que a memória é tecida por seres sociais
que evoluem entre a lembrança e o esquecimento, vinculados as suas tradições.
Assim sendo, embora se construa a partir do passado, a memória é um registro
sempre atual de um lugar ou de uma pessoa, de modo que o presente e o passado
coexistem na memória do escritor. Os poetas, portanto, ao fazerem seus registros,
utilizam-se de traços da memória, revivem experiências passadas e, por meio delas,
se identificam com a cidade que passa a ser objeto de seu acabamento estético. Foi
a partir dessa compreensão que procedemos à análise dos poemas.

Os dados abstraídos nos treze poemas sinalizam no sentido de que as várias
cidades que ―habitam‖ Natal se aproximam em alguns sentidos; em outros, se
opõem, o que produz diferenças bem marcadas. Materializada nos poemas, Natal se
mostra provinciana, exuberante, monótona, barulhenta, do ―já teve‖, juvenil,
sofrida/degradada, índia, desigual/injusta, asfixiada, internacional. Faces de apenas
um século.

As diferenças estilísticas que compõem essas identidades, por sua vez, fazem com
que os sentidos atribuídos aos diferentes aspectos da cidade sejam diversos nos
diferentes poemas, inclusive quando suas construções se baseiam nos mesmos
símbolos. Enquanto o branco é paz da cidade que repousa entre coqueiros, é
também a cor do sofrimento dos que habitam a cidade sem espaço.

Identificamos a cidade de Natal. Mas não podemos afirmar que existem
classificações definitivas e precisas sobre ela. A transitoriedade e a imprevisibilidade
são características que lhe são inerentes; por conseguinte, também são transitórias
as suas identidades. Natal registra o seu tempo histórico escrito e inscrito nos seus
limites, nas suas ruas, nos seus monumentos, nos seus personagens, na sua
paisagem, nas suas cores, nos seus sons e rituais. Os labirintos da cidade existem
para que possamos escrever sobre ela (entendê-la), sem perdermos, contudo, a
capacidade de articular presente e passado, moderno e antigo, num constante
diálogo com um futuro infinito.
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A narrativa poética fornece-nos imagens, símbolos e caminhos e nos faz enxergar a
cidade de Natal sob uma determinada ótica. Isso nos permite, em dado momento,
atribuir-lhe classificações;

mas como a cidade é um campo de significados

constantemente aberto, e em curso, a construção de suas identidades é, igualmente,
provisória e instável. Dessa forma, os fragmentos analisados sobre a cidade
possibilitam-nos conviver com as várias Natais dos poetas, registradas em um
espaço de apenas cem anos.

Os resultados deste trabalho, que ora apresentamos, seguramente seriam outros, se
outras fossem as visões construídas sobre a cidade pelos poetas; e se outra fosse a
história da cidade. É certamente nisso que reside o encantamento desta pesquisa
sobre a cidade: sentimos uma permanência passageira, fugaz; compreendemos que
não há um ponto final.

Sobrepusemos camadas e construímos nosso olhar a partir do discurso poético;
formamos um tecido com palavras e atributos, construídos em função de uma
pluralidade de estilos; apresentamos as identidades de uma cidade que atravessou
um século, e registramos uma cidade que seguirá, contudo, sendo construída por
tantos outros olhares através de muitos outros séculos...
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APÊNDICE A – BIOGRAFIA DOS POETAS

Ferreira Itajubá

Dúvidas à parte quanto ao seu local de seu nascimento, ficou esclarecido, depois de
algum tempo, que Manoel Virgílio Ferreira nasceu em Natal, em 21 de agosto de
1876. Filho do pescador Joaquim José Ferreira e da artesã Francisca Ferreira de
Oliveira, Itajubá perdeu o pai aos sete anos de idade e cedo teve de abandonar os
estudos regulares para trabalhar no comércio em Natal e, depois, em Macau.
Boêmio, inquieto, carnavalesco, o poeta chegou a ter seu talento marginalizado
pelos círculos oficiais. Sua poesia, porém, rompeu barreiras e começou, aos poucos,
a ser reconhecida pela elite intelectual da época. Exerceu vários ofícios: chegou a
montar um circo no quintal de sua casa, fundou um jornal humorístico, foi pintor de
letreiros, comerciário, orador popular, professor, pregador evangélico, inspetor de
alunos no Colégio Atheneu Norte-rio-grandense. Itajubá não era nome de família,
mas um pseudônimo adotado pelo poeta. Casou-se duas vezes e teve um único
filho. Participou de agremiações literárias e colaborou com praticamente todos os
jornais e revistas da Província, com trabalhos em verso e prosa, ora com seu próprio
nome, ora com pseudônimos. O poeta pós-romântico faleceu em 30 de julho de
1912, deixando um acervo de poesias, as quais foram posteriormente publicadas
nas seguintes obras: Terra Natal (1914) e Poesias Completas (1927). Para Mário de
Andrade (apud PEREIRA, 1981, p. 5), a poesia de Itajubá tem um ―um sabor de terra
bem forte [...] O verso dele é de uma suavidade impregnante‖. Para Manuel
Bandeira (apud MACEDO; DUARTE, 2001, p. 182), os poemas de Itajubá são
―impregnados de vida e sentimento nordestino‖.
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Palmyra Wanderley

Nascida em Natal, a 6 de agosto de 1894, Palmyra dos Guimarães Wanderley foi
considerada uma das mais importantes vozes femininas da poesia do Rio Grande.
Escreveu versos desde cedo, tendo publicado a revista Via Láctea, juntamente com
um grupo de colegas, entre 1914 e 1915. Em 1918, publicou Esmeraldas, que teve
boa repercussão; porém o marco para sua projeção como poeta foi o livro Roseira
Brava, publicado em 1929. Tal foi o seu sucesso, que intelectuais da Academia
Pernambucana de Letras teceram elogiosos comentários sobre o seu trabalho.
Também obteve Menção Honrosa em concurso da Academia Brasileira de Letras.
Foi sócia fundadora da Academia Norte-rio-grandense de Letras, tendo ocupado a
cadeira no. 20. Palmyra, que participava intensamente da vida social da cidade,
colaborou com revistas e jornais locais e de várias outras cidades do País, como A
Imprensa, no Rio de Janeiro, Revista Moderna, em São Paulo, A República, em
Natal, dentre outros. A poeta viveu até o ano de 1978.

Jorge Fernandes

A cor branca era a preferida do poeta Jorge Fernandes de Oliveira, que nasceu aos
22 dias de agosto do ano de 1887, sendo o sétimo filho do professor Manoel
Fernandes de Oliveira e de Francisca Fagundes Fernandes de Oliveira. Casou-se
duas vezes, tendo tido sete filhos dessas duas uniões. Na carteira de identidade,
sua profissão: ―Empresário no Commercio‖; no Tesouro do Estado do Rio Grande do
Norte, escriturário; para Veríssimo de Melo, ―um pioneiro, um desbravador de formas
e conceitos estéticos‖ (MELO, 1970, p. 5). Como sócio e frequentador do Café
Majestic, conviveu com os boêmios de Natal. Foi também caixeiro-viajante de uma
fábrica de cigarros e, nessa atividade, o homem da cidade descobriu o sertão e
encantou-se com este. Dotado de extrema humildade, possuía, segundo os que o
conheceram,

uma

felicidade

existencial,

traço

de

personalidade

nunca

descaracterizado pelas dificuldades enfrentadas pelo poeta. É Veríssimo de Melo
(1987, p. 17) quem afirma: ―Sua poesia é um canto de amor à vida, de quem sempre
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acreditou no amor e na convivência pacífica entre os homens e até entre os bichos e
pássaros‖. Jorge Fernandes foi pioneiro da poesia modernista no Rio Grande do
Norte, sendo aplaudido por nomes como Mário de Andrade e Manuel Bandeira.
Também colaborou com revistas paulistanas da época. Antecipou a poesia
concretista, com características que só viriam a ser utilizadas vinte ou trinta anos
mais tarde. Segundo Lenine Pinto (1987, p. 21), o poeta foi ―um contemporâneo do
futuro na época dos bondes puxados a burro‖. Escreveu contos, peças de teatro,
poesias, porém teve uma única obra publicada, Livro de Poemas, no ano de 1927,
com uma tiragem de 300 exemplares. Essa mesma obra foi republicada em 1970.
Há, além disso, referências de dois autores (MELO, 1970; SANTOS, 2001) a uma
publicação conjunta, para a qual Jorge Fernandes colaborou com uma coletânea de
contos humorísticos. O poeta escreveu, ainda, em inúmeros jornais e revistas da
época. Faleceu em 17 de julho de 1953.

Lauro Pinto

Poeta, escritor e juiz de direito, Lauro Pinto demonstra particular interesse sobre a
sua terra e destaca-se no campo das letras com o livro Natal que eu vi. Nesta obra,
seu olhar é crítico e descrente; não revela apenas a história que se desvenda pelos
monumentos e bairros; revela, principalmente, o que não se enxerga. Conforme
Capistrano (2003, p. 1), ―Lauro deixa à mostra uma fração substancial do espírito de
uma cidade. [...] Ele aponta para um lugar mais profundo, revela um aspecto mais
intenso e crucial acerca da natureza dos homens e mulheres que construíram esta
cidade‖. Publicou também o poema Natal trabalhando (1929), o qual tem
características futuristas.
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José Bezerra Gomes

Filho de Napoleão Bezerra de Araújo Galvão e Veneranda Bezerra de Melo,
descendentes a tradicionais famílias de fazendeiros, José Bezerra Gomes nasceu
em Currais Novos (RN), em março de 1911. Era costume das famílias ricas
enviarem seus filhos para estudar na capital e, assim, José Bezerra Gomes foi
mandado para Natal, tendo, depois, ido estudar em Minas Gerais, onde se formou
em Ciências Jurídicas e Sociais. Nunca chegou a exercer a profissão de advogado,
tendo voltado a morar em Currais Novos, cidade na qual foi vereador. O poeta,
ensaísta e romancista mudou-se, posteriormente, para Natal, publicando as duas
vertentes de sua obra ─ a prosa e a poesia, entre os anos de 1938 e 1976. Sua
primeira publicação foi o romance Os Brutos, texto de denúncia social, com enfoque
nas questões da propriedade de terras da época. Segundo biografia escrita por
Manoel Onofre Júnior (1984, p. 117), o poeta é ―rebento tardio do Modernismo,
redescoberto na década de setenta‖. Apesar de ser conhecido por sua concisão,
economia de palavras até, José Bezerra Gomes também escreveu longos poemas,
riquíssimos em detalhes, como o que integra este trabalho.

Celso da Silveira

Formado em Jornalismo e Comunicação Social, Celso Dantas da Silveira tem
mantido, ao longo de sua vida, vínculos com a arte e a cultura. Quando jovem, em
Açu, sua cidade natal, foi professor da Escola Normal, ator de teatro, diretor de
periódico e vereador municipal. Em 1956, recebeu o prêmio de melhor ator num
festival em Recife. Já em Natal, tornou-se professor universitário, jornalista
profissional, repórter, redator e editor de jornais da capital. Exerceu, por três
períodos, o cargo de assessor de imprensa da Prefeitura Municipal de Natal.
Também ocupou esse mesmo cargo (por apenas um período) no Governo do
Estado do Rio Grande do Norte, além de outras funções públicas. Nascido a 25 de
outubro de 1929, Celso da Silveira publicou nove livros, entre prosa e poesia.
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François Silvestre

François Silvestre de Alencar nasceu no ano de 1947, no município de Portalegre,
no Rio Grande do Norte. Estudou em colégio interno, na cidade de Caicó, durante
cinco anos, tendo, em seguida, vindo morar em Natal. Formou-se em Direito na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porém exerceu, no início de sua vida
profissional, a função de jornalista, primeiramente em Natal; depois, em São Paulo,
lugar onde publicou seu primeiro livro de poemas (1979). De volta a Natal, nos anos
oitenta, envolveu-se com atividades políticas e publicou dois livros de contos (1981 e
1983). Nos anos noventa, François Silvestre foi nomeado Procurador do Estado do
Rio Grande do Norte e, mais recentemente, ocupou o cargo de Presidente da
Fundação José Augusto, órgão responsável pela política cultural do estado.

João da Rua

Nascido em Natal, a 17 de agosto de 1961, João Batista de Morais Neto é poeta e
ficcionista, autor de Temporada de Ingênios (1986) e do livro de poemas, Livro de
Bolso (1980). Formou-se em Letras na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte e atualmente leciona as disciplinas Língua Portuguesa e Literatura Brasileira
no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN).
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Diva Cunha de Macedo

Natural de Natal, Diva Cunha de Macedo nasceu em 1947, ―num dezembro há muito
tempo‖, segundo ela própria, e cresceu em uma família de cinco irmãos. Estudou em
colégio de freiras e formou-se em Letras na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, onde foi professora até o ano de 1995, quando se aposentou. Também foi
professora de Literatura do Rio Grande do Norte na Universidade Potiguar. Fez
mestrado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e recentemente
concluiu doutorado na Universidade de Barcelona, na Espanha. Integra, atualmente,
o quadro de docentes da Universidade Potiguar, onde leciona as disciplinas História
da Literatura do Rio Grande do Norte e Cultura Brasileira. É uma das mais
destacadas poetas contemporâneas do Rio Grande do Norte, sempre versando
sobre temas como a cidade e a mulher. Tem três livros publicados: Canto de Página
(1986), Palavra Estampada (1993) e Coração de Lata (1996). Sobre a poeta, uma
definição de Vicente Serejo (1986, p.9): "Diva, que tem nas mãos os grãos da
poesia, plantados no tempo e germinando nos invernos da alma".

Iracema Macedo

A poeta e professora de Filosofia, Iracema Maria de Macedo Gonçalves da Silva,
nasceu em 27 de junho de 1970, em Natal, Rio Grande do Norte. Cursou licenciatura
em Filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mestrado na
Universidade Federal da Paraíba. Publicou, em 1991, seus primeiros poemas na
coletânea Vale Feliz, em parceria com outros três poetas. Em 1995, participou da
coletânea Gravuras, com dois dos poetas do grupo anterior e, com a mesma
parceria, publicou a coletânea Ceia das Cinzas em 1998. No ano 2000, publicou seu
primeiro livro individual, Lance de dardos, que reúne poemas inéditos e alguns
publicados anteriormente. Recebeu três prêmios literários entre os anos de 1992 a
1994. Em um artigo publicado no jornal O Galo, o escritor Nei Leandro de Castro
afirma que, na poesia de Iracema Macedo ―existe um equilíbrio perfeito entre paixão
e expressão poética‖.
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Paulo de Tarso Correia de Melo

Nasceu em Natal, no dia 5 de abril do ano de 1944. Produziu parte do seu trabalho
quase em silêncio até a publicação do seu livro Talhe Rupestre, em 1993. Foi
professor do Departamento de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte e fez pós-graduação na Universidade do Michigan, nos Estados Unidos.
Critico e poeta, Paulo de Tarso realizou vários estudos sobre poetas potiguares,
tendo recebido o prêmio Othoniel Menezes por seu livro Folhetim Cordial da Guerra
em Natal e Cordial Folhetim da Guerra em Parnamirim. Dentre os oito livros que
publicou, constam, ainda, Natal: secreta biografia (1993), Romances de Alcaçuz
(1998), Rio dos Homens (2002) e O sobrado das palavras (2005). É membro da
Academia Norte-rio-grandense de Letras, onde ocupa a cadeira n.11. Como trabalho
inédito em sua carreira, escreveu o texto para o Auto de Natal, O Menino da Paz, na
cidade de Natal, neste ano de 2007.
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ANEXOS
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ANEXO A ─TERRA MATER

Ferreira Itajubá

Natal é um vale branco entre coqueiros:
Logo que desce a luz das alvoradas,
Vão barra afora as velas das jangadas,
Cessam no rio as trovas dos barqueiros:
E à tarde, quando os rudes jangadeiros,
Voltam da pesca às praias alongadas,
Começa à sombra fresca das latadas
A palestra amorosa dos solteiros.
Quantas belezas mil Natal encerra!
Deu-lhe a natura um mar esmeraldino,
Despiu-lhe o morro, aveludou-lhe a serra...
Terra de minha mãe, bendita sejas,
Orvalhada do pranto cristalino
Da saudade das moças sertanejas!
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ANEXO B ─ NATAL

Jorge Fernandes

Minha cidade!
De dia o sol queimando tudo,
amolecendo as folhas com o mormaço,
fazendo preguiça com o seu calor.
O céu, de quente, fica mais alto
apatacado de nuvens brancas...
Nos quintais amplos,
o peru gordo afrontado
de bico aberto
canta no seu: – Glô-glô!
Minha cidade é tão modesta
Não tem ainda arranha céus...
É uma beradeira do meu País.
Muito simplória, muito tolinha,
não tem sequer um elevador...
Tem automóveis que nem brinquedos
do homem rico, passeador...
Dorme tão cedo, minha cidade!
É rezadeira que nem uma velha,
gosta de missas e procissão...
Toda enfeitada pelos barreiros
de trepadeiras, e de coqueiros,
com o mar vibrando como um leão...
O‘, eu tomara que ninguém venha
tirá-la desta monotonia...
– Deixem-na sempre nesta apatia,
– Deixem-na sempre como ela é!

171

ANEXO C ─ SALVE RAINHA DO POTENGI!

Palmyra Wanderley

Salve Rainha do Potengi! Salve Senhora!
Bendito o fruto que nasceu de ti,
Natal, cidade aurora!
Visão de luz surgindo da água azul,
Coroada de espuma, em floração.
Tem a mesma expressão
E a mesma cor do manto
Da Padroeira da Apresentação.
Natal, cidade oblata,
Sempre num gesto de elevação.
Salve cidade da serenata!
Salve cidade do violão!
Cidade do fandango,
Da modinha,
Da guabiraba, do camboim.
Salve cidade minha,
De todo aquêle que gostar de mim!
Nas moitas tristes quantos queixumes,
Que poesia doce demais!
Natal, cidade dos vagalumes,
Cidade verde dos coqueirais.
O mar tão perto soluça tanto,
Nada é mais branco que o teu luar.
Natal, cidade cheia de encanto,
Cidade feita para se amar.
Fogueira acêsa de São João,
Chama vermelha lá do arrebol;
Aboio triste pelo valado,
Cortiço cheio de mel de abelha,
Cousas passadas que doces são!...
Natal, cidade cheia de sol,
Cheirando a cravo e manjericão.
Nos cajueiros muito amorosos,
Fazendo sombras pelos caminhos,
Tecendo ramos muito cheirosos,
Para o namôro dos passarinhos.
Salve cidade dos namorados,
Sempre embalada nos meus carinhos!
Nas dunas brancas que avisto ao longe,
Nas curvas verdes do teu perfil,
No sopro ameno da brisa clara,
No céu de tinta da côr de anil;
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Nos morros verdes, tão veludosos,
Nos montes claros, brancos demais,
Nos arvoredos embandeirados,
Nas mangabeiras, nos coqueirais,
Nas velas pandas que vão e vêm...
Salve cidade dos panoramas,
Nenhuma outra mais belos os tem...
Montanha feita para os pastôres,
Para os pastôres lá de Belém.
Água corrente cantando um hino,
Cachos de espumas tecendo rendas,
Os passarinhos cantando hosanas!
Natal, presépio do Deus Menino,
Cheirando a incenso das oferendas.
Espôsa amada do Sol,
Rainha do Potengi!
Salve cidade afilhada,
Da padroeira daqui!
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ANEXO D ─ NATAL TRABALHANDO

Lauro Pinto

O Tecido apita
desperta e grita.
É a trombeta de Mercúrio que chama ao trabalho.
Bancos, Companhias, Fábricas, comércio em grosso e a retalho.
Ribeira!
Comércio!
Trabalho!
As ―sopas‖, bonds, passam cheios.
Pulando e correndo dizem os gazeteiros:
República... Diário... Cigarra... Jornais do Rio...
Rua do Comércio, Travessa Aureliano, Rua Dr. Barata e a Avenida
estão congestionadas,
o guarda, meio atrapalhado, mostra com a varinha mágica o
caminho aos
chevrolets, oacklans, carroças e bonds...
Nova York!
Os atletas de Wharton carregam algodão.
Apitos de trens, barulho de avião
Lloyds, Itas, Inglezes
e avisos Francezes
no porto.
Movimentam-se Odilon, Zaremba e Mister Green.
Roselli e Machado vão pr´a Parnamirim
Ver um Laté que está de regresso.
Progresso...
Gonga leva uma mala na cabeça
―Cem contos pr´a hoje‖
―Dois cafés pequenos‖,
O ―Cova da Onça‖ está cheio.
Lauro Medeiros muda a ornamentação da Lafayette.
Na Avenida até parece batalha de confete...
No Banco do Brasil, ouve-se barulho de máquinas complicadas,
Câmbio, cheques, outras papeladas.
Saída da morenada alegre das escolas.
Footing, encontros, música das vitrolas.
As bombas dão lavagem de gazolina nos automóveis.
A cidade move-se
Até o sol posto.
―Come com o suor do teu rosto‖
Alequá... quá... quá
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ANEXO E ─ EVOCAÇÃO DA CIDADE DO NATAL

José Bezerra Gomes

Cidade do já teve, de boêmios seresteiros,
que não alcancei...
Lourival Açucena (Lorênio),
o poeta Ferreira Itajubá,
regressando, de manhã, cedinho,
das últimas noitadas,
cheias de serenatas,
lapinhas e pastoris,
vestido de fraque, segundo dizem,
com uma enfieira de caranguejo
dependurada no dedo da mão,
ali na antiga feira da Tatajubeira...
Onde estão os teus vendedores de vendagens?
- rolete de cana...
- tapioca de coco...
- cuscuz de milho...
- bolo pé de moleque...
E os teus turcos prestamistas?
que se foram das Rocas e do Alecrim,
com os seus baús de miudezas,
para a Rua das Lojas
da Ribeira, Cidade Alta...
Cadê o teu Porto do Padre?
de-frente do Paço da Pátria,
com os teus canoeiros,
com os teus boteiros,
com as tuas negras louceiras
lá de Barreiros...
- urinós...
- xícaras...
- mealheiros...
tudo era feito de barro...
Em todas as bodegas,
para todos os paladares,
bastavam dois vinténs de meladinha,
com parede de camarão...
Nos domingos, dias santos,
apanhava-se caju, madurinho,
no tempo das matas ensombradas
das Quintas e do Goitizeiro,
com muita fartura de
- cajá...
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- mangaba...
- pitomba...
Do Canto do Mangue,
das salsas águas do Potengi amado,
abriam velas os teus jangadeiros,
para, lá fora da costa, em alto mar,
ferrarem os peixes de linha:
- xaréu...
- cioba...
- cavala...
E os teus becos, Natal, tão teus?
- O Beco da Tatajuba,
ali pertinho do velho Cais da Praticagem,
ali pertinho do velho cais Tavares de Lyra
(com um ipsilon)
lembrando velhos embarcadiços,
um dia ancorados no teu porto...
- O Beco do Engole, de nome tão gozado,
sem falar no Beco da Lama, o maior do mundo
tão grande que parece mais uma rua...
Natal, cidade do já teve,
te-queremos assim mesma,
com um palácio que já foi presidencial,
onde passou a funcionar o Wander Bar,
em plena Rua do Comércio...
Natal, te-queremos com todos os teus encantos:
a Areia Preta, o Areal, a Limpa,
com a Fortaleza dos Três Reis Magos...
Lagoa Seca,
a Bica da Telha, a Baixa da Coruja...
O Carrasco,
o Cemitério Novo,
transformado, até bem pouco tempo,
num grande campo de futebol...
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ANEXO F ─ POEMA DE NATAL

Celso da Silveira

NATAL mudou e rejuvenesceu
em insuspeitadas faceirices,
menina-moça cheia de esquivanças
e ardis na angulosidade
e na tênue curva do seio
É um renascer de coisas simples,
preservação de delicadezas
e ancianidade de casarões,
pesados portões de ferro,
azulejos portugueses,
grandes sombras de mangueiras,
becos/vielas esconsos,
e conversa de calçada,
e relâmpago de navalha
na zona de mulheres achadas
Cidade nascida à beira-mar,
(benza-a Deus sua magia
e não a ingenuidade pastoril);
não lhe roubaram suas cores
e peixes de beira do cais.
Assim descoberta/redescoberta,
NATAL é uma festa, fascínio
De mossoroenses confessos
andarilhos de sua paisagem
e amantes dessa puta menina.
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ANEXO G ─ MEU POEMA DA CIDADE DO NATAL

François Silvestre

As dunas te enchem as faces
como se fosses o paraíso da moradia
em vez seres o que és:
povoado de ilusões
sacerdotista da paz
vencedora de alegria
O tempo pára e a maldade não conta
ante o sopro da liberdade
que tuas ondas mensageiam
O mar te entrega a saudade
o rio, mesmo contra vontade,
banha-te as mágoas
e teus lamentos gorjeiam
O primeiro aventureiro que chegou
te comeu
te bebeu
te amou
e na violência dos afagos te fez bruta
para seres o que és ainda hoje:
criança até quando te aprazares
quando não, tu te tornas prostituta
Lírica imagem tu ofertas
de inocente garota ao visitante
ou a quem pouco conhece teu semblante
de mulher sofredora e transtornada
que soluça pelas fendas tão abertas
onde um rio faz constante retirada
Mas quando a noite da Ribeira cai
o teu pudor parte em revoada:
o que era criança até a tarde
- inocência e canto de sereia –
transforma-se agora tipo areia
em prostituta vil da madrugada
O segundo aventureiro que chegou
não te amou
não te comeu
não te bebeu
Deixou fundada em tua face
as rugas da luta entre os amantes:
a marca da derrota mais flagrante
gravada num Forte sem semblante
como se a História fosse apenas um disfarce
O Potengi não imita nada
é ele só
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Capaz de em parceria
fazer a Redinha com o Mar:
letra de um
e de outro a melodia
De tua gente
bem... de tua gente
que diga ela própria
mas que o faça para nos deixar contentes!
A tarde chega
é preciso comer a tua areia
é preciso beber a tua farra
é preciso sujar a tua barra
conscientemente
O terceiro aventureiro que chegou:
te feriu
te bebeu
te comeu
dilacerou teu peito
desmascarou teu feito
desanilou teu mar
enchendo de fardas brancas
a tua costa
e a tua sorte
E nós?
pobres anódinos
nativos
e neófitos
Vamos nos saciando
com os restos de tua Ceia
Nenhuma dor maior que a saudade
Foi o legado dos teus amantes
do teu passado
da tua beleza provocante
e do teu ópio
Quantas vezes
não pintaste as tuas ruas
e não levantaste os palanques
para os discursos mais hipócritas?
Quantas vezes
não empurraste as barrigas imundas
já saciadas
nos banquetes mais sofisticados?
deixando o resto canino
para iludir o intestino
do teu putrefeito suburbano
Otoniel, me desculpe,
mas a praieira dos teus amores
é a mesma da minha saudade

179

Dela se pode cobrar tudo,
enquanto viva e bela com seus rigores,
só não se pode querer
a sua fidelidade
O nauta acena tudo,
aos prantos e à tristeza tanta
enquanto o barco dos sonhos
navega lento
e a distância do aceno canta
Ao leme leva
a água livre,
calma e vagamente,
e o sonho fica impertinente
para testar
como longe dela se vive
Alguma onda atrevida
vira fuso e carrossel
redemoinho de ilusão
enquanto o remo do coração
procura navegar o céu
O vento chama a distância
e grita forte,
mas a tristeza é clara e pura
fincada em nosso peito fura
para fazer da sorte
um búzio de lembranças
E o porto, Otoniel,
que não é porto de chegada
nem de saída,
atraca o nosso barco
que pensou ver vida
e submerge imitando o nada
Era preciso não ser poeta,
nem artesão
não sentir o sal
nem a paixão,
pra navegar somente
enquanto o verso mente
escondendo o mal
e assassinando a razão
Mas eis que chega o porto:
imitando a felicidade
com todos os seus rigores
e aí está:
a praieira dos teus amores
e o motivo da minha saudade

180

ANEXO H ─ O CANTO DO COLONIZADO CONTRA O
ENTREGADOR

João da Rua

Natal
de peixe boi à fortaleza
não existe mistério
tudo todo mundo sabe
neste pequeno espaço
deste perímetro urbano
não há segredo no rosto da cidade
todo dia a estrela dalva lumia
no peito desta gente multicor
um velho sentimento índio
que não seja traidor
tudo todo mundo sabe
sob a lua ou sob o sol desta cidade
um velho sentimento índio
resistindo pela eternidade
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ANEXO I ─ PAISAGEM

Diva Cunha de Macedo

procuro uma cidade
não acho
sobra muro
falta espaço
de árvore tem
o verde anseio
em cada folha
coração de pássaro
palpitante
a minha brisa
o caule é corpo
perfeitamente contido
entre paredes marrons
e rugosas
a seiva lhe corta
em veios e veias
das raízes lhe vem
o gosto da terra
lembranças de
semente a sua
memória agora
aérea
cai um pouco para
a esquerda em cada
flor ou fruto que
brota
impunemente
ao alcance
da mão
voa em cada pássaro
que voa
nasce em revoada
na madrugada
asa verde da
manhã
a casa jaz
em sol
em sal
porto líquido
alga
alma
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é água
só
a tarde estende
a toalha
branca e azul
quadriculada
mesa posta
a tarde
é de verde lodo
esta tarde
círio que arde
e invade
a pele que me
cabe
a tarde cai como uma
folha seca
mais que de verde ainda se
sustenta
desta janela
ela é menos velha
que vista palmo a palmo
é luz de luz dourada
é verde ainda que
tarde
chove
desconjuntou-se a manhã
nos ossos breves
projeto abatido
no
perfil esvaído
da cidade
na tarde clara
o corpo é fruta
tenra e suspensa
no ar
aventais
cuecas
blusas
bandeiras de uma
cruzada doméstica
antisséptica
água e sabão
lavam cordões
que lavam
as tardes
a cidade é seta
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quem me atravessa
a cidade é alva
sou ferida
fevereiro dança na parede
asas leves o levaram
como depressa passou
agora agradáveis chuvas
empanaram as dunas verdes
voltou o inverno à terra,
não aos nossos corações
desta janela
vê-se
o que
não há
do lado
de lá
na areia a espuma esperneia
os coqueiros perfilados batem
continência ao luar
do ventre aberto
do dia
nasce a manhã
peixe podre
que se debate
entre a areia e o céu
da cidade
litoral
sangra as minhas veias
este barco à deriva
mastro
gaivota suja
e sem horizontes
à vista
o anjo volátil da areia
cimenta couraças marinhas
no seu casco
nessa cidade
passo
rosto perdido
vasto sol
céu vasto
aldeia
província
taba
coração do mundo
laço
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o sol
arde no rosto
que era meu
Ó céu
como ardeu
o véu com
que me
abraço!
natureza morta
fruteira ou pomar
a geladeira
assenta antarticamente
sua bunda branca
no prosaico quadrado
da cozinha
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ANEXO J ─ CANTIGA DO MAR PARA ESTA CIDADE

Iracema Macedo

Vila ribeira vila de pedra
Vila cor de alecrim
Vila que beira o sol e que se mira em mim
Vila de brasa em madeira podre acendida
Vila que come a fala e fala que come a vida
Vila vela consumida
Valerá esta cantiga?
Alguma coisa cerzida entre os que têm e não têm
Tua luz, minha mãe, luzia
afoita doida no trem
Farol ligeiro perdido
guia de um breu comido
por ninguém sabe quem
Vila que passa como um navio crescido
Vila que cresce como um navio passando
Tu queres tanta distância, meu deus,
mas a farsa é tanta
que tu te enfeitas no rosto
e ficas podre na trança
Vela vale vela vila
Areia preta duna branca
Vila vila vila vila
Serás livre sem ser Sampa?
Sem ser rua de metrópole
sem ser Bahia nem nada
Terás também teu tesouro
Veloso velo de ouro
velado por sob o morro?
Vila de um mago vila de um rei
de um rei que vive descalço
e de um mago que dobra a lei
Vila de nuvem de um mar perdido
Vila de ponta negra e de corpo travestido
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ANEXO K ─ RECONHECIMENTOS E CRÉDITOS

Paulo de Tarso Correia de Melo

Natal era um vale branco
entre coqueiros guardado
em tempo risonho e franco
de cadeira na calçada
até que o avião
e a posição geográfica
fazem da cidade o ponto
mais próximo à costa d‘África.
Lugar que ninguém sabia
nem tão pouco registrava,
vira repouso e romaria
de deuses e astronautas:
Hinton, Sarmento de Beires,
Zeppelin, Esquadrilha Dargue,
Balbo e Ribeiro de Barros,
Saint-Romain e Lindbergh.
Exupéry referiu
Natal em Correio Sul,
traduzido no Brasil
encadernado em azul
como o céu que navegava
na viagem semanal
quando se iniciava
o Correio Aeropostal.
Mermoz, também aprendi,
pelejava as mesmas lutas
e encantava por aqui
princesas e prostitutas.
Colônia internacional
em Natal se estabelece,
enquanto brota e floresce
a aviação comercial.
Porque, além dos franceses,
Há espanhóis e italianos
E alemães e ingleses,
Antes dos americanos
chegarem durante a guerra,
tomarem Parnamirim,
instalarem base aérea
e iniciarem o folhetim.
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ANEXO L ─ PREFÁCIO À 1ª EDIÇÃO

Paulo de Tarso Correia de Melo

Qual romance, poesia
de itinerantes vagares
que se dá sem autoria
em vário tempo e lugares
dispersos, o que se deu
por aqui naqueles anos
acontece e aconteceu
a muitos grupos humanos.
As alterações e trocas
de usos que são da terra
descasam fusos e rocas
e assim se tece a guerra:
de histórias meio-explicadas,
de venéreas cicatrizes,
de véspera angustiada
e até de tréguas felizes.
Contato superficial
com povos desconhecidos
não foi diverso em Natal
de outros tantos mantidos
noutros lugares e tempos
pelos jovens do Tio Sam,
cenas de filmes e eventos
de Korea e Vietnam.
A diferença em Natal
é que a morte era a distância.
Base aérea é aérea base
de anedotas e lembranças.
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ANEXO M ─ DECLARAÇÃO DE GUERRA

Paulo de Tarso Correia de Melo

A calma tarde, me lembro
como se ainda fosse hoje,
de 1º de setembro
do ano de 39.
Dona Maria das Dores
terminava o seu crochet,
Raimunda fazia flores
de sonhos e papier maché.
Júlia engomava uma saia,
Dorinha assava biscoitos,
José voltava da praia,
de bronze e calção v-8.
Nada anormal se passava.
Nenhuma impressão estranha.
Dentro do rádio estourava
a guerra da Alemanha.

