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Resumo: 
 
Ao longo dos séculos, as relações entre literatura e sociedade foram analisadas a partir de 

diferentes perspectivas, de modo que os estudiosos ora se voltavam para os aspectos da 

realidade social, ora destacavam a natureza da obra literária. Acreditamos, contudo, que 

Antonio Candido alcançou um ponto de equilíbrio ao desenvolver o conceito de redução 

estrutural  ou formalização, isto é, o processo através do qual a realidade social e humana se 

torna um componente da estrutura literária. Trilhando um caminho de mão dupla, o autor 

consegue recuperar os dados de ordem social sem perder de vista a materialidade do texto. E 

são exatamente tais pressupostos teóricos que orientam o desenvolvimento desta tese. O nosso 

principal objetivo é, portanto, fazer uma análise da poesia de Zila Mamede a partir do seu 

processo de redução estrutural. Pretendemos, com isso, mostrar que a estrutura da lírica 

mamediana revela dados significativos da sociedade na qual a autora estava inserida. 

Consequentemente, acabamos por efetuar o exame da temática social que perpassa a sua obra. 

Inicialmente, examinamos o modo como Zila Mamede representou a vida cotidiana da 

sociedade. A partir da organização estrutural dos poemas, percebemos que as cenas 

interioranas representam um ato resistência contra o perfil fragmentário da sociedade 

capitalista; é por esse motivo que elas aparecem intimamente vinculadas à ideia de tradição. A 

relação dicotômica instituída entre o dado regional e o elemento modernizador é reforçada, 

inclusive, pela organização do espaço, pois enquanto a cidade de concreto aponta para uma 

ordem social fracionária, o campo tem um feitio harmonioso e acolhedor. Em linhas gerais, a 

cidade moderna delineada por Zila Mamede é uma espécie de simulacro da sociedade 

industrial. As imagens campestres, por sua vez, funcionam como antídoto contra as 

hostilidades características da nova condição urbana. Dessa forma, o campo desempenha a 

função de reestruturar a personalidade do indivíduo afetado pela experiência reificante das 

grandes cidades. Os conflitos que transpassam a lírica mamediana são reflexos do processo 

modernizador da cidade de Natal e da própria instabilidade política do país, que passou por 

diferentes regimes de governo ao longo dos anos em que a autora exerceu a sua atividade 

literária. 

 
 
Palavras-Chave: 
 
Poesia brasileira; Literatura Potiguar; Zila Mamede; Redução estrutural. 
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Zusammenfassung: 

 

Die Beziehung zwischen Literatur und Gesellschaft wurden, im Laufe der Jahrhunderte, aus 

unterschiedlichen Perspektiven analysiert. Die Wissenschaftler analysieren manchmal die 

Aspekten der sozialen Realität, sie betonen manchmal die Natur der literarischen Werk. Wir 

glauben, dass Antonio Candido einen Gleichgewichtszustand erreicht, als er das Konzept der 

strukturellen Reduktion  oder Formalisierung entwickelt. Nämlich, der Prozess, bei dem 

die menschliche und soziale Leben zu einem Bestandteil der literarischen Struktur wird. Der 

Autor tritt eine Einbahnstraße und er kann Daten aus der sozialen Ordnung aufholen, ohne 

dabei die Materialität des Textes den Augen verlieren. Und das sind die theoretische 

Annahmen, die die Entwicklung dieser Arbeit leiten. Wir wollen zu zeigen, dass die Struktur 

der mamediana Lyrik aufdeckt, signifikante Daten der Gesellschaft, in der der Autore 

eingefügt wurde enthüllt. Folglich, wir analysieren soziale Thema, das sein Werk durchzieht. 

Zuerst, wir untersuchen, wie Zila Mamede den Alltag der Gesellschaft vertreten. Von der 

strukturellen Organisation der Gedichte, wir erkennen, das die Episode aus kleiner Städte ein 

Akt des Widerstands gegen die fragmentierte Profil der kapitalistischen Gesellschaf sind. Das 

ist, warum sie doch eng mit der Idee der Tradition erscheinen. Die dichotome Beziehung 

zwischen den regionalen Daten und der Element der Modernisierung etabliert, sie wird durch 

die Organisation des Raumes verstärkt. Während die Stadt bei konkrete gesellschaftliche 

Ordnung Spitzenbeträge verweist, hat die Landschaft eine harmonische und warme Form. 

Allgemeinen, die moderne Stadt von Zila Mamede geformt, ist eine Abbild der 

Industriegesellschaft. Die Bilder die Landschaft sind ein Gegenmittel gegen die 

Feindseligkeiten Merkmale der neuen urbanen Zustand. So, die Landschaft hat die Funktion 

von Umstrukturierung der Persönlichkeit des Einzelnen durch die Erfahrung der großen 

Städte betroffen verdinglichenden. Der Konflikt, der durch das lyrische mamediana läuft, sind 

Reflexionen des Prozesses der Modernisierung der Stadt Natal, ihres eigenen Landes die 

politische Instabilität, sie durch verschiedene staatliche Programme ging, während Der Autor 

seine literarische Tätigkeit verfolgt. 

 

 

Schlüsselwörter: 

Brasilianische Lyrik; Literatur aus Rio Grande do Norte; Zila Mamede; Strukturelle 

Reduktion. 
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Résumé: 

 

Au fil des siècles, la relation entre la littérature et la société ont été analysés à partir de 

différentes perspectives, de sorte que les chercheurs, parfois analysent les aspects de la réalité 

sociale, parfois mis en évidence la nature de la propriété littéraire. Nous croyons, cependant, 

que Antonio Candido a atteint un point d’équilibre quand il développe du concept de la 

réduction structurelle ou formallization , à savoir, le processus par lequel la vie humaine et 

sociale devient un élément de la structure littéraire. Embarquement sur une rue à deux voies, 

l'auteur récupère les données de la vie sociale sans perdre de vue la matérialité du texte. Et ce 

sont exatement des hypothèses théoriques qui guident le développement de cette thèse. Notre 

objectif principal est donc d'analyser la poésie de Zila Mamede à partir de son processus de 

réduction structurelle. Nous avons l'intention de montrer que la structure de la lyrique 

mamediana révèle données significative de la société dans laquelle l'auteure a été inséré. 

Donc, nous avons fini par faire l'examen des thèmes sociaux qui traverse son œuvre. 

Initialment, nous examinons la manière comme Zila Mamede représente la vie quotidienne de 

la société. De l'organisation structurelle des poèmes, nous nous rendons compte que les scènes 

d'intérieur représentent un acte de résistance contre le profil fragmenté  de la société 

capitaliste; c'est pourquoi ils apparaissent étroitement liée à l'idée de la tradition. La relation 

dichotomique établie entre les données régional et l'élément de la modernisation est renforcée 

par l'organisation de l'espace, car si la ville du concret a un ordre social fractionnée, le 

campagne a une forme harmonieuse et chaleureuse. En général, la ville moderne façonnée par 

Zila Mamede est une simulacre de la société industrielle. D’images de la campagne, à son 

tour, agent comme un antidote contre des hostilités caractéristiques de la nouvelle condition 

urbaine. Ainsi, la campagne joue le rôle de la restructuration de la personnalité de l'individu 

touché par l'expérience réificant des grandes villes. Le conflit qui traverse la lyrique 

mamediana sont le reflet du processus de modernisation de Natal et de l'instabilité politique 

du pays, qui est passé par divers programmes gouvernementaux au cours des années au cours 

desquelles l'auteur a poursuivi son activité littéraire. 

 

 

Mots-clés: 

Poésie brésilienne; Littérature du Rio Grande do Norte; Zila Mamede; Réduction structurelle. 
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Introdução 

 

Quero o que antes da vida 
foi o sono profundo das espécies, 

a graça de um estado. 
Semente. 

Muito mais que raízes 
(Adélia Prado – “Exausto”, em Bagagem) 

 
 

ila da Costa Mamede nasceu em setembro de 1928 em Nova Palmeira, 

pequena cidade localizada no interior da Paraíba1. Ainda criança, mudou-se 

com a família para Currais Novos – RN, cidade onde o pai iria trabalhar como mecânico de 

equipamentos agrícolas. Com o intuito de alcançar melhores condições de vida, a família 

Mamede resolveu se transferir, no ano de 1942, para a capital do estado. Depois de se instalar 

definitivamente em Natal, a agitada ambientação urbana acabou se convertendo em um dos 

objetos poéticos mais densos da obra de Zila Mamede. 

Em 1953 a autora publicou Rosa de pedra, seu primeiro volume de poesias. Nele, 

o sujeito e o mundo aparecem em constante desintegração. As imagens abstratas e evasivas 

compõem o panorama de uma realidade quase impressionista, marcada pela efemeridade e 

pela vertigem. De certo modo, esses recursos acabam por revelar o perfil do fragmentado 

homem moderno. O livro é guiado por alguns princípios da geração de 45, sobretudo no que 

diz respeito ao uso de imagens concretas para retratar temas intimistas. Por outro lado, o 

soneto figura como a forma majoritária de composição. Esses dados justificam o caráter 

ambíguo da obra, que parece ter uma base fincada na tradição (a forma fixa) e outra na 

modernidade (o tema caótico e desconexo). 

Em 1958 Zila Mamede publicou seu segundo livro de poesias. Em Salinas ainda 

persiste o tom de um discurso intimista, muito embora nele já se note certo afastamento das 

imagens dispersivas e do caótico universo interior que marcaram o volume antecedente. A 

fortuna crítica costuma vê-lo como uma obra de transição. O termo é perigoso, impreciso e 

um tanto equivocado: primeiro porque muitas mudanças operadas neste livro não tiveram 

continuidade no volume seguinte; depois, a posição transitória tende a minimizar o valor da 

obra e, na verdade, ela é um dos trabalhos mais bem elaborados de Zila Mamede. Salinas está 

marcado por um nítido processo de refinamento linguístico. O discurso passou a ser mais 
                                                 
1 O acervo biográfico presente neste capítulo foi constituído a partir da biografia escrita por Cláudio Galvão e da 
entrevista concebida por Zila Mamede ao programa Memória viva (1987), da TV Universitária da UFRN. 

Z
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objetivo sem, com isso, perder a graça e o lirismo que fundamentaram a criação de Rosa de 

pedra. 

Em 1959 Zila Mamede publicou O arado, obra fundamentalmente amparada em 

temas da tradição rural. Diga-se de passagem, o acervo de cenas sertanejas figura como um 

dos fatores responsáveis pela enorme popularidade do livro. Deve ser destacado, no entanto, o 

fato de que a autora extraiu da própria experiência de vida o mote para a composição desses 

poemas – aspecto que, de certa forma, justifica o caráter vivo e coerente das imagens. Apesar 

da representação idílica da realidade, há um tom de crítica social implícito em grande parte 

das imagens que compõem o livro. Logo se percebe que a poetisa busca destacar uma série de 

eventos que são cada vez menos valorizados pela população. Por isso mesmo, ao se voltar 

com tamanha ênfase para a cultura e para a tradição sertaneja, O arado acaba se tornando um 

grito de resistência contra as atrocidades características da sociedade moderna. 

A próxima obra literária seria publicada apenas em 1975. É preciso admitir, 

contudo, que o tempo dedicado a trabalhos de natureza bibliográfica2 acabou por imprimir um 

viés mais analítico e ordenado à poesia de Zila Mamede. Escrito lentamente ao longo de 

alguns anos, Exercício da palavra é, sem dúvida alguma, o seu livro mais bem elaborado e 

denuncia a presença de uma escritora com pleno domínio da linguagem poética. Dialogando 

com algumas ideias do concretismo, o volume retrata o processo de modernização por que 

passava a capital potiguar na época. A solidez das imagens foi a forma encontrada para 

representar o crescimento vertical da cidade. O discurso é claro, objetivo e espontâneo, 

resultando em um texto imune ao sentimentalismo piegas, muito embora ainda guarde o tom 

gracioso dos demais livros. 

Embora pareça ser guiado pelo mesmo princípio estético do livro precedente, 

Corpo a corpo (1978) é uma súmula dos principais temas abordados pela a autora ao longo de 

sua carreira como escritora. Nele aparecem tanto as imagens da nova realidade social, quanto 

as cenas familiares, ruralistas e cotidianas que marcaram suas primeiras obras. É uma espécie 

de testamento poético. Não é de se estranhar o fato de o livro ter sido publicado como 

acréscimo ao volume de suas poesias completas. Apesar de não ter o alento poético dos 

demais volumes, a obra transmite um agradável efeito de ordenação e síntese.  

Se Corpo a corpo pode ser considerado um testamento poético, então A herança 

(1984 – derradeiro volume de poesias publicado em vida) é um testamento particular. 

                                                 
2 No intervalo entre os dois volumes de poesia, Zila Mamede promoveu ampla atualização profissional e 
desenvolveu a pesquisa bibliográfica sobre Camara Cascudo, que resultou nos livros: Luis da Camara Cascudo – 
50 anos de vida intelectual (editado em 2 volumes). 
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Marcada pelo tom de um discurso confessional, a obra apresenta um acerto de contas entre o 

sujeito lírico e os seus entes mais próximos. A expressividade das imagens já não é tão 

notória, mas o livro ainda oferece momentos de sofisticada realização estética. Trata-se de 

uma obra que requer uma leitura sem pausas; caso contrário, o leitor pode perder a matiz 

intimista que amarra todo o discurso poético e lhe confere um agudo caráter de unidade. Em 

última instância, destaca-se a atitude humanizadora com que a poetisa desenvolve os seus 

temas, sempre preocupada em revelar a densidade e os conflitos da alma humana. 

Em 2009, o “Núcleo Camara Cascudo de Estudos Norte-Rio-Grandenses” 

(UFRN) lançou o volume póstumo Exercícios de poesia, reunião de textos que tinham sido 

publicados no jornal Tribuna do norte (Natal-RN) nos anos de 1951 e 1952. Do ponto de vista 

estético, o livro tem um caráter fraco e previsível: a maioria dos temas não supera o senso 

comum, a linguagem não é tão bem elaborada e a estrutura poética ainda é muito vacilante. 

Não se estranha, pois, o fato de a autora não ter incluído esse material na composição de Rosa 

de pedra. O volume importa mais como registro histórico e como contribuição para a crítica 

literária do que como matéria estética propriamente dita. Apesar dos deslizes de composição, 

a obra ainda revela algumas agradáveis surpresas. 

Zila Mamede morreu em dezembro de 1985, vítima de afogamento na Praia do 

Forte. Ao que tudo indica, a autora sofreu uma vertigem enquanto nadava e, inconsciente, fora 

arrastada pelas ondas marítimas. Pouco tempo depois de sua morte saiu o livro Civil 

geometria, uma anotação bibliográfica sobre a obra e a fortuna crítica de João Cabral de Melo 

Neto – projeto que vinha sendo realizado desde 1976 e que monopolizou a atenção da autora 

durante os seus derradeiros anos de vida. 

Embora tenha nascido no estado da Paraíba, Zila Mamede passou a maior parte de 

sua vida no Rio Grande do Norte, de modo que a sociedade potiguar constitui o foco 

majoritário de sua obra. Ao longo dos anos vividos em Natal, Zila Mamede presenciou 

importantes transformações pelas quais passou a capital do estado. Nada mais natural, 

portanto, que essas mudanças tenham contribuído para o desenvolvimento de alguns 

elementos temáticos e formais de sua obra. Durante o conturbado período de modernização, a 

cidade de Natal assumiu uma fisionomia um tanto conflitante, pois os novos planos de 

intervenção urbana pareciam contradizer o perfil de uma sociedade ainda marcada por valores 

rígidos e conservadores3. A própria formação da poetisa esteve densamente ligada à educação 

religiosa e ao seio familiar, o que não a impediu de ter uma vida independente e de criar uma 

                                                 
3 No capítulo seguinte será apresentado um breve panorama histórico sobre o desenvolvimento econômico da 
cidade na segunda metade do século XX. 
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obra inovadora para o padrão das produções literárias locais. Apesar do relativo atraso 

econômico, a vida cultural da cidade (sempre guiada pela personalidade estratégica de 

Camara Cascudo4) procurava acompanhar os passos trilhados por algumas capitais vizinhas, 

sobretudo Recife e Fortaleza. 

As contradições e os conflitos sociais mencionados acima podem ser intuídos a 

partir da matéria poética ou até mesmo dos recursos formais empregados por Zila Mamede. 

Do ponto de vista temático, a autora apresenta um quadro social em que o progresso da cidade 

convive com um acentuado estado de pobreza. Depois, percebe-se que os costumes 

interioranos (de natureza pacata e coletiva) ainda não foram completamente substituídos pelos 

hábitos da modernidade (que estão mais ligados à ideia de agitação e individualismo). Por 

fim, destaca-se a presença de um sujeito lírico ansioso por encontrar um sentimento de 

humanidade dentro de um ambiente que começava a se guiar pela força do capital. 

Do ponto de vista formal, as tensões que assinalavam a sociedade da época podem 

ser observadas no modo conflituoso com que os temas são organizados e na forma 

desordenada de alguns poemas. Também há casos em que as escolhas formais não condizem 

com o objeto retratado, como o uso de uma forma fixa e ordenada para expor questões de 

instabilidade e desordem. Pode-se afirmar, portanto, que a lírica mamediana é caracterizada 

por uma constante tensão entre a forma e o conteúdo. 

Como a poesia de Zila Mamede apresenta um amplo panorama da sociedade 

potiguar, é conveniente que se desenvolva um estudo para avaliar profundamente as relações 

estabelecidas entre literatura e sociedade; entre as representações sociais contidas na obra e a 

sociedade que condicionou a criação dessas representações. Desse modo, o principal objetivo 

deste trabalho é fazer uma leitura crítica da obra de Zila Mamede tomando como ponto de 

partida o seu processo de redução estrutural. Defende-se a tese de que a autora transformou 

elementos de ordem social e humana em uma estrutura poética de natureza peculiar. Dessa 

forma, a sociedade que condicionou a criação da obra se converte em uma sociedade textual, 

recriada esteticamente e, por isso mesmo, com leis e estruturas próprias. 

O primeiro capítulo da tese realiza um debate sobre as relações entre a literatura e 

a sociedade, direcionando o foco de observação para o tema da redução estrutural. Em 

seguida é apresentado um balanço sobre a fortuna crítica da autora. Por fim, apresenta-se o 

                                                 
4 Os estudos dos pesquisadores Tarcísio Gurgel (Informação da literatura potiguar), Raimundo Arrais (A cidade 
de Natal nas crônicas cascudianas dos anos 20) e Humberto Hermenegildo de Araújo (Leituras sobre Câmara 
Cascudo) podem evidenciar a importância de Camara Cascudo para a configuração do cenário cultural e político 
da cidade de Natal na época. 
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contexto histórico da segunda metade do século XX em Natal, já que esse período é de 

fundamental importância para a composição da lírica mamediana. 

O segundo capítulo da tese analisa alguns temas relacionados à realidade social. 

Inicialmente, foi examinado o modo como a poetisa representou o dia-a-dia da sociedade. Se, 

por um lado, é flagrante a presença de práticas cotidianas vinculadas à era moderna 

(caracterizado pelos benefícios da tecnologia e por um sentimento de inquietude), percebe-se, 

por outro lado, que a autora também evidencia um modo de vida que ainda está condicionado 

pelo substrato da herança rural (caracterizado pelo contato com a natureza e por um 

sentimento comunitário). Nesse sentido, o foco da análise está direcionado para o modo como 

a poetisa organizou e deu forma a esses costumes de natureza díspares. Por fim, analisou-se a 

representação das matérias ligadas à memória cultural do Nordeste brasileiro. Zila Mamede 

viveu momentos significativos da infância no sítio do avô; nada mais natural, portanto, que a 

cultura rural e os costumes da vida sertaneja tenham contribuído para o desenvolvimento do 

seu imaginário poético. De fato, uma rápida sondagem já é capaz de revelar que a poetisa 

compôs uma obra que dialoga com os temas populares e com as manifestações literárias 

recorrentes na região. A literatura oral lhe rendeu a criação de um universo fantasioso, muitas 

vezes marcado por um teor metafísico. Ademais, a referência às crenças, aos motes e às 

cantigas populares confirma o interesse da autora em manter viva a tradição de sua terra. 

Os dois capítulos seguintes são dedicados à análise da representação do espaço, 

sendo que o primeiro deles apresenta um panorama geral da condição urbana. Dividido em 

quatro seções, o capítulo evidencia diferentes fases do processo modernizador da cidade: a 

construção de novos prédios, as mudanças na paisagem natural, a paisagem já dominada pela 

moderna arquitetura e, por fim, o sentimento de resistência à modernidade. Como se trata de 

um estudo sobre literatura e sociedade, as análises levam em consideração não só a recriação 

estética do espaço, mas também o espaço representado. Ou seja, em alguns casos, é necessário 

analisar a realidade objetiva para obter uma compreensão mais sólida acerca do objeto 

literário. Evidentemente, o exame dos componentes externos só é executado quando o texto 

poético assim o exige. É sempre oportuno lembrar que espaço e sujeito estão sendo tratados 

como categorias co-dependentes, de modo que a análise da representação do espaço deve ser 

articulada a partir das relações humanas desencadeadas em um determinado meio social. 

Por fim, o quarto capítulo analisa o modo como Zila Mamede estrutura o meio 

rural. Em um primeiro momento, o campo aparece como uma espécie de antídoto contra as 
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mazelas do mundo moderno e do sistema capitalista5 que o rege. Dessa forma, ele só ganha 

um sentido concreto na medida em que se relaciona com as experiências desencadeadas na 

cidade. É por intermédio do espaço, portanto, que Zila Mamede consegue sintetizar a natureza 

de dois mundos distintos: um marcado pelo desequilíbrio (a cidade) e outro assinalado pela 

harmonia (o campo). Mais adiante, a tese discute o aspecto idílico realidade rural. 

Diferentemente da cidade, na lírica mamediana o campo oferece uma base sólida e ordenada 

para o sujeito lírico, já que nele as tensões entre o homem e a realidade social são demasiado 

parcas. Como a representação do meio rural normalmente está marcada pelo veio 

memorialista, o campo acaba se transformando no ambiente favorável para preservar as 

tradições sertanejas. 

Em um último momento se analisou o quadro da seca no sertão nordestino, 

composto por todos os elementos que a práxis e o imaginário popular lhe atribuíram. Apesar 

de ter presença um tanto tangencial no contexto da obra, o tema é de fundamental importância 

para a configuração da lírica mamediana, pois ele quebra a harmonia com que o campo é 

comumente apresentado e deixa o texto marcado por um vibrante tom de denúncia social. 

Toda a pesquisa foi desenvolvida com o intuito de apontar as ideias que se escondem por trás 

da organização do espaço. Depois, procurou-se mostrar como a poetisa deu uma forma 

artística para os conceitos antagônicos que o sujeito tem acerca do campo e da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
5 Ao longo da tese, a expressão “sistema capitalista” vai aparecer com certa recorrência. Nesta pesquisa, ela 
designa a ação de uma sociedade pautada primordialmente pelo giro do capital. Semelhante à configuração das 
cidades industriais, ela se refere àquele tipo de sociedade que valoriza mais a produção do homem do que a 
figura humana propriamente dita. 
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Capítulo I: 
Pressupostos teóricos 

 

(...) uma bolha de sabão é mesmo imprecisa, 
nem sólida nem líquida, nem realidade nem sonho. 

Película e oco. “A estrutura da bolha de sabão, compreende?”. 
(Lygia Fagundes Telles – 

“A estrutura da bolha de sabão”, em A estrutura da bolha de sabão) 
 

 

 

 diálogo da literatura com o mundo extrínseco já vem sendo examinado há 

muitos séculos, sendo que as análises mais sistemáticas remontam à era dos 

antigos gregos. Ainda que não seja necessário detalhar o desenvolvimento de tal corrente 

teórica (uma vez que esta pesquisa não se propõe necessariamente a estabelecer as bases de 

um percurso histórico), é sempre oportuno elencar alguns aspectos que venham a esclarecer o 

modo como é operado esse trabalho de cunho comparativista. 

Por ser considerada uma das escrituras basilares da teoria literária, A poética de 

Aristóteles ocupa lugar de destaque no contexto dessa discussão, pois foi a partir desse tratado 

que a noção de mimeses monopolizou o discurso sobre as representações da realidade na obra 

de arte. Ao definir a literatura como sendo a imitação das ações humanas, Aristóteles abria o 

caminho para se pensar o texto literário a partir de um componente externo, muito embora em 

momento algum tenha menosprezado os dados estruturais de uma obra. Desse modo, pode-se 

afirmar que o filósofo grego já estava ciente de que a forma de uma obra literária (ritmo e 

melodia) mantém certas relações com a realidade social (o homem em ação), conforme se 

deduz a partir das ideias expostas no fragmento transcrito abaixo: 

 

A epopéia, o poema trágico, bem como a comédia, o ditirambo e, em sua 
maior parte, a arte do flauteiro e do citaredo, todas vêm a ser, de modo geral, 
imitações. (...) todas elas efetuam a imitação pelo ritmo, pela palavra e pela 
melodia, quer separados, quer combinados (Aristóteles, 2005: 19). 

 

De acordo com os termos de Aristóteles, a forma de uma obra literária é o meio 

pelo qual o escritor promove a imitação das ações humanas. Nesse sentido, imitar significa 

formular um objeto a partir de um modelo que o antecede (poesia → poesis → “elaborar, 

criar”). Evidentemente, a teoria aristotélica foi questionada ao longo dos anos, mas ela é 

O
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importante na medida em que atesta um antigo esforço de estabelecer relações entre a 

literatura e a realidade externa. 

Com efeito, a prática da escritura só adquire real sentido à medida que se insere 

em uma determinada conjuntura social, já que o texto é fruto da interação humana – ele é 

escrito por um homem, fala de sentimentos humanos e é destinado a outro homem. A obra 

literária reflete as situações históricas, sociais e culturais da época e do lugar onde fora escrita. 

Na verdade, ela precisa desse emolduramento social para que possa ser devidamente 

compreendida, afinal, não haveria parâmetro objetivo para se avaliar uma obra que se 

referisse a algo completamente novo, descontextualizado de tudo o que já foi vivido. Depois, 

é oportuno lembrar que a própria linguagem utilizada para escrever os textos literários 

também é uma convenção social, conforme observaram Wellek e Warren em seus estudos de 

teoria da literatura: 

 

A literatura é uma instituição social que usa como veículo a linguagem, uma 
criação social. Dispositivos literários tradicionais como o simbolismo e a 
métrica são sociais por sua própria natureza. São convenções e normas que 
só poderiam ter surgido na sociedade. Mas, além disso, a literatura 
“representa” a “vida”, e a “vida”, em grande medida, é uma realidade 
social, embora o mundo natural e o mundo interior ou subjetivo do 
indivíduo também tenham sido objetos de “imitação literária” (Wellek & 
Warren, 2003: 113). 

 

Embora defendam a vinculação da literatura à sociedade, os autores não incluem 

na esfera social as representações da natureza e do indivíduo. Dessa forma, o seu conceito de 

realidade social parece ter sido formulado a partir de uma ideia de coletividade. É oportuno 

lembrar, entretanto, que até mesmo o mundo natural e o mundo interior do sujeito fazem parte 

da vida, devendo, portanto, serem encarados como uma entidade social. De fato, essas 

categorias não estão deslocadas da vivência humana e são fundamentais para a formulação de 

um conceito ontológico de sociedade. Nesse sentido, pode-se afirmar que a sociedade é um 

elemento que contribui para a análise do texto literário, já que tanto os aspectos formais 

quanto os aspectos temáticos de uma obra são, em parte, orientados por uma convenção 

social. 

Ao defender a tese de que a evolução na história da arte está intimamente ligada ao 

desenvolvimento econômico e ao progresso dos grandes centros citadinos, o crítico italiano 

Giulio Carlo Argan evidencia o vínculo estreito que as manifestações artísticas mantêm com a 

sociedade. Em seu livro História da arte como história da cidade, Argan estabelece uma justa 
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relação entre ars e urbis e aponta para o fato de que, ainda que não configure como tema, a 

sociedade está formalizada na obra do artista: 

 

Se a arte é um dos grandes tipos de estrutura cultural, a análise da obra de 
arte deve dizer respeito, de um lado, à matéria estruturada, de outro, ao 
processo de estruturação. Em cada objeto artístico se reconhece facilmente 
um sedimento de noções que o artista tem em comum com a sociedade de 
que faz parte, sendo como a linguagem histórica e falada de que se serve o 
poeta. (Argan, 2005: 29). 

 

Pode-se dizer que a literatura faz parte de um contexto cultural do qual ela 

dificilmente será capaz de se desvincular, muito embora o analista tenha a liberdade de excluir 

tal contexto de sua meta de investigação. Algumas tendências estéticas tentaram abolir o 

componente social criando obras que, supostamente, só se referiam a si mesmas6, mas ainda 

assim é flagrante a presença da sociedade como elemento renegado. O que mais chama a 

atenção, entretanto, no trecho transcrito acima é a preocupação de Argan para com os 

processos de estruturação de uma obra. A natureza dessa proposição tem um caráter 

extremamente dialógico7, pois, no fundo, o autor está defendendo a ideia de que a sociedade 

repousa em uma forma artística. 

Mas se a literatura mantém uma relação estreita com a sociedade, nem por isso ela 

deve ser vista como uma espécie de documento exemplificador do mundo externo. No Brasil, 

os movimentos do Realismo, do Naturalismo e da Geração de 30 apresentaram uma atmosfera 

social tão palpável e tão densamente ligada aos problemas do país, que o leitor era facilmente 

induzido a ver o texto literário apenas como um registro histórico, renegando, inclusive, a sua 

faculdade inventiva. Acontece que esse efeito de realidade é provocado pelo uso de um 

discurso extremamente coerente com a matéria social narrada. Nesse sentido, o realismo de 

tais obras não passa de uma ilusão provocada por um tipo de manipulação do código 

linguístico. Em uma passagem do seu livro O demônio da teoria, Antoine Compagnon reflete 

sobre o teor do discurso das obras realistas: 

 

A ilusão referencial resulta de uma manipulação de signos que a convenção 
realista camufla, oculta o arbitrário do código, e faz crer na naturalização do 
signo. Ela deve, pois, ser reinterpretada em termos de código. (...) A 

                                                 
6 É o caso do preceito parnasiano da “arte pela arte” e de algumas experiências do poema processo, que 
almejavam criar uma obra que fosse capaz de ser o próprio objeto representado. 
7 De modo geral, o termo dialógico está sendo empregado no sentido de “estabelecer um diálogo com alguma 
coisa”. Refere-se ao espelhamento mútuo observado entre a literatura e a sociedade. 
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finalidade da mimeses não é mais a de produzir uma ilusão do mundo real, 
mas uma ilusão do discurso verdadeiro sobre o mundo real. O realismo é, 
pois, a ilusão produzida pela intertextualidade (Compagnon, 2006: 110). 

 

A partir do legado de Roland Barthes, para quem o discurso literário se caracteriza 

pela produção de um “efeito de real”8, Compagnon começa desenvolvendo questões que se 

encaminham para a negação do conceito de mímese enquanto imitação da realidade. Mas ele 

não se deixa cair em uma abordagem reducionista, já que defende a tese de que, por mais 

arbitrário que seja o código linguístico, a literatura sempre apresentará um discurso sobre o 

mundo. Nesse sentido, o crítico francês primeiro apresenta posições divergentes sobre o tema, 

depois expõe os méritos e as imprecisões de cada posicionamento, para somente então 

estabelecer um equilíbrio entre os argumentos apresentados. 

É preciso destacar a posição modalizadora de Antoine Compagnon, pois ela é 

muito conveniente para o trabalho analítico do texto literário. O valor desse posicionamento 

se torna ainda mais evidente quando se leva em consideração que, durante muitos anos, os 

estudos sobre a representação da realidade na literatura foram guiados por uma sondagem 

bastante extremista, ora usando a obra como pretexto para explicar o mundo exterior, ora 

negando qualquer referência à realidade social. Ou seja, as análises não encontravam um 

modo de conciliar a estrutura do texto com o seu condicionamento social. 

Em função do seu caráter extremamente integrador, os estudos de Antonio 

Candido acerca das relações instituídas entre a literatura e a sociedade ocupam um lugar de 

destaque nesta discussão. Ao tentar resolver o impasse das atitudes extremistas, Candido 

chegou a um modelo de análise dialética, que transita facilmente entre a observação do dado 

externo e o exame da estrutura literária. Dentre os vários apontamentos sobre o assunto, é 

bastante elucidativo o processo a que ele nomeou de redução estrutural ou processo de 

formalização, definido no prefácio do livro O discurso e a cidade: 

 

Os ensaios da primeira parte deste livro tentam analisar alguns casos do que 
chamei redução estrutural, isto é, o processo por cujo intermédio a 
realidade do mundo e do ser se torna, na narrativa ficcional, componente de 
uma estrutura literária, permitindo que esta seja estudada em si mesma, 
como algo autônomo. O meu propósito é fazer uma crítica integradora, 
capaz de mostrar (não apenas enunciar teoricamente, como é o hábito) de 
que maneira a narrativa se constitui a partir de materiais não literários, 
manipulados a fim de se tornarem aspectos de uma organização estética 

                                                 
8 Antoine Compagnon está dialogando com as ideias expostas no livro S/Z, de Roland Barthes (1992). 
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regida pelas suas próprias leis, não as da natureza, da sociedade ou do ser 
(Candido, 2004: 9). 

 

Para Antonio Candido, a criação de uma obra de arte é motivada por um dado de 

ordem social, de modo que a sociedade precisa ser levada em consideração caso o analista 

deseje fazer uma crítica integradora. Mas para que seja garantida a primazia do texto literário, 

os dados externos precisam ser tratados como um componente interno da obra, assumindo um 

valor estrutural. Mais importante ainda, Candido investe em uma análise que procura indicar a 

funcionalidade dos aspectos sociais dentro do texto literário. Por isso mesmo, todos os dados 

da sociedade devem ser analisados a partir dos componentes formais e estruturais do texto, o 

que, de certa forma, impede que a análise penda para uma abordagem sociológica. 

Cumpre observar que o conceito de estrutura formulado por Antonio Candido 

difere um pouco daquele adotado pelos estruturalistas. Enquanto o Estruturalismo considerava 

a estrutura como uma substância abstrata referente ao sistema de relações, Candido procurou 

evidenciar a funcionalidade da estrutura a partir de uma esfera historicista. Ou seja, os 

estruturalistas definiram a estrutura a partir das relações de equivalência ou de oposição que 

ela mantinha com as demais partes do texto. Para Candido, a estrutura de uma obra se 

configura a partir da matéria textual. Nesse sentido, a sua concepção acerca dos dados 

estruturais é mais dialética e integra forma, organização textual e contexto em um único 

objeto de estudo. 

Mas é preciso advertir que a redução estrutural não chega a ser propriamente um 

método de análise. Ela é, antes de qualquer coisa, elemento natural no processo criador da 

obra de arte. Nesse sentido, pode-se afirmar que todo texto literário é composto segundo o 

viés da redução estrutural. O fato de ela ser mais notória em uma obra do que em outra se 

deve, em parte, ao modo como o escritor explora a sua potencialidade. É certo que, na maioria 

das vezes, o processo ocorre de forma inconsciente, mas, via de regra, a formalização se 

torna mais evidente em função da intensidade com que os estímulos da realidade social atuam 

na obra. Ao analisar a poesia de Ferreira Gullar, por exemplo, João Luiz Lafetá mostra que o 

estilo auto-referencial e apolítico dos herdeiros da geração de 45 pode estar diretamente 

ligado à censura imposta por uma ditadura política: 

 

Com tudo que o separa dos poetas de 45 (inquietude, inconformismo, 
tendência à ruptura e ao desequilíbrio), Gullar nos exibe em seu primeiro 
livro o problema mais sério que eles tiveram de enfrentar (e não 
enfrentaram) e que conformou de maneira profunda a poesia de todos eles: a 
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força repressiva e castradora do Estado Novo, que impediu a vivacidade da 
relação com o real e os confinou ao alheamento estético (Lafetá, 2004: 117). 

 

A geração desses poetas viveu em uma época em que os intelectuais do país 

estavam condenados ao silêncio. Nada mais natural, portanto, que alguns deles tenham 

abandonado a literatura discursiva e se voltado com mais ênfase para um modelo de poesia 

que explorava elementos ligados à visualidade. É muito improvável que os autores tenham 

adotado deliberadamente essa forma para representar o silêncio imposto pela conjuntura 

social. No entanto, ela surge como uma espécie de absorção do momento histórico. 

É preciso ter o cuidado, contudo, para não confundir o conceito de 

condicionamento social com as diretrizes deterministas imperantes no século XIX. De acordo 

com o Determinismo, a obra de arte era fruto imediato do contexto social no qual o artista 

estava inserido. Entende-se por condicionamento social, por sua vez, as condições 

apresentadas pela sociedade para que uma obra adquira determinadas características. No 

primeiro caso, há uma relação de decreto entre sociedade e obra de arte. No segundo, a 

relação é de subsídio. Se, por um lado, a censura imposta pelos militares impulsionou os 

concretistas a criarem uma poética visual e pouco discursiva, por outro lado, ela também 

motivou a criação de obras extremamente críticas, como a de Rubem Fonseca, Carlos 

Drummond de Andrade e as canções do movimento Tropicalista. Trata-se, portanto, de 

diferentes modelos de arte reagindo ao mesmo estímulo social. 

Se Antonio Candido só fez uma definição sistemática do termo redução 

estrutural  no livro O discurso e a cidade, pode-se dizer, contudo, que esse princípio constitui 

uma das bases norteadoras de todo o seu trabalho intelectual. O conceito de obra literária 

empregado no livro Literatura e sociedade, por exemplo, também se apoia na ideia de que o 

escritor elabora uma forma para os fatos sociais: 

 

A arte, e portanto a literatura, é uma transposição do real para o ilusório por 
meio de uma estilização formal, que propõe um tipo arbitrário de ordem 
para as coisas, os seres, os sentimentos. Nele se combinam um elemento de 
vinculação à realidade natural ou social, e um elemento de manipulação 
técnica, indispensável à sua configuração, e implicando uma atitude de 
gratuidade (Candido, 2006b: 63). 

 

Os estudos de Antonio Candido mantêm fortes relações com uma linha de 

pensamento marxista, sobretudo com o trabalho de Georg Lukács acerca da criação dos 

gêneros literários. Em A teoria do romance, Lukács defende a tese de que o surgimento de 
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uma forma literária está diretamente ligado a um conjunto de fatores sociais e históricos. De 

acordo com o teórico húngaro, a forma da epopeia clássica já não era capaz de satisfazer as 

demandas de uma sociedade cada vez mais desprendida dos feitos heróicos e de um 

sentimento de totalidade. A forma do romance moderno surge como uma alternativa para 

representar o indivíduo solitário e fragmentado da era industrial. Percebe-se, pois, que Lukács 

considera o componente formal da obra literária como uma espécie de reflexo da sociedade, 

conforme afirmou categoricamente em um dos seus estudos sobre a sociologia da literatura: 

 

O elemento social da literatura é ao invés a forma. A forma faz com que a 
experiência vivida do poeta se comunique aos outros, ao público; e só 
através dessa comunicação ‘formada’ e, daí, através da possibilidade de 
exercer uma influência e da influência efetiva que realiza esta possibilidade, 
a arte assume um significado social. (...) Qualquer experiência já é vivida, 
senão em um certo grau, sub speciae formae e os conteúdos da memória, 
observação, a construção psicológica, que seriam matéria imediata da 
criação, ainda se vinculam muito estreitamente à possibilidade da 
representação formal. A forma autêntica de um artista autêntico é a priori: é 
uma forma constante face às coisas, é uma condição necessária para que as 
próprias coisas possam ser percebidas pelo artista (Lukács apud Costa Lima, 
1983: 123). 

 

Para Lukács, a obra de arte tem o poder de transformar a totalidade de uma 

determinada ordem social em uma estrutura relativamente diminuta. Nota-se, contudo, que o 

autor não considera apenas a matéria artística como um elemento formalizado, mas também a 

própria sociedade que motivou a criação da forma literária. Dentro dessa perspectiva, o 

trabalho do escritor pode ser definido como o ato de atribuir uma forma para a forma que 

precede a sua escritura. 

O conceito de forma objetiva, desenvolvido por Roberto Schwarz, também 

procura apreender o modo como a forma literária dialoga com alguns aspectos da sociedade. 

O crítico afirma que, ao estabelecer uma organização inovadora para os signos literários, o 

escritor está produzindo uma forma subjetiva a partir de uma sociedade formada 

objetivamente. Pode-se tomar como exemplo a cidade de Pilar, que é constantemente citada 

nos romances de José Lins do Rego, sobretudo naqueles que integram o ciclo da cana-de-

açúcar. Sabe-se que esse pequeno lugarejo é real e está localizado no interior da Paraíba; ele 

existe como forma objetiva. Como a literatura é fruto de uma expressão pessoal, as imagens 

de Pilar presentes na obra do romancista paraibano são articuladas a partir de uma forma 
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subjetiva. Trata-se da impressão pessoal sobre algo que se encontra no plano da realidade 

objetiva. 

Na maioria dos ensaios que compõem o volume Sequências brasileiras, Schwarz 

toma o conceito de forma objetiva como ponto de partida para analisar o texto literário; no 

fragmento transcrito abaixo, ele oferece uma definição sistemática para o termo: 

 

A forma a que falamos aqui é inteiramente objetiva, com o que queremos 
dizer que ela se antepõe às intenções subjetivas, das personagens ou do 
autor, as quais no âmbito dela são apenas matérias sem autoridade especial, 
que não significa diretamente, ou que só significa por intermédio da 
configuração que a redefine (Schwarz, 1999: 41). 

 

A noção de forma objetiva transmite a ideia de que o escritor compõe as suas 

obras a partir de uma realidade concreta. Isso significa que ele não cria um universo 

completamente novo, mas sim oferece uma nova organização estética para um universo já 

conhecido. Uma análise que pretenda ser integradora deve levar em consideração tanto o 

evento recriado quanto a realidade objetiva que fundamentou a criação desse evento. Não se 

deve perder de vista, contudo, que as referências à sociedade só podem ser feitas caso ela 

tenha se convertido em uma forma subjetivada. Ou seja, caso ela figure como um dos 

aspectos estruturais do texto. 

Mostrou-se aqui o posicionamento de alguns autores que se propuseram a fazer 

uma leitura do texto literário a partir da relação instituída entre a forma artística e a sociedade. 

Cada crítico apresenta um modo peculiar de abordar o tema, mas é curioso como as relações 

entre literatura e sociedade são analisadas quase que exclusivamente a partir da narrativa 

ficcional. O próprio Antonio Candido recorreu à prosa literária para definir os princípios da 

redução estrutural, muito embora haja trabalhos em que o autor analisa a produção lírica 

através desse processo (como o capítulo “Movimento e parada”, do livro Na sala de aula). A 

preferência por esse gênero é perfeitamente justificável, pois, diferente da natureza subjetiva 

da lírica, a figura do narrador tende a elaborar um discurso sobre o mundo externo (ou um 

discurso sobre um sujeito inserido no mundo externo). Também não se pode esquecer que o 

romance moderno explorou em demasia algumas questões de ordem social. 

Ressalta-se, contudo, que as relações entre literatura e sociedade podem até ser 

mais facilmente observadas na narrativa, mas elas não ocorrem exclusivamente nesse gênero. 

Há modelos exemplares de poesia norteada por um veio social muito forte (caso de Carlos 

Drummond de Andrade e Ferreira Gullar) e, por outro lado, de romances extremamente 
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intimistas (caso de Clarice Linspector e Lygia Fagundes Telles). Por isso mesmo, no seu 

artigo “Palestra sobre lírica e sociedade”, Theodor Adorno questiona o senso comum e revela 

o modo como a poesia se vincula a uma ordem social. Para o crítico alemão, a linguagem 

poética é responsável pela mediação entre lírica e sociedade, o que significa dizer que a 

matéria social do poema pode ser examinada a partir dos recursos formais utilizados pelo 

poeta: 

 

A referência ao social não deve levar para fora da obra de arte, mas sim levar 
mais fundo para dentro dela. (...) o teor [Gehalt] de um poema não é a mera 
expressão de emoções e experiências individuais. Pelo contrário, estas só se 
tornam artísticas quando, justamente em virtude da especificação que 
adquirem ao ganhar forma estética, conquistam sua participação no universo 
(Adorno, 2003: 66) 

 

A partir das observações transcritas acima, percebe-se que Adorno mantém 

alguma proximidade com o princípio da redução estrutural, já que ele deixa bastante claro 

que o teor ou o conteúdo social de um poema só se torna literário no momento em que ganha 

uma forma estética. Não seria exagero afirmar que o crítico alemão também analisava a 

produção lírica com base no processo de formalização. Dessa maneira, é tentadora a ideia de 

fazer um estudo aprofundado sobre o modo como o princípio da redução estrutural é 

operado no gênero lírico. A obra de Zila Mamede parece ser um objeto primoroso para o 

desenvolvimento dessa pesquisa, já que nela as questões sociais estão muito bem pontuadas. 

Em várias passagens de sua obra, a autora evidencia o diálogo que sua poesia 

mantém com as práticas sociais da região Nordeste. Em poema publicado no livro O arado, 

por exemplo, Zila Mamede mostra que o trabalho campestre é capaz de deixar gravada “essa 

marca de suor numa canção”9. Como se pode verificar, o verso oferece uma síntese perfeita 

para o processo de redução estrutural, razão pela qual ele foi escolhido para dar título à tese. 

Com efeito, há uma relação de dependência estabelecida entre os termos suor (imagem 

utilizada para retratar o trabalho e, logo, a realidade social) e canção (que designa a produção 

lírica). A marca foi o vocábulo empregado para assinalar o procedimento formal. Nesse 

sentido, o verso revela o ato de criação de uma poesia estruturada a partir dos resíduos da 

realidade cotidiana. 

 

 

                                                 
9 Trecho extraído do poema “O alto (o avô)”, publicado em O arado (1959). 
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Estado da Arte 

 

Embora a poesia de Zila Mamede mantenha uma estreita ligação com a sociedade, 

ainda não se tinha um estudo sistemático sobre o assunto. Algumas pesquisas fazem 

referência a certos segmentos da sociedade na produção lírica da autora, mas nenhum delas se 

propõe a analisar a obra com base no processo de redução estrutural. Por outro lado, grande 

parte dos ensaios toma a estrutura do texto como ponto de partida para a análise, mas os 

estudiosos não explicam como a realidade social contribui para o processo de organização das 

formas. O livro de Beteizabete de Brito (1996), por exemplo, faz uma abordagem da poesia de 

Zila Mamede a partir da perspectiva da linguística textual. Ao anunciar as pretensões de sua 

pesquisa, Brito deixa bastante claro que o seu objetivo era examinar a obra de Zila sob o viés 

de alguns princípios da Análise do Discurso, voltando-se mais detidamente para questões 

ligadas à coesão textual e deixando-se escapar, portanto, ao rigor de um estudo restritamente 

literário: 

 

Limitadas as fronteiras, segue-se o estudo de um conjunto de poemas de 
Zila Mamede, tematizando expectativas que os títulos de suas poesias 
poderiam produzir; a presença/ausência de elementos de coesão textual; os 
estranhamentos produzidos pela aparente justaposição de enunciados 
incoerentes, quer porque as “informações” que aportam não se coadunam 
entre si, quer porque seus encadeamentos demandam pressuposições 
estritamente negadas anteriormente; e as pistas de intertextualidade 
explicitamente fornecidas pelos textos (Brito, 1996: 8). 

 

Dessa forma, não se esperaria mesmo que o trabalho da autora apresentasse uma 

análise que envolvesse questões de ordem social, já que ela optou por ter apenas o elemento 

linguístico como meta de investigação. De qualquer forma, é sempre oportuno lembrar que 

somente a análise dos mecanismos de textualidade de uma determinada obra não leva à 

compreensão do processo de redução estrutural, que só é devidamente alcançado por 

intermédio da esfera social. 

É certo que alguns ensaios fazem referência à realidade social na poesia de Zila 

Mamede, mas eles não levam em consideração o processo dialético que envolve a estrutura do 

texto e as relações humanas representadas. Em geral, a abordagem é feita de modo unilateral e 

constitui um registro dos fatos históricos e sociais, encarando-os antes como motivo do que 

como componente da estrutura literária. É comum, por exemplo, encontrar ensaios que 
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abordam a temática nordestina na obra de Zila Mamede, contudo, tem-se a impressão de que o 

sertão não chega a penetrar com a intensidade que uma grande obra literária exigiria. 

O trabalho de Graça Aquino sobre O arado é o volume em que a lírica mamediana 

e a sociedade aparecem de forma mais integrada. No fragmento transcrito abaixo, Aquino 

estabelece uma relação direta entre a linguagem poética e as tarefas executadas no campo: 

 

Em O arado existe uma elaboração da linguagem poética, semelhante à 
atividade braçal de semeadura do campo. No poema, o trabalho poético é 
tratado como um trabalho agrário, a partir mesmo da linguagem utilizada 
que converge para um sofisticado recorte vocabular semelhante ao da labuta 
com a terra (Aquino, 2005: 23). 

 

Como se pode verificar, Graça Aquino não apenas mostra que a forma do poema 

reproduz aspectos de certa realidade, mas também busca revelar a rede de significados que 

sustém essas analogias. É certo que a análise não foi orientada pelo processo de redução 

estrutural (até porque não era objetivo do seu trabalho), mas a relação com a sociedade parece 

ter um caráter mais consistente nesse livro, sobretudo porque a autora procurou mostrar a 

funcionalidade interna dos elementos sociais. Em O arado, a composição das imagens do 

trabalho agrícola não apenas mimetizam um dado de ordem social, como também ajudam a 

preservar a memória cultural sertaneja. 

Em seu livro Silêncio, mar, Alexandre Alves também elenca com bastante 

propriedade uma série de episódios que motivaram a criação da poesia de Zila Mamede. 

Dentre os eventos citados, a mudança para a capital potiguar ocupa lugar de destaque no 

contexto desta discussão, já que a obra de Zila Mamede revela a presença marcante de um 

sujeito lírico que precisa lidar com bruscas mudanças de paradigma: 

 

Situando a trajetória da vida de Zila Mamede, dos retratos do interior 
bastante tradicionais em suas características até os novos costumes de uma 
cidade como Natal, na qual Zila veio morar em pleno tumulto urbano por 
conta da Segunda Guerra Mundial, a jovem poeta observou mudanças 
abruptas em seu admirável mundo de silêncio, uma espécie de proteção 
diante de um outro novo mundo que surgia com a modernização (no caso, 
da cidade de Natal) (Alves, 2006: 123). 

 

Alexandre Alves mostra que o silêncio (empregado como matéria temática e como 

recurso formal, sinalizado pelo emudecimento do signo poético) é o elemento estruturador da 

poesia de Zila Mamede produzida ao longo dos anos 50. De certo modo, a descoberta de um 
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novo universo gerou um estado epifânico que permitiu à poetisa descrever o mundo com o 

pasmo de quem o vê pela primeira vez. Nesse sentido, Zila Mamede encontrou na matéria do 

silêncio a forma mais adequada para se proteger contra um universo urbano tão barulhento. 

No volume Informação da literatura potiguar, o pesquisador da literatura local 

Tarcísio Gurgel também afirma que a lírica mamediana está intimamente ligada às 

experiências pessoais da autora. Gurgel não investiga a potencialidade dessa relação, mas o 

fato é compreensível quando se leva em consideração que o seu livro busca estabelecer 

apenas uma visão panorâmica do processo formativo da literatura potiguar: 

 

Eis uma constatação que, se nada tem de original é, pelo menos, 
rigorosamente verdadeira: a trajetória existencial da poetisa Zila Mamede e 
a sua carreira de intelectual se completam (...) Em sua vida pessoal ocorrem 
fatos a que o colorido do testemunho autobiográfico dava a dimensão de 
“eventos” na perspectiva de sua formação como poetisa (Gurgel, 2001: 84). 

 

As passagens da fortuna crítica elencadas aqui mostram que alguns pesquisadores 

recorreram à crítica de cunho sociológico para analisar a obra de Zila Mamede. Outros 

preferiram dar um enfoque estrutural às análises. Faltou-lhes, entretanto, encontrar uma visão 

mediadora que fosse capaz de cruzar esses elementos e de tornar mais integrador o teor da 

pesquisa. Mais especificamente, nenhum ensaísta propôs realizar um trabalho que fosse 

orientado pela perspectiva da redução estrutural – uma leitura que muito contribuiria para 

esclarecer determinados segmentos do processo de composição da lírica mamediana. 
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Contexto Histórico 

 

Conforme se afirmou anteriormente, a cidade de Natal passava por um processo de 

amplas transformações na época em que Zila Mamede produziu a sua obra. Na verdade, esse 

quadro progressista vinha se estendendo lentamente desde a Segunda Guerra Mundial, 

ocasião em que a Base Aérea Americana fora implantada em solo potiguar. Constata-se, 

contudo, que o ritmo das mudanças parecia se contrapor ao perfil de uma sociedade ainda 

densamente assinalada por valores tradicionais. É dentro desse contexto que a condição 

urbana natalense adquire um caráter um tanto contraditório, pois se era inegável o 

crescimento demográfico da cidade, também era evidente o estado de pobreza em que vivia 

grande parte da população. 

Em sua História do Rio Grande do Norte, Marlene da Silva Mariz e Luis Eduardo 

Suassuna mostram que a presença da Base Aérea Americana teve um papel decisivo para o 

crescimento da cidade de Natal. Levando-se em conta que, naquela época, o avião era 

considerado símbolo absoluto da modernidade, já se pode ter uma ideia do entusiasmo com 

que esse centro de treinamento militar fora acolhido. Ademais, o advento da aviação abria as 

portas para um mercado de trabalho ligado à manutenção das máquinas: 

 

Observa-se a partir de 1950, um ritmo de crescimento mais acelerado da 
população urbana. Natal detém significativa responsabilidade por esse 
aumento populacional urbano, permanecendo, entretanto, o grosso da 
população estadual no meio rural, dependente das atividades primárias. 
O aumento demográfico de Natal deu-se em conseqüência dos anos de 
guerra, quando a presença da Base Aérea Americana em Parnamirim serviu 
como foco de atração para a população interiorana (Mariz & Suassuna, 
2002: 364). 

 

Marlene Mariz e Luis Suassuna destacam que, se os natalenses presenciavam as 

mudanças urbanas, o restante da população do estado ainda se manteve estritamente vinculado 

às práticas agrícolas. Essa informação é importante na medida em que já esboça os 

fundamentos de um futuro processo migratório – importante método formativo da população 

de Natal. Com efeito, pouco tempo depois, muitos camponeses seguiram rumo à capital com 

o intuito de usufruir dos benefícios da cidade e, com isso, obter melhores condições de vida. 

De certo modo, essa mistura fez com que a capital potiguar se tornasse um ambiente, 

simultaneamente, moderno e de cor regional. 
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Sérgio Luiz Bezerra Trindade, no livro Introdução à história do Rio Grande do 

Norte, também destaca as contradições que endossam o processo modernizador da cidade de 

Natal. Em determinada passagem do seu estudo, o autor afirma que o crescimento acelerado 

da cidade no transcurso dos anos 40 e 50 não contribuiu decisivamente para minimizar o 

estado de pobreza em que vivia parte da população: 

 

O Rio Grande do Norte era um dos estados mais pobres do Brasil. A sua 
capital, apesar do crescimento acelerado após a Segunda Guerra Mundial, 
continua economicamente muito pobre. A cidade cresceu apenas 
horizontalmente, sem indústrias, uma população economicamente ativa 
concentrada nos setores comercial e de serviços, com seus administradores 
públicos aplicando métodos gerenciais ultrapassados e ineficazes, como 
afirmava o então prefeito Djalma Maranhão (Trindade, 2007: 229). 

 

É bastante significativa a informação de que os natalenses cada vez mais se 

voltavam para a atividade comercial e para a administração pública, pois ela já evidencia um 

modo de vida intimamente vinculado ao giro do capital. Apesar dos métodos gerenciais 

ultrapassados (aspecto que, de certo modo, denuncia a inabilidade de lidar com a nova 

condição urbana), Natal se esforçava por acompanhar o ritmo do desenvolvimento das 

capitais vizinhas. Para tanto, era necessário expandir a área urbana, renovar o campo 

administrativo dos setores públicos e privados e, sobretudo, injetar dinheiro na mola da 

economia municipal. 

Realizando paulatinamente essas metas, a capital potiguar obteve um ritmo de 

crescimento acelerado, de modo que na década de 50 (época em que Zila Mamede começou a 

publicar suas obras) a população natalense sofreu um aumento de quase 90% em relação à 

década precedente, conforme bem exemplifica o quadro abaixo: 

 

QUADRO 9: População de Natal (1900 – 1950). Dados Estatísticos. 

 

Ano 

 

População % de crescimento Índice de crescimento médio anual 

1900 

 

16.059 - - 

1920 

 

30.696 91,1 4,5 

1940 

 

54.836 78,6 3,9 

1950 

 

103.215 88,2 8,8 

Dados publicados pelo então Instituto Nacional de Estatística. 
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É preciso destacar, contudo, que durante muito tempo Natal se mostrou incapaz de 

gerenciar os benefícios motivados pela implantação da Base Aérea Americana. Como o novo 

contingente populacional exigia um número elevado de moradias, o crescimento imobiliário 

da cidade foi sendo efetuado de forma irregular e emergencial. Por outro lado, a vinda das 

famílias dos civis e dos militares para as terras potiguares provocou um aumento excessivo no 

preço do aluguel – evento que alimentou o desejo de construir novas edificações. 

Constata-se, contudo, que a infra-estrutura da cidade acabou sendo afetada pela 

ausência de um plano diretor que norteasse a construção dos prédios. Esse aspecto foi 

largamente analisado pela pesquisadora Ângela Lúcia Ferreira em obra sobre a trajetória do 

saneamento de Natal: 

 

A cidade concreta, delineada pelas demandas dos grupos mais abastados, 
construída sob a pressão dos empreendedores imobiliários – privados ou 
públicos – e sem o efetivo controle dos planos, consolidou-se em uma cidade 
sem infra-estrutura urbana para a maioria da sua população, evidenciando 
um crescimento espacialmente disperso e socialmente segregado. Por isso, 
nem bela nem sã (Ferreira, 2008: 247). 

 

É muito fecunda a analogia que Ângela Ferreira estabelece entre a dispersão do 

espaço e a consequente segregação da sociedade, pois ela sintetiza de forma primorosa o 

perfil da capital potiguar naquela época. Com efeito, os prédios disseminados pela paisagem 

podiam até conferir a Natal um aspecto moderno e grandioso, mas a verdade é que, do ponto 

de vista funcional, a cidade não conseguia promover uma articulação entre os segmentos que 

a compunham. Depois, ainda é preciso destacar que a dispersão espacial não favorece o 

desenvolvimento da cidadania, já que ela gera uma espécie de isolamento entre as pessoas. 

Evidentemente, todas essas contradições que permeavam o seio da sociedade 

natalense encontram reflexos no âmbito da cultura. De certo modo, a indefinição diante do 

processo modernizador motivou a gênese de uma produção literária que cultuava os modelos 

tradicionais ao mesmo tempo em que se mantinha atenta às novidades do presente. Em estudo 

sobre o modernismo dos anos 20 no Rio Grande do Norte, Humberto Hermenegildo de 

Araújo comenta esse aspecto com propriedade: 

 

As contradições existentes na realidade colocavam em evidência duas ordens 
de coisas que se interpenetravam: por um lado, a cultura regional era 
reforçada pela estrutura do poder local, e por outro lado a cultura da 
modernidade penetrava de forma intensa na vida urbana que se formava na 
província (Araújo, 1995: 27). 
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Embora a obra acima citada aborde o contexto específico dos anos 20, pode-se 

afirmar que as condições culturais ainda eram muito semelhantes no decurso dos anos 50. Na 

verdade, a consolidação da vida urbana não suplantou a cultura regionalista que se 

disseminava pelos confins da capital potiguar. Bem pelo contrário, a modernidade parece ter 

despertado nos escritores o receio de perder a identidade local. É por esse motivo que a obra 

de Zila Mamede promove um embate constante entre os elementos universal e regional. 

A despeito de todo esse impasse diante do evento da modernização, não restam 

dúvidas de que a cidade de Natal vem sendo continuamente modernizada desde o início do 

século XX. As transformações ocorridas a partir dos anos 50, contudo, merecem um lugar de 

destaque porque nesse período o processo modernizador teve maior amplitude. Basta lembrar 

que a cidade praticamente dobrou o seu índice populacional, conseguiu traçar um plano para o 

saneamento urbano e deu início à ação desregrada da construção civil. 

Para se ter uma ideia mais clara acerca desse processo de modernização em Natal, 

reproduz-se abaixo uma foto da capital potiguar tirada no início do século passado. Um pouco 

mais adiante, serão exibidas fotos referentes aos primeiros anos da década de 60: 

 

 
Figura 1: Praça Pedro Velho - anos 20 

 

A arquitetura de herança colonial é o elemento que, de imediato, salta à vista do 

espectador. A rua é composta predominantemente por casarões antigos, sendo que a grande 

maioria contém apenas um pavimento. Os detalhes ornamentais são distribuídos regularmente 

pela fachada dos prédios, transmitindo a impressão de ordem e equilíbrio. De certo modo, o 

traçado retilíneo dos sobrados encontra reflexo nas próprias linhas retas da avenida. Observa-

se, contudo, que o planejamento urbano não foi capaz de anular a atmosfera interiorana dessa 
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paisagem. Com efeito, o número reduzido de casas, a ausência de automóveis na rua e o 

próprio canteiro arborizado que corta a avenida sem asfalto transmitem a sensação de um 

lugar pacato e acolhedor. Para enfatizar o caráter bucólico da cena, uma cadeia de serras 

emoldura a cidade. 

Bem diverso é o panorama da cidade nos anos 60. A mudança mais significativa 

diz respeito ao conjunto arquitetônico, que passa a exibir formas mais arrojadas e materiais de 

construção diversificados. O formato retilíneo dos casarões ganha curvas no novo modelo 

arquitetural (detalhe da figura 3). As casas de um único pavimento são substituídas por 

prédios de muitos andares, de modo que aquela sensação de isolamento rapidamente se 

transforma em um panorama aglomerado. As avenidas agora estão asfaltadas e cheias de 

carros. Curiosamente, a modernidade domina a cena apesar da presença marcante da natureza. 

Como as fotos exibem prédios de diferentes tamanhos, pode-se afirmar que, naquela época, a 

modernização de Natal se encontrava em uma fase de constante processamento: 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 2: Ladeira do Sol - anos 60                                                Figura 3: Praia do meio - anos 60 

 

Na verdade, Natal sempre manteve esse aspecto dualista e contraditório. A 

despeito de todo o processo de modernização, a imagem da cidade ainda hoje é diretamente 

vinculada às suas belezas naturais – fator responsável pela grande maioria de turistas na 

região. Evidentemente, esse conceito de cidade idílica, coroada por dunas e acalentada pelo 

clima tropical, projetou-se nos mais diversos setores da cultura potiguar. Do Romantismo 

tardio à contemporaneidade, esse modelo citadino povoa em demasia a literatura do estado, 

conforme se observará mais adiante. 

Em sua pesquisa sobre a percepção imagética de Natal, Gleice Azambuja Elali 

constatou que as pessoas (habitantes e turistas) não atentam para o conjunto edificado que se 

espalha pela cidade. Quando foram solicitados para indicar uma imagem que fosse capaz de 

sintetizar a capital do estado, os entrevistados logo se reportaram aos elementos da natureza. 
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A tabela abaixo mostra que, de fato, as paisagens urbanizadas e as edificações não têm muita 

importância para a formação de uma imagem arquetípica de Natal. Logo em seguida a autora 

comenta os dados obtidos: 

 

TIPO DE IMAGENS-SÍNTESE DE NATAL SUGERIDAS 

Tipo de imagem sugerida Moradores 

(%) 

Visitantes 

(%) 

Total 

(%) 

Paisagens naturais 46 78 62 

Paisagens urbanizadas 28 6 34 

Edificações 20 14  

Outros 6 2 4 

TOTAL 100 100 100 

 

 
(...) enquanto conjunto edificado, a cidade propriamente dita é pouco 
significativa, sendo a percepção do ambiente construído/urbanizado 
largamente sobrepujada pela imagem da paisagem em que a mesma está 
inserida. Ou seja, provavelmente em função do ambiente natural que a cerca, 
Natal em si é pouco notada enquanto cidade, associando-se mais diretamente 
às qualidades paisagísticas locais (Elali, 2006: 243). 

  

Os dados elencados até aqui atestam que o processo modernizador de Natal foi 

caracterizado por uma série de dualidades, fazendo com a condição urbana adquirisse um 

aspecto colidente: a expansão da capital do estado atraiu muitos habitantes do interior, o 

aumento no número de moradias desestabilizava a infra-estrutura, a arrojada arquitetura 

modernista ficava um pouco embaçada perante as belezas naturais e o moderno plano de 

intervenção urbana se contrapunha à vida tranquila dos seus habitantes. 

É preciso levar em consideração, contudo, que a obra de Zila Mamede também foi 

condicionada por um contexto sócio-político de âmbito nacional. Consciente do seu papel 

enquanto intelectual, a poetisa sempre se manteve atenta às discussões políticas travadas fora 

dos limites de seu estado (mas que, de certa maneira, atingiam-no). As viagens para outras 

regiões do país e até mesmo para o exterior10 certamente contribuíram para que Zila Mamede 

tivesse essa visão de mundo comprometida com causas mais abrangentes. 

                                                 
10 Em 1955, a poetisa morou no Rio de Janeiro, com o intuito de frequentar o Curso Superior de 
Biblioteconomia, da Biblioteca Nacional do Rio Janeiro. Em 1957 foi envida pelo jornal O globo à Europa com 
o intuito de cobrir um evento religioso. Ao longo dos cinco meses que lá esteve, visitou a Espanha, Portugal, 
França, Itália, Holanda e Bélgica. Em 1961 foi para os Estados Unidos com o intuito de fazer um curso de 
capacitação administrativa na área de Biblioteconomia, permanecendo no país por um ano. Em 1965 vai para a 
UnB (Brasília) fazer mestrado em sua área de atuação profissional. Além disso, a autora ministrou aulas sobre 
documentos antigos em Brasília (UnB), Belo Horizonte (UFMG), Recife (SUDENE), dentre outras cidades. 
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Embora por motivos diferentes daqueles relacionados à cidade de Natal, o país 

também atravessava uma época de instabilidade política e econômica em meados do século 

XX. A partir dos anos 50, a política trabalhista de Getúlio Vargas acabou desencadeando nos 

movimentos grevistas dos operários. A moeda brasileira parecia estar cada vez mais instável e 

a inflação já afetava consideravelmente a vida dos brasileiros. Em seu livro História do 

Brasil, Boris Fausto apresenta um quadro geral da situação do país na época: 

 

A pressão inflacionária decorreu de vários fatores. A forte alta dos preços 
internacionais do café, em 1949, gerou um aumento da receita em divisas. 
Convertidas em cruzeiros, essas divisas resultaram em aumento do volume 
de moeda em circulação, estimulando a procura de bens e a elevação de 
preços. Por outro lado, ao eclodir a Guerra da Coréia, o governo se 
endividou no exterior, financiando importações adicionais, pois esperava-se 
um acentuado aumento de preços e dificuldade para as importações, em 
decorrência do conflito (Fausto, 2008: 410). 

 

Não se pode esquecer que o país vivia as desastrosas consequências do pós-guerra. 

Pouco tempo depois, o governo de Juscelino Kubitschek tentava suplantar a instabilidade 

política através de um plano otimista de modernização e crescimento econômico. De fato, os 

anos em que JK esteve no poder (1956-1961) correspondem a um dos períodos de maior 

prosperidade financeira: a taxa de desemprego foi reduzida, a indústria automobilística 

invadiu de vez o país e a própria configuração arquitetônica das cidades já denunciava o 

ânimo dos tempos modernos. O plano de construção da cidade de Brasília, por exemplo, 

parecia ser a imagem síntese desse governo, pois nele facilmente se percebia um sentido de 

ordem, agilidade, estabilidade e modernização. Alguns anos depois, contudo, o entusiasmo 

fora abatido pelo golpe de 64 e a pela consignação do regime militar. Em suma, ao longo da 

segunda metade do século XX, o Brasil viveu momentos de altos e baixos. 

É possível afirmar, portanto, que Zila Mamede esteve inserida em uma sociedade 

que vivia em permanente conflito – seja ela de âmbito local ou de âmbito nacional. O 

processo de modernização do país (bem como da cidade de Natal) era frequentemente freado 

por procedimentos retrógrados. De certo modo, esses impasses fizeram com que Zila Mamede 

produzisse uma lírica empenhada em registrar as tensões e os conflitos humanos. 
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Capítulo II: 
Realidade social 

 
 

Aldeia é o que sou. Aldeã de conceitos 
Porque me fiz tanto de ressentimentos 

Que o melhor é partir. 
 

(Hilda Hilst – “VII”, em Cantares) 

 
 
 

o longo dos séculos, a literatura retratou os mais variados aspectos da 

sociedade. Por isso mesmo, ela constitui uma importante base documental 

sobre o comportamento e as atividades dominantes de uma determinada época e de uma 

determinada região. Mais do que produzir uma coletânea com episódios do dia-a-dia, o texto 

literário realiza, na maioria dos casos, uma apurada investigação acerca dos eventos 

retratados. Nesse sentido, ele transcende a ordem ideológica e revela detalhes que dificilmente 

seriam percebidos por aqueles que se acomodaram à automatização do exercício diário. Ao 

conferir uma forma estética para a realidade social, a obra de arte de qualidade não apenas 

cumpre a importante função de preservar a memória de um povo, mas também de revelar as 

inconsistências que afetam esse tecido mnemônico. Não se quer afirmar com isso que a 

literatura esteja isenta de uma ordem ideológica, mas sim que ela é capaz de evidenciar um 

sistema de relações conceituais que regem tanto a sociedade quanto a si própria. 

Apesar de se configurar como tema, a representação da realidade social na obra de 

arte não se limita ao manuseio de um artifício meramente temático. A verdadeira substância 

social do texto literário não se encontra necessariamente nos episódios narrados, mas sim no 

modo peculiar como o escritor organiza formal e estruturalmente a sua obra. O romance 

indianista de José de Alencar, por exemplo, é tido como reflexo da euforia que marcou os 

anos subsequentes à independência do Brasil. O componente social desse conjunto de livros, 

contudo, encontra-se antes no tom extasiado do discurso narrativo do que na brasilidade 

suscitada pelo tema do índio. Trata-se, portanto, de uma estilização formal da realidade e não 

de uma representação objetiva do condicionamento social. 

É curioso observar que a própria configuração da vida cotidiana também se 

ampara em um tipo de organização estrutural implícita. Grande parte das práticas diárias nada 

mais é do que uma simulação constituída a partir de convenções sociais. Trata-se de um pacto 

A



ESSA MARCA DE SUOR NUMA CANÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 

36 

mantido entre os indivíduos para que possam garantir uma convivência tranquila. O 

significado de tais atividades encontra-se muito além da matéria observável. Em seu livro A 

representação do eu na vida cotidiana, Erving Goffman examina exatamente o modo pelo 

qual se estabelece esse acordo entre as pessoas: 

 

Um acordo tácito é mantido entre os atores e a platéia, para agir como se um 
dado nível de oposição e concordância existisse entre eles. Tipicamente, mas 
nem sempre, o acordo é acentuado e a oposição é representada com truques. 
O consenso operacional resultante tende a ser contradito pela atitude que os 
atores expressam em relação à platéia na ausência dela e pela comunicação 
imprópria cuidadosamente controlada, transmitida pelos atores quando a 
platéia está presente (Goffman, 1999: 218). 

 

Na concepção do estudioso canadense, a natureza do cotidiano adquire forma a 

partir de um processo manipulativo das impressões alheias, já que os atores sociais 

comportam-se de maneira distinta na medida em que estão na presença ou na ausência da 

plateia. Depois, ao mostrarem-se preocupados com o controle da comunicação, os atores 

acabam revelando o seu empenho em ludibriar o espectador. Dessa forma, pode-se afirmar 

que a vida cotidiana não revela todos os aspectos da realidade social, mas apenas a aparência 

dessa realidade. Como o texto literário lida diretamente com representações sociais, o tema do 

cotidiano na literatura parece estar marcado por uma espécie de desdobramento conceitual, 

uma vez que ele é a representação de uma representação. Evidentemente, essa natureza 

maleável do cotidiano interfere na criação artística e parece deixar o objeto literário ainda 

mais rico e polissêmico. 

Com o passar do tempo, a literatura definiu tão intimamente alguns práticas 

sociais, que elas acabaram virando arquétipos de uma determinada região. Depois dos 

avanços da era industrial, tornou-se fato corriqueiro registrar as diferenças existentes entre 

uma sociedade moderna e uma sociedade ainda amparada por hábitos interioranos. O romance 

A cidade e as serras, de Eça de Queirós, por exemplo, configura-se a partir de um 

contraponto estabelecido entre o maquinário da metrópole e a placidez pitoresca do campo. O 

autor apresenta realidades marcadas por características tão antagônicas que mais parecem ser 

objetos inconciliáveis. Embora a distinção instituída entre os costumes de vida moderna e os 

costumes interioranos não tenha valor sociológico, deve-se considerar que tal diferenciação é 

marcante do ponto de vista da estética e da memória cultural. 

Com efeito, determinadas práticas cotidianas já estão tão vinculadas ao imaginário 

regional que parecem ser parte constituinte de sua cultura. O trabalho das fiandeiras e o aboio 
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dos vaqueiros, por exemplo, não são meros exercícios do dia-a-dia, mas representações que 

ajudam a compor uma imagem do sertão, ainda que tais atividades possam ser executas em 

outras partes do mundo. É natural que haja, portanto, diferenças entre hábitos metropolitanos 

e hábitos interioranos, até porque as práticas sociais se definem a partir da estrutura 

socioeconômica da região, segundo aponta o estudo de Agnes Heller sobre a composição da 

vida cotidiana: 

 

Mas a significação da vida cotidiana, tal como seu conteúdo, não é apenas 
heterogênea, mas igualmente hierárquica. Todavia, diferentemente da 
circunstância da heterogeneidade, a forma concreta da hierarquia não é 
eterna e imutável, mas se modifica de modo específico em função das 
diferentes estruturas econômico-sociais (Heller, 1992: 18) 

 

No fragmento transcrito acima, Heller vincula a natureza do cotidiano a um 

sistema hierárquico. Isso significa que os episódios da vida cotidiana não podem se manifestar 

aleatoriamente. Eles estão antes condicionados a uma estrutura social prévia. Variam, 

portanto, na medida em que as condições sociais também variam. Por ser um fenômeno 

social, o cotidiano talvez seja o tema literário mais apropriado para se estabelecer uma relação 

frutífera entre o texto poético e a sociedade. 

A cidade de Natal passava por um momento bastante controverso em meados do 

século XX, pois o plano de modernização urbana parecia não ser a moldura mais adequada 

para um quadro social ainda amparado em hábitos interioranos. A cidade se transformava, 

mas os habitantes, saudosos, pareciam não acompanhar o ritmo da mudança. De certa 

maneira, a poesia de Zila Mamede foi condicionada por esse ambiente de conflitos e 

insatisfação, pois nela facilmente se vislumbra uma alternância de cenas ligadas à realidade 

modernista e aos costumes do interior. 

De modo geral, a representação dos eventos de caráter interiorano está 

intimamente vinculada à ideia de tradição. Por outro lado, os hábitos da modernidade parecem 

adquirir um caráter fragmentado e passageiro. Tem-se a impressão que, para Mamede, a 

rapidez com que as relações humanas se desenvolvem na sociedade moderna muito contribui 

para que ela não constitua uma memória cultural duradoura11. De certo modo, o registro 

dessas realidades antagônicas acaba suscitando um processo poético marcado pela dialética do 

centro com a periferia. 

                                                 
11 Os poemas “A ponte”, “O edifício” e “O aeroporto”, todos publicados em Exercício da palavra (1975), 
sinalizam para essa ideia. 
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O Cotidiano Preservado 

 

Grande parte da obra de Zila Mamede procura registrar eventos que estão 

culturalmente vinculados ao ambiente de pequenas cidades, cujas características mais 

significativas são o contato com a natureza e a manutenção de um sentimento comunitário. 

Mais do que episódios do cotidiano, esses costumes apontam para valores humanos que, 

segundo a autora, deveriam ser conservados. Logo se percebe que o processo de 

modernização urbana requer experiências de vida compatíveis com o novo formato da 

sociedade. A partir do princípio de que toda ação gera uma reação, Mamede mostra que as 

práticas sociais se modificam na medida em que o espaço também se modifica. Dentro desse 

contexto, o cotidiano de uma sociedade em processo de transformação está sujeito a ser 

soterrado pelos escombros das formas arquitetônicas demolidas pelo progresso. O esforço da 

poetisa em retratar os hábitos de feitio interiorano pode ser entendido, portanto, como uma 

tentativa de preservar um modo de vida que naturalmente seria alterado pelo tempo. 

Em poema intitulado “Banho (rural)”, por exemplo, Zila Mamede descreve uma 

cena bastante recorrente na ambientação campestre: trata-se de uma moça que, com uma 

cabaça na mão, vai extrair água de uma cacimba e aproveita o ensejo para se banhar nas 

correntes do rio. O discurso poético está visivelmente marcado por um sentimento afetuoso, 

aspecto que evidencia a existência de uma ligação íntima entre o eu-lírico e a matéria 

regional. Do ponto de vista formal, a autora utilizou um parêntese para estabelecer diferenças 

entre esse tipo específico de banho e os banhos de outra categoria. Evidentemente, ao atribuir 

à imagem rural um valor determinante, Zila Mamede acaba por revelar o seu apreço pelas 

atividades cotidianas do campo e pela cultura ruralista de sua região: 

 

Moldava-sem em sabão, estremecida, 
cada vez que dos ombros escorrendo 
o frio d’água era carícia antiga. 
 
Secava-se no vento, recolhia 
só noite e essências, mansa carregando-as 
na morna geografia de seu corpo. 
 
Depois, voltava lentamente os rastos 
em deriva à cacimba, se encontrava 
nas águas: infinita, liquefeita. 
(“Banho (rural)”, O arado, 1959) 
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Destaca-se, antes de qualquer coisa, a ternura com que a poetisa se refere à cena 

rural; todos os componentes temáticos e formais foram cuidadosamente manipulados para 

transmitir a sensação de calma e harmonia. A mulher, por exemplo, está tão perfeitamente 

integrada ao ambiente exterior, que mais parece ser um componente da própria natureza. De 

certa forma, esse poema está marcado pela representação de um duplo encantamento: o 

primeiro deles diz respeito ao prazer com a moça se banha no rio; o segundo está relacionado 

ao tom comovente que emana das descrições do eu-lírico. Há, portanto, uma correspondência 

de ideias entre a voz discursiva e a moça que aparece na cena – aspecto que muito contribui 

para a manutenção desse cenário ameno e idílico. 

As imagens sinestésicas que aparecem ao longo do poema cumprem a função de 

intensificar os laços que prendem o sujeito à atmosfera rural. Em determinadas passagens, os 

elementos naturais se misturam à interioridade da moça, resultando em um objeto composto 

por lembranças e atividades sensitivas (o frio d’água era carícia antiga). Praticamente 

dissolvido na ambientação rupestre, tem-se a impressão de que o corpo feminino não espera 

apenas sentir as vibrações circundantes, mas antes ser a própria vibração da natureza (se 

encontrava / nas águas: infinita, liquefeita). Por fim, destaca-se que não há qualquer 

sentimento de gravidade no trabalho executado pela moça (Depois, voltava lentamente os 

rastos / em deriva à cacimba). Ao compor uma cena de caráter pictórico, Zila Mamede fez 

com que o peso da atividade manual fosse dissolvido na harmonia da paisagem. Por ser 

costume típico de uma região, a prática de transportar água em cabaças acaba sendo apreciada 

unicamente como objeto de beleza. Logo se percebe que as cenas cotidianas descritas no 

poema não têm um caráter opressivo. 

Procedimento semelhante pode ser observado no poema “Ponte velha”, já que 

nele as atividades cotidianas são igualmente apresentadas com graça e leveza. Antes de 

qualquer coisa, observa-se que a cena se desenvolve nas proximidades de uma ponte 

envelhecida, cujas características nada lembram o moderno traçado da ponte delineada no 

livro Exercício da palavra (1975). Com efeito, enquanto esta parece se voltar exclusivamente 

para a sua estrutura de cimento e aço, aquela se apresenta como palco de uma tradição 

popular. Assim sendo, conclui-se que a antiga ponte cumpre a função de materializar o tempo 

e, em consequência, de tornar sempre presente uma experiência condenada a existir apenas na 

lembrança:  
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Em campo 
onde açucenas não floreiam 
lavadeiras caminham 
estreando o amanhecer. 
 
Os volumes de roupas 
nas cabeças ondulantes 
como flores de algodão em hastes negras. 
(“Ponte velha”, Salinas, 1958) 

 

Também neste poema a vida cotidiana e a tradição regionalista aparecem de forma 

entrelaçada. A prática de as mulheres lavarem roupa na beira de um rio constitui um episódio 

tão comum no interior do Nordeste, que ela acabou se convertendo em uma imagem 

arquetípica da região. Dessa forma, o trabalho realizado com os elementos da memória 

cultural nordestina é o grande responsável pela carga emotiva que assinala o poema de Zila 

Mamede. Esse encanto pessoal encontra reflexos no modo como o eu-lírico se relaciona com 

a matéria narrada. Com efeito, a graça e a leveza com que o tema é desenvolvido revelam que 

há uma forte identificação entre o sujeito e a realidade cotidiana. Em primeiro lugar, percebe-

se que um caminho se forma por entre as flores. Objetivamente, as pegadas contínuas 

justificam o fato de não haver vegetação nessa parte do solo, mas, do ponto de vista 

simbólico, é como se a própria natureza abrisse caminho para a passagem dessas mulheres 

(Em campo / onde açucenas não floreiam). 

A imagem das lavadeiras que estreiam o amanhecer parece transmitir a sensação 

de algo grandioso; tem-se a impressão de que essas criaturas surgem irradiadas de luz na beira 

do rio (lavadeiras caminham / estreando o amanhecer). Evidentemente, os versos 

poderiam estar associados à necessidade de chegar cedo ao local de trabalho, mas a ligação 

que as mulheres mantêm com o ambiente natural anula qualquer efeito segregador. Depois, 

cumpre observar que, em momento algum, as lavadeiras demonstram insatisfação com a 

tarefa a ser realizada. Por fim, Zila Mamede faz uma aproximação entre a silhueta das 

mulheres e um produto de cultivo regional. Além de evidenciar a cumplicidade do eu-lírico 

com a tradição de seu povo, esse artifício praticamente anula o peso das roupas sobre a cabeça 

das lavadeiras, pois o efeito plástico que emana da cena encobre de beleza toda a realidade 

descrita (como flores de algodão em hastes negras). 

Na obra de Zila Mamede, encontra-se com certa facilidade a figura de um eu-

lírico que mostra abertamente a sua identificação com as atividades cotidianas típicas de 

lugares periféricos. Em alguns poemas, contudo, a representação de tais cenas é feita com 
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relativa objetividade, já que a poetisa procura descrever os episódios sem lhes atribuir um 

julgamento de valor. Evidentemente, a própria escolha de um objeto poético já pressupõe 

certo grau de subjetividade, mas nem por isso se pode deixar de notar o esforço da autora por 

parecer imparcial. No poema “Moça na janela”, por exemplo, Zila Mamede registra um 

costume da sociedade sem necessariamente deixar transparecer um posicionamento crítico. 

Essa tentativa de promover o distanciamento do objeto poético encontra reflexos na própria 

organização estrutural do poema, já que o tema tradicional é captado por meio de recursos 

formais modernistas. Evidentemente, tal procedimento também poderia ser visto como uma 

tentativa de atualizar o passado. Dessa forma, independente do método adotado, naturalmente 

se pressente uma ligação afetuosa entre o sujeito e a rotina interiorana: 

 

MOÇA NA JANELA 
 
Deste giro de olho 
precisão recolho: 
 

Indefeso é o gesto a que 
(olho-flor) me presto 

 
Na janela (sem olho) 
o círculo aparente 
girassol e amarelo 
espera, sol-freqüente. 
(Exercício da palavra, 1975) 

 

Embora possa ocorrer em qualquer parte do mundo, a cena prenunciada pelo título 

do poema já se incorporou ao imaginário popular e passou a ser tratada como uma 

particularidade das cidades interioranas. Com efeito, é muito comum encontrar em pequenos 

lugarejos mulheres debruçadas sobre a janela observando os transeuntes. Trata-se de um meio 

de distração eficaz para os ambientes que ainda não foram afetados pela rapidez das ações 

constituídas em uma sociedade capitalista. Por outro lado, esse evento pode ser entendido 

como uma forma de comunicação, pois ele também atesta um modo de se inteirar da vida 

alheia e dos acontecimentos de um determino lugar. O que mais importa, entretanto, é o fato 

de o episódio estar tão enraizado na atividade cotidiana, que ele só adquire um significado 

consistente na medida em que for relacionado com uma cultura de base popular. 
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Por conta disso, a cena acabou adquirindo um caráter pitoresco, tanto que se 

transformou em marcantes realizações da obra de Almeida Júnior12, o maior expoente da 

pintura romântica brasileira. De fato, a imagem serena de uma moça na janela parece se 

contrapor às representações tumultuosas da metrópole, razão pela qual o episódio é 

constantemente associado a questões de ordem localista. Depois, a plasticidade da cena tem 

um efeito encantador e facilmente conduz o espectador a uma espécie de adesão sentimental. 

Nesse sentido, pode-se dizer que, na obra de Zila Mamede, esse episódio corriqueiro cumpre 

a importante função de garantir a permanência da tradição interiorana. A imagem da moça na 

janela deve ser entendida como a materialização de uma estética regionalista e como antídoto 

contra as relações sociais típicas da era industrial. 

Apesar da plasticidade tocante, a cena não deve ser encarada como uma natureza-

morta, pois o próprio movimento dos pedestres já atesta um intenso teor de humanidade. É 

certo que Zila Mamede não descreve os seres observados, mas eles podem ser inferidos a 

partir do foco de observação do eu-lírico (Deste giro de olho / precisão recolho). Diga-se de 

passagem, esse movimento dialético instituído entre a quietude do observador e a atividade do 

objeto observado (que não é mencionado explicitamente no texto) foi a maneira encontrada 

para reproduzir as variações da vida na estrutura do poema. Nesse sentido, toda a 

configuração textual foi montada para reforçar a ideia de que, para o sujeito, a vida deve ser 

encarada como um verdadeiro espetáculo. 

Particularidades a parte, a cena da moça na janela virou tema recorrente na 

literatura brasileira13. A beleza plástica e o caráter pitoresco são fatores que certamente 

contribuíram para que o evento atingisse tamanha notoriedade entre os escritores. Em seu 

livro de estreia, Carlos Drummond de Andrade fez duas menções à cena. Levando-se em 

consideração que Alguma poesia (1930) marca uma fase em que a realidade cotidiana era 

matéria cara para a lírica drummondiana, então é preciso reconhecer a importância dessa 

imagem, inclusive, para a formação de um panorama da memória cultural do país. Os trechos 

transcritos abaixo de “Poema de sete faces” e “Cidadezinha qualquer” mostram que, através 

de uma única imagem, o poeta mineiro discutiu várias questões sociais de relevância para o 

contexto da época: 

 

                                                 
12 Trata-se dos quadros “Saudade” (1899 – óleo sobre tela, 197x 101 cm) e “Moça na janela” (1899 – óleo sobre 
tela, 141x172 cm). 
13 Além da literatura, a cena também figura como tema de importantes canções brasileiras, como “A banda” (A 
moça feia debruçou na janela / pensando que a banda tocava pra ele) e “Carolina” (Eu bem que mostrei a 
ela / o tempo passou na janela / e só Carolina não viu), ambas do compositor Chico Buarque de Holanda. 
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As casas espiam os homens 
que correm atrás de mulheres. 
(“Poema de sete faces”, Alguma poesia, 1930) 
 
Devagar... as janelas olham. 
Eta vida besta, meu Deus. 
(“Cidadezinha qualquer”, Alguma poesia, 1930) 
 

A metonímia é a figura de linguagem que logo se sobressai nos dois poemas. Ao 

transferir as ações humanas para as residências, Drummond explicitava a necessidade de 

encarar o homem como uma continuidade do espaço circundante. As personificações também 

auxiliam na tarefa de fazer com que o sujeito observador fique mais próximo da realidade 

social. Portanto, nos poemas supracitados, os fatos cotidianos são agentes formadores do 

indivíduo. Toda a captação das cenas prosaicas, entretanto, é obtida pelo viés da visão. De 

certa forma, através da observação do outro, Drummond estava dando ao sujeito lírico a 

possibilidade de reconhecer a sua própria condição humana. Trata-se de um jogo mútuo de 

olhares em que o observador se modifica em função do objeto observado e vice-versa. Por 

fim, ressalta-se que a longa permanência dos episódios descritos pelo poeta justifica o 

interesse de classificá-los como dado cultural da região (Devagar... as janelas olham). 

Mas se Drummond recorreu aos signos da visão para se aproximar da realidade 

social, João Cabral de Melo Neto preferiu fazer tal aproximação por meio de alguns recursos 

sonoros. Trata-se, de fato, da mesma cena interiorana, mas o tom do discurso é outro e, 

consequentemente, as questões sociais ali discutidas ganham nova configuração. O foco 

majoritário do poema “A moça e o trem”, por exemplo, está voltado para a temática do 

tempo: 

 

A moça na janela 
vê o trem correr 
ouve o tempo passar. 
O tempo é tanto 
que se pode ouvir 
e ela o escuta passar 
como se outro trem. 
 
Cresce o oculto 
elástico dos gestos: 
a moça na janela 
vê a planta crescer 
sente a terra rodar: 
que o tempo é tanto 
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que se deixa ver. 
(“A moça e o trem”, O engenheiro, 1945) 

 

Com efeito, as questões ligadas ao cotidiano são formuladas no poema a partir da 

relação estabelecida entre a moça na janela e o tempo. O substrato da realidade social, 

entretanto, é deduzido por meio da organização estrutural do texto; seu ritmo acelerado 

(alcançado graças ao verso curto e à presença de alguns paralelismos) procura reproduzir a 

velocidade do mundo moderno, muito bem sinalizada pela própria imagem do trem. Essa 

cadência, entretanto, se contrapõe ao andamento lento que assinala os gestos da moça. Há, 

pois, um embate entre o hábito interiorano da menina que se lança na janela e a realidade 

mecanicista na qual ela está inserida. Nesse sentido, ao justapor tempos que correm de 

maneira distinta, o poeta realça o abismo que se impôs entre o sujeito e o mundo. Essa 

sensação de deslocamento pode ser entendida como um ato de resistência contra o sistema 

dominante, uma vez que o eu-lírico não se mostra condizente com o novo modelo de vida. Por 

fim, a rigidez inerente à imagem do trem de ferro apenas confirma o caráter atroz desse 

sistema; algo que muito se distancia do gesto calmo de quem observa, sem compromissos, o 

tempo passar. 

Os primeiros versos do poema de Zila Mamede já situam o leitor quanto à 

natureza do evento retratado: trata-se de alguém que faz, com exatidão de cálculo, o 

reconhecimento de uma situação externa (Deste giro de olho / precisão recolho). Percebe-se, 

pois, que o sujeito deseja imprimir uma marca demasiado objetiva aos fatos narrados e, com 

isso, reforçar a credibilidade do seu discurso. A imagem do olho surge para avigorar um ideal 

de objetividade, já que esse órgão é comumente utilizado na literatura como símbolo de 

perspicácia e lucidez. Depois, o verso precisão recolho lembra muito o mecanismo do zoom 

na máquina fotográfica, reforçando, portanto, o propósito de efetuar uma descrição precisa da 

cena. 

Em contrapartida, de maneira semelhante como ocorrera na lírica drummondiana, 

neste poema o olho também desempenha a função de investigar a vida alheia, passando a ser 

avaliado como a materialização de um ato interiorano. Evidentemente, a objetivação absoluta 

é uma meta impossível de ser alcançada, pois os episódios podem até ser objetivos, mas a sua 

recriação discursiva está profundamente marcada por um corte subjetivista. Por isso mesmo, é 

bastante sintomático o uso do verbo recolher para indicar a detenção dos acontecimentos. De 

certo modo, a carga semântica desse verbo está marcada por um sentimento afetuoso, já que o 

ato de recolher pressupõe que alguém reúna e abrigue determinados objetos perto de si. Nesse 
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sentido, a própria organização estrutural do poema evidencia o conflito vivenciado por um 

sujeito que procura estabelecer um acordo pacífico entre a herança interiorana de corte rural 

(que aparece como matéria) e os costumes de uma sociedade moderna (que estão 

subentendidos na forma poética). 

Esse procedimento parece dialogar com a fórmula utilizada por Oswald de 

Andrade para representar a situação colidente da sociedade brasileira no início do século XX. 

O assunto foi exemplarmente analisado por Roberto Schwarz em seu ensaio “A carroça, o 

bonde e o poeta modernista”: 

 

Mas voltemos à forma de Oswald para o poema “pau-brasil”. A sua matéria-
prima se obtém mediante duas operações: a justaposição de elementos 
próprios ao Brasil-Colônia e ao Brasil burguês, e a elevação do produto – 
desconjuntado por definição – à dignidade de alegoria do país. (...) A nossa 
realidade sociológica não parava de colocar lado a lado os traços burguês e 
pré-burguês, em configurações incontáveis, e até hoje não há como sair de 
casa sem dar com elas (Schwarz, 2006a: 12). 

 

Mesmo que em menor escala, a sociedade potiguar ainda hoje preserva esse 

modelo dialógico, no qual coexistem alguns hábitos interioranos e os costumes da 

modernidade. Nada mais natural, portanto, que Zila Mamede também buscasse representar 

essa sociedade através da justaposição de elementos de caráter díspares. Tal método, contudo, 

deixa entrever que a poetisa faz parte de uma tradição literária para a qual a diversidade da 

cultura brasileira é a seiva estruturadora do seu verso. 

Se na primeira estrofe o sujeito parece ser agente absoluto das ações, a partir da 

segunda estância ele reconhece a possibilidade de ser vítima das mesmas ações que executa 

naquele momento (Indefeso é o gesto a que / (olho-flor) me presto). A carga semântica do 

adjetivo indefeso já aponta para a ideia de que o eu-lírico não está imune à ameaça dos 

olhares externos. Dessa forma, por meio de um movimento dialético que poderia ser chamado 

de conexão do olhar, Zila Mamede promove uma aproximação entre os integrantes daquele 

espaço; no momento em que o sujeito admite que outros indivíduos praticam o mesmo ato de 

espionagem, ele toma consciência de que não está sozinho na luta pela manutenção de uma 

tradição regional. Portanto, mais do que evidenciar a preocupação com a vida alheia, o 

intercâmbio do olhar é responsável pelo surgimento de um sentimento comunitário. 

Essa circunstância lembra a tese do intercâmbio de experiências apresentada por 

Walter Benjamin para definir os fundamentos do narrador. Apesar de o ensaio tratar de 

questões referentes a um elemento estrutural da prosa, a postura adotada pelo pensador 
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alemão em face da realidade social muito se aproxima do método de trabalho exercido por 

Zila Mamede. Em ambos os autores, percebe-se um esforço de evidenciar a condição humana 

que envolve o ato de compartilhar uma mesma experiência de vida. Em um determinado 

momento do seu estudo, Benjamin estabelece um contraponto entre a informação transitória e 

o conhecimento de vida que provém da narrativa: 

 

A informação só tem valor no momento em que é nova. Ela só vive nesse 
momento, precisa entregar-se inteiramente a ele e sem perda de tempo tem 
que se explicar nele. Muito diferente é a narrativa. Ela não se entrega. Ela 
conserva as suas forças e depois de muito tempo ainda é capaz de se 
desenvolver (Benjamin, 2008: 204). 

 

No fragmento transcrito acima, Benjamin contrapõe duas diferentes formas de se 

transmitir uma mensagem. Ao evidenciar o caráter duradouro da narrativa, entretanto, o 

ensaísta transcende a mera análise estrutural da obra literária e revela uma conduta 

humanizadora diante dos fatos. É exatamente essa postura que justifica a aproximação 

estabelecida entre os argumentos de Benjamin e a fenomenologia do olhar arquitetada por 

Zila Mamede. As diferenças no modo de se promover o intercâmbio de experiências narráveis 

despertam o interesse de também fazer uma distinção entre dois tipos de espionagem. O 

primeiro deles está vinculado ao desejo descomedido de obter informações da vida alheia; 

prática comum na sociedade contemporânea (reforçada, sobretudo, pela a ação da mídia), a 

natureza desse olhar revela um estado de alienação, pois as informações obtidas não auxiliam 

no processo formador do homem. O outro tipo de espionagem, por sua vez, está mais 

enraizado na cultura popular e, por isso mesmo, tende a ser encarada como a matéria de um 

grupo. Trata-se de uma ação comunitária e de um aprendizado. No poema analisado, o eu-

lírico olha para a rua, mas a rua também o observa. Ao estabelecer essa troca de experiências 

sensoriais, o elemento particular se iguala ao coletivo e, consequentemente, auxilia na 

manutenção dos costumes regionais. Através dos hábitos cotidianos, portanto, a poetisa 

promove um ato de resistência contra um sistema imperativo e alienador. 

Apesar de a experiência do olhar estar marcada por um efeito reflexivo, é muito 

interessante o fato de o eu-lírico aparecer na janela da casa e não no meio da rua. Nas vias 

públicas, as fragilidades do indivíduo se expõem de forma mais acentuada, já que ele está 

exposto à ação e ao julgamento alheio. Dessa forma, a partir da organização do espaço, Zila 

Mamede cria uma estrutura dialética entre a proteção oferecida pela casa e o sentimento de 

insegurança presente na imagem da rua. Em seus estudos sobre a vida cotidiana, Pierre Mayol 



ESSA MARCA DE SUOR NUMA CANÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 

47 

analisa exatamente essa rede de significação que se encontra por trás do ato de caminhar pelas 

ruas: 

 

Sair à rua significa correr o risco de ser reconhecido, e portanto apontado 
com o dedo. A prática do bairro implica aderir a um sistema de valores e 
comportamentos que força cada um a se conservar por trás de uma máscara 
para sair-se bem no seu papel. Insistir na palavra “comportamento” significa 
indicar que o corpo é o suporte primeiro, fundamental da mensagem social 
proferida, mesmo sem o saber, pelo usuário (Mayol,1998: 47).  

 

Na concepção do historiador, para não correr o risco de ser apontado como 

elemento destoante, ao sair para a rua, o indivíduo precisa se adequar às normas impostas pela 

sociedade. Dessa forma, a adesão ao sistema social pode levar o sujeito a negar os seus 

próprios princípios de vida. A imagem da casa presente no poema, portanto, cumpre a função 

de preservar a integridade emocional do eu-lírico, já que, no âmbito desse espaço, os papéis 

desempenhados jamais se configuram a partir do gosto alheio. As observações de Pierre 

Mayol sobre o poder de comunicação social do corpo também intensificam a natureza 

humanizadora do poema de Zila Mamede. Se, na rua, o corpo fala para outrem, na casa quem 

fala é a alma. Evidentemente, por estar dentro de casa, o eu-lírico acaba assimilando essa 

carga subjetiva e, como consequência, libertando-se do peso das máscaras que a sociedade lhe 

assenta no rosto. 

Outro aspecto relevante para o contexto deste debate diz respeito à configuração 

um tanto evasiva dos transeuntes. Na maioria das vezes, não é possível ter acesso, apenas pela 

exposição do corpo, aos anseios e à vida particular das pessoas que passam pela rua. É por 

esse motivo que a personalidade dos passantes é constantemente representada pelas artes de 

uma forma misteriosa e fragmentada. De fato, a rua parece desmaterializar os traços pessoais 

de um indivíduo, juntá-los ao restante da multidão e formar uma espécie de entidade coletiva. 

Esse efeito de incerteza e fugacidade foi analisado por José de Souza Martins em sua pesquisa 

sobre a representação onírica do cotidiano. 

 No segmento transcrito abaixo, interessa particularmente o fato de os andantes terem 

uma identidade difusa, pois essa passagem vai dialogar com a proposta do poema analisado. 

Evidentemente, por não aparecer em meio à agitada movimentação da rua, o sujeito lírico 

mantém a sua identidade assegurada. A casa é o lugar mais adequado para se proteger a 

integridade de uma pessoa. Marcada por lembranças e por uma rotina compartilhada, ela antes 

estrutura do que despedaça o indivíduo: 
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Essencialmente, o lugar público não é um lugar de pessoas reais, mas de 
pessoas supostas. Diferente do que ocorre no interior da casa de família, as 
pessoas da rua são anônimas e abstratas e sua identidade difusa não é 
constituída por relações concretas em que se sabe quem é o outro. (...) Sua 
identidade é construída pela suspeita e pela (des)confiança” (Martins, 1996: 
27). 

 

Mais adiante, a justaposição dos termos olho (elemento que observa) e flor  

(artefato observado) evidencia o empenho de Zila Mamede em transformar sujeito e realidade 

social em uma entidade unitária. Trata-se de uma tentativa de formular uma síntese para a 

cultura interiorana, cujo fundamento basal é a estreita ligação do homem com a sua região. 

Tomando o termo como unidade vocabular (olho-flor ), percebe-se que o globo ocular se 

converte em uma espécie de peça ornamental. A partir desse momento, a espionagem passa a 

ser apresentada como um ato que adorna o cotidiano e, consequentemente, como costume que 

transmite um caráter ameno à cultura local. De acordo com uma abordagem mais social, 

entretanto, a presença desse olhar externo pode ser entendida como um reflexo da vigilância 

imposta pela sociedade moderna, que vem continuamente criando mecanismos para controlar 

a vida do indivíduo. Nesse sentido, a temática do olhar também é empregada para denunciar a 

ausência de liberdade. Mais importante ainda, é por meio desse tema que a autora explora a 

incoerência de se viver em um mundo livre e, ao mesmo tempo, sofrer a coerção do sistema 

dominante. 

A última estrofe do poema tem um estilo mais plástico, já que as ações do sujeito 

foram substituídas pela apresentação de uma janela. É curioso observar que, diferente do 

procedimento adotado por Drummond, Zila Mamede não personifica a casa, já que a janela 

está destituída do órgão que a aproximaria da condição humana (sem olho). A ausência da 

personificação, contudo, não deixa o poema vazio de humanismo, pois a autora optou por 

condensar a experiência humana na imagem de um girassol. Diga-se de passagem, devido à 

sua relação com a rota solar, foi bastante apropriada a escolha do girassol para marcar a 

passagem do tempo. Ademais, pode-se dizer que a flor está corroborando com os hábitos da 

moça, já que ela também acompanha o movimento de um transeunte pelos ares. Nesse 

sentido, a imagem do girassol é responsável pela duplicação do sujeito e acaba por reforçar a 

condição humana que assinala a cena. No poema analisado, a moça e o girassol dão vida à 

paisagem. 
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A mudança de rota operada pela flor é bastante lenta e, por isso mesmo, tende a 

imprimir um tom doce e ameno à cena. Enquanto matéria social, esse movimento representa o 

cotidiano pacato das pequenas cidades. A forma utilizada pela poetisa, contudo, é muito 

parca, reduzida a três pequenas estrofes com mudanças bruscas no ângulo de observação do 

sujeito. Mais uma vez, Zila Mamede recorre à estruturação do poema para promover um 

embate entre a tradição (desenvolvida no tema da lentidão) e a modernidade (subentendida na 

brevidade da forma poética). 

Pode-se afirmar que, na lírica de Zila Mamede, as cenas cotidianas de caráter 

interiorano são apresentadas como uma forma de resistência contra a natureza atroz e 

reificante do sistema capitalista. Através desses episódios triviais a autora mostra que a 

tradição e os costumes populares sobrevivem aos percalços de uma era mecanicista e 

tecnológica. Bastante comprometida com uma causa social, Zila Mamede alimenta a fonte de 

tais resíduos na esperança de que eles lhe restituam uma tranquila organização social perdida. 

É curioso observar, entretanto, que os episódios coloquiais são extraídos exatamente de uma 

sociedade que afirma não ter mais tempo para vivenciá-los. Não seria exagero afirmar, pois, 

que os esforços da poetisa estão voltados para a tentativa de conservar a própria experiência 

humana. 
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Hábitos da Modernidade 
 

Se há uma identificação de Zila Mamede com as atividades cotidianas 

culturalmente vinculadas às pequenas comunidades, pode-se dizer que o seu comportamento 

em relação aos hábitos determinantes da sociedade moderna é bastante adverso. Marcado por 

um tom negativista, o discurso poético tende a enfatizar uma relação conflituosa entre o 

sujeito e a nova estrutura social, cuja implicação mais contundente é o retrato de um indivíduo 

fragmentado e confuso. Isso não corresponde, evidentemente, à recusa da modernidade, 

embora indique uma desconfiança em relação a alguns valores a ela vinculados. Ao funcionar 

como uma espécie de materialização do tempo, na poesia de Zila Mamede a atividade 

cotidiana é capaz de oferecer um embate entre o presente e o passado. As constantes 

mudanças operadas na sociedade industrial, por exemplo, levaram a poetisa a responsabilizar 

a modernidade pela destruição da memória cultural regional. É por esse motivo que ela tanto 

se empenha no projeto de preservação das experiências localistas. 

Em muitas passagens da lírica mamediana, o cotidiano da cidade moderna aparece 

vinculado à ideia de instabilidade, solidão e ameaça. Em alguns momentos, ele chega mesmo 

a ser identificado como prática alienante, haja vista o caráter mecanicista de determinados 

eventos. Não se pode negar, evidentemente, que a autora trabalha com base em estereótipos 

criados em torno da modernidade; de qualquer forma, os episódios apresentados são sempre 

muito ricos e marcados pela experiência humana. É importante que se estabeleça uma 

distinção, portanto, entre o sujeito lírico dos poemas (que, em certos momentos, vive uma 

experiência alienante) e a sua voz enunciativa (que descreve os eventos e se mantém imune 

aos efeitos dessa alienação). 

A diferença com que são tratadas a vida cotidiana do campo e da cidade pode ser 

facilmente percebida na composição dos temas referentes ao trabalho. A descrição das tarefas 

urbanas está destituída do tom quase ufanista que assinala as tarefas campestres citadas em O 

arado. Em geral, a atividade cotidiana das grandes cidades é descrita com maior 

impessoalidade, segundo bem exemplifica o trecho do poema “Manicure” transcrito abaixo. 

Apesar de estar marcado por um teor plástico-descritivo, esse texto denuncia a insatisfação do 

eu-lírico em relação a atividades que se fortaleceram com o avanço da sociedade capitalista. 

De certo modo, os cortes que a manicure pratica na mão dos clientes correspondem, via 

metonímia, a um corte executado na própria personalidade do indivíduo: 
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Longes nome e fala 
no rosto: 
          na sala 
mundo-mãos-em-fila 
(“Manicure”, Exercício da palavra, 1975) 

 

Os indivíduos presentes na sala da manicure estão destituídos dos principais 

traços que atestam a particularidade do ser (nome e fala). Como não é possível fazer uma 

distinção áudio-visual através do rosto dos clientes, a prática de frequentar o salão de beleza 

acaba funcionando como metáfora para um processo de massificação. Em tais circunstâncias, 

o indivíduo abre mão daquilo que lhe é próprio para se tornar uma reprodução em série. 

Evidentemente, práticas de tal natureza tendem a comprometer a personalidade do indivíduo. 

Essa incômoda sensação de detrimento do ser tem reflexos, do ponto de vista formal, na 

ordenação indireta da frase e na ausência do verbo de ligação (a ordem direta da sentença 

seria: No rosto estão longes nome e fala). 

Ainda cumpre observar que, através de um processo de justaposição, a poetisa 

coloca a realidade social e o trabalho de manicure em patamar de igualdade. É como se, para 

os clientes, a realidade do mundo se reduzisse à realidade do salão de beleza – ponto de vista 

que destaca a futilidade como um dos aspectos da sociedade capitalista. Zila Mamede até 

procurou evidenciar a organização com que o trabalho é realizado no salão (mãos-em-fila), 

mas o efeito de ordem não transcende as paredes desse ambiente. Dessa forma, as mãos 

enfileiradas denunciam o estado alienante de um grupo social que não consegue estabelecer 

qualquer relação crítica com o mundo exterior. 

Em poema intitulado “Um fusca a 120”, Zila Mamede também estabelece 

importantes relações com eventos cotidianos característicos da vida moderna. Sabe-se que, no 

Brasil, o fusca viveu um momento de grande popularidade entre as décadas de 60 e 80. 

Naquele momento, o carro tornou-se um bem material muito cobiçado e o crescente número 

de vendas fê-lo símbolo de uma nação que consolidava a sua modernidade. Não seria exagero 

afirmar, portanto, que o fusca é uma espécie de correlato objetivo das questões sociais 

vivenciadas na época: 

 

(...) 
Fitas 
fotos 
cores 
bandeiras de partir 
                de curtir 
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                o tempo 
no celerado espaço 
das bocas do carburador 
O salto no papel e no painel 
                         cavalos a 90 
                                      110 
                                      130 
                                      140 
(“Um fusca a 120”, Exercício da palavra, 1975) 

 

A imagem do carro foi largamente utilizada na literatura moderna como símbolo 

de uma realidade pragmática e mecanicista. No poema de Zila Mamede, contudo, percebe-se 

um esforço do eu-lírico voltado para humanização do veículo, revelando assim o seu 

descontentamento com o perfil insensível de alguns setores da sociedade industrial. Com o 

intuito de suavizar o caráter demasiado mecânico da máquina, a poetisa resolveu atribuir-lhe 

elementos carregados de subjetividade. A imagem das fitas penduradas no espelho 

retrovisor14, por exemplo, mostra que as crenças do sujeito se apoderaram do ambiente 

maquinal. Depois, as fotos utilizadas para ornamentar o veículo foram o meio encontrado para 

se efetuar a materialização da memória e, consequentemente, manter o passado pessoal 

sempre por perto. Por fim, a alegria e a vivacidade podem ser intuídas através da variação de 

cores presente no automóvel. Dessa maneira, o elemento modernizador só se transforma em 

uma fonte de prazer depois que ele assimila determinadas características do sujeito. 

Observa-se que a atividade lúdica aparece diretamente vinculada à realidade 

exterior, como se o ato prático de dirigir enfraquecesse as barreiras que se assentaram entre o 

objeto mecânico e o ser humano (bandeiras de partir / de curtir  / o tempo). Essa 

identificação do sujeito com a máquina é ainda mais evidenciada através da personificação do 

carro (bocas do carburador). A imagem das bocas do carburador vincula o meio de 

transporte à prática da alimentação, que é crucial para o ser humano. Mais importante ainda, 

ela evidencia o fato de que, para funcionar com propriedade, a máquina depende do alimento 

fornecido pelo homem. Pode-se afirmar, portanto, que esse veículo tem um aspecto adverso 

daquele ao qual ele geralmente é associado; ele não exprime o sentimento de uma sociedade 

reificante, mas sim a graciosidade de um objeto marcado pela experiência humana. De certo 

modo, a euforia do sujeito encontra reflexos na sequência numérica que fecha o fragmento 

transcrito acima. Tem-se a impressão de que a satisfação do eu-lírico cresce na medida em 

que se acelera o carro, de modo que o ápice do prazer acontece quando a máquina atinge a 
                                                 
14 Em algumas cidades interioranas, muitas pessoas cultivam o hábito de pendurar no espelho do carro fitas com 
mensagens religiosas ou com nome de santos, geralmente adquiridas em viagens peregrinas.  
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velocidade máxima. Ainda cumpre observar que a experiência com o automóvel não afeta 

apenas a vida do sujeito, mas também o próprio ato de criação poética, já que realidade e 

escritura aparecem vinculadas por um mesmo determinante (O salto no papel e no painel). 

Os fragmentos transcritos acima são suficientes para mostrar que Zila Mamede 

apreende de forma negativa o cotidiano simbólico das grandes cidades, já que a voz 

enunciativa dos poemas aparenta estar em constante desconforto com as situações relatadas. 

Há, na lírica mamediana, a presença de uma sociedade em que a supremacia do capital parece 

ter efetivado a degradação da experiência humana. Por esse motivo, o tema do dinheiro pode 

oferecer informações preciosas sobre o modo como se organiza o cotidiano citadino. Dentre 

os recursos monetários disponíveis no mundo dos negócios, o giro de capital e a frequente 

procura por bancos de crédito fazem da promissória um elemento capaz de estabelecer 

importantes vínculos entre a realidade social e os anseios do indivíduo. 

 

PROMISSÓRIA 
 
Número negrito 
cédula antigrito 
no papel dança-cores 
 
cheque choque 
e a angústia circular do calendário: 
noventa-dias-vezes 
a contagem a conta 
a macumba a novena 
o pago a pena 
no girar do tempo 
dos olhos eletrônicos. 
(Exercício da palavra, 1975) 

 

O poema pode ser dividido em dois segmentos distintos, formalmente demarcados 

pela própria distribuição das estrofes. O primeiro deles (de curta duração) descreve o anúncio 

apelativo das promissórias, enquanto o segundo (bem mais extenso do que o anterior) 

apresenta as consequências drásticas que o indivíduo enfrentará caso ceda ao apelo de tal ação 

administrativa. Dessa forma, a própria estrutura do poema já evidencia que o sonho de ter as 

dívidas quitadas dura pouco, ao passo que a realidade do endividamento se propaga no ritmo 

alucinante de uma corrida contra o tempo. Por isso mesmo, a promissória é retratada como 

elemento responsável pelo detrimento da estabilidade financeira do sujeito, que terá sua 

liberdade cada vez mais comprometida com as questões burocráticas. 
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O vocábulo número é a porta de entrada do poema e, por isso mesmo, atrai a 

atenção do leitor para um tipo de sociedade que parece girar em torno de códigos e dígitos. 

Trata-se da denúncia de um processo social em que os interesses financeiros têm maior 

importância do que o relacionamento humano. Depois, levando-se em consideração a 

simbologia nebulosa que envolve a cor preta, o termo negrito parece antecipar a presença de 

algo maligno. Essa sensação é reforçada por meio da aliteração resultante da repetição dos 

sons nasais, que produzem um eco grave e propagam o estado de angústia. Logo se percebe, 

pois, que o poema está marcado pelo prisma da negatividade, no sentido de que ele apresenta 

um discurso aflito em relação ao débito das notas fiscais. 

Ao aparecer como recurso disponível para a quitação das dívidas, a promissória 

acaba atenuando momentaneamente o grito angustiante do sujeito (cédula antigrito); 

ressalta-se, contudo, que ela própria já deve ser entendida como o registro de uma despesa. 

Observa-se, portanto, que a promessa do benefício está intimamente ligada a um processo de 

endividamento cíclico que, cada vez mais, acentua o estado de precariedade na vida do 

sujeito. Dessa forma, o eu-lírico vive a drástica experiência de ser constantemente subtraído 

sem sequer perceber o ato da subtração (pelo menos nesse primeiro momento). Mais do que 

uma batalha contra o tempo o poema apresenta o drama de um indivíduo hostilizado por um 

exercício de caráter monetário. 

A configuração gráfica da promissória foi cuidadosamente estruturada para 

ludibriar os clientes. As cores dançantes envolvem o sujeito em uma atmosfera encantadora, 

encobrindo, com isso, os problemas que esse tipo de documento pode acarretar. A vivacidade 

e a beleza da cor, pois, foram utilizadas com o intuito de disfarçar um mal (papel dança-

cores). É curioso observar que, ao apresentar um objeto visualmente atraente e intimamente 

maligno, a poetisa acaba revelando a fragilidade de um sistema social cujas benfeitorias só 

existem na aparência. De acordo com a matéria textual, se o crédito das promissórias parece 

ser um modo de assistência, a experiência logo revela que o indivíduo paga um preço caro por 

recorrer a esse tipo de serviço. 

Em estudo sobre a representação simbólica das moedas, Michel Foucault revela o 

modo como se articulam as relações valorativas entre o dinheiro e o produto. Apesar de a 

moeda ter passado por diferentes configurações ao longo da história, ela é comumente 

encarada como elemento concreto que designa uma riqueza abstrata: 

 

A moeda pode sempre reconduzir às mãos de seu proprietário o que acaba de 
ser trocado por ela, assim como, na representação, um signo deve poder 



ESSA MARCA DE SUOR NUMA CANÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 

55 

reconduzir o pensamento àquilo que ele representa. A moeda é uma sólida 
memória, uma representação que se reduplica, uma troca adiada (Foucault, 
2007: 251). 

 

Dentro dessa perspectiva, a promissória parece ser uma espécie de memória 

traída, já que (nos minutos que antecedem à adesão do cliente) ela antes esconde do que 

revela os perigos intrínsecos a esse tipo de transação. Se a moeda pode devolver ao indivíduo 

a matéria pela qual ela foi trocada, a promissória costuma extrair do indivíduo o dinheiro que 

posteriormente passaria por um processo de câmbio. Trata-se, portanto, de um signo portador 

de significados negativos. Enquanto a promissória fizer parte de sua vida cotidiana, o eu-lírico 

terá sob seu domínio um objeto que se anuncia como memória corporificada do vazio e da 

subtração. 

Com efeito, o eu-lírico sente um verdadeiro abalo emocional ao descobrir que as 

dívidas são mais altas do que o previsto (cheque choque). Essa situação inesperada é 

formalmente desenvolvida através do ritmo acelerado do poema. Além de transmitir a ideia de 

choque, a cadência rítmica reproduz o sentimento angustiante de um indivíduo que precisa 

recorrer a muitos meios até encontrar uma solução adequada para o seu caso. Observa-se 

ainda que a similaridade sonora acaba estabelecendo uma aproximação entre os termos 

cheque e choque. Para fins de efeito estético, esse recurso cria um ponto de intersecção entre 

a necessidade de cumprir um dever e a incapacidade de realizá-lo plenamente. Por isso 

mesmo, apesar de todo o esforço para se manter livre das contas, a dívida parece ser uma 

condição inerente ao homem da sociedade moderna. 

A imagem de um calendário vigilante (cuja função é não permitir que o sujeito se 

esqueça dos seus compromissos) também reforça o efeito de tensão que permeia o texto. 

Depois, o adjetivo circular , utilizado para assinalar a natureza desse calendário, evidencia a 

presença de um evento que sempre retorna ao mesmo ponto. Dessa forma, tem-se a impressão 

de que, mesmo pagando algumas contas, o sujeito interminavelmente acumula dívidas que 

precisam ser quitadas. Como o pagamento efetuado nunca resolve o problema, o desespero 

adentra na interioridade do eu-lírico, que vai amiúde perdendo o controle da situação. O 

desejo alucinante de encontrar uma boa alternativa faz com que as suas ações sejam 

executadas de forma quase aleatória, característica de quem foi afetado pelo processo de 

reificação. 

Por outro lado, essa ação contingente é uma das principais peculiaridades da vida 

cotidiana. Sabe-se que grande parte dos hábitos e das obrigações diárias é executada 

espontaneamente. A velocidade e o automatismo das ações geralmente não permitem que o 
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indivíduo reflita sobre a natureza do que está sendo executado, segundo bem destaca o estudo 

de Agnes Heller sobre o assunto: 

 
(...) se nos dispuséssemos a refletir sobre o conteúdo da verdade material ou 
formal de cada uma de nossas formas de atividade, não poderíamos realizar 
nem sequer uma fração das atividades cotidianas imprescindíveis; e assim, 
tornar-se-iam impossíveis a produção e a reprodução da vida na sociedade 
humana (Heller, 1992: 30). 

 

É interessante observar que, nos tempos da celeridade tecnológica, a própria 

configuração do cotidiano parece contribuir para o enfraquecimento do desempenho 

individual. Evidentemente, a espontaneidade da vida cotidiana não deve ser entendida, em 

princípio, como uma forma de alienação ou de reificação, mas apenas como um ato que se 

tornou regular devido à prática frequente. No poema de Zila Mamede, contudo, tem-se a 

sensação de um efeito potencializado, pois o indivíduo já não é capaz de refletir sobre a 

normalidade da prática e tampouco sobre o que ela representa para sua vida. Não seria 

exagero afirmar, pois, que a poetisa delineia um panorama social em que o próprio cotidiano 

se encontra em apuros. 

Mais adiante, Zila Mamede cria um neologismo para evidenciar a presença de 

uma unidade entre o indivíduo e o capital; o termo noventa-dias-vezes designa, ao mesmo 

tempo, o prazo e o modo de se pagar as contas. Trata-se, pois, de um vocábulo que cruza 

dados sobre a imposição do sistema (90 dias) com dados sobre as condições do cliente (90 

vezes). A aproximação dessas duas instâncias, contudo, mostra que a vida do ser humano está 

inevitavelmente marcada pela presença ostensiva do capital. Mais do que facilitar o 

pagamento, o longo prazo estabelecido para a quitação da promissória faz com que o 

indivíduo conviva por mais tempo com o sentimento aflitivo do débito. Por isso mesmo, a 

dívida passa a ser tratada como parte natural da sua vida. 

A estrutura paralelística que assinala os três versos seguintes produz uma 

sensação de regularidade tão marcante que o leitor logo intui que, a despeito das opções 

disponíveis, o eu-lírico dificilmente encontrará uma solução eficaz para os seus problemas. 

Do ponto de vista formal, a ausência das vírgulas faz com que esses versos adquiram um 

acentuado efeito de coesão. O recurso também sinaliza a impossibilidade de fornecer um 

período de suspensão e descanso para o indivíduo, até porque ele se encontra em uma corrida 

contra o tempo. Desse modo, a poetisa parece contrastar a figura fragmentada do sujeito com 

a unidade do drama por ele vivenciado. A organização estrutural do poema mostra, portanto, 
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que todas as possibilidades de auxílio surgem apenas para reforçar a situação de 

endividamento. Não seria exagero afirmar que a grande questão desse poema seria a redução 

do indivíduo em face da imponência de um sistema regido pelo capitalismo. 

Primeiramente, o dinheiro apurado parece não ser suficiente para cobrir o crédito 

devedor. O caráter objetivo e incisivo do discurso deixa entrever que as operações monetárias 

realizadas pelo sujeito (a contagem) não quitam os seus débitos (a conta): acumulam-se 

algumas cédulas, mas a conta permanece. Como a realidade material não oferece qualquer 

tipo de subsídio, o sujeito lírico resolve apelar para as forças místicas. É curioso observar, 

entretanto, que o desespero e a esperança de conseguir uma graça levam-no a acatar diferentes 

práticas religiosas. A macumba é uma atividade ligada às religiões de origem africana. A 

novena, por sua vez, é uma prática típica da religião católica. Nesse sentido, a urgência do 

pagamento é mais importante do que a devoção e a lealdade oferecida a um tipo específico de 

religião. 

De certo modo, essa cena sumária é um modelo de como uma parte significativa 

da sociedade brasileira lida com a sua espiritualidade. A miscigenação da raça gerou um 

hibridismo cultural no país, de modo que, em seus atos de devoção, os indivíduos comumente 

agregam dogmas de religiões muito adversas. Um fato comum no país, por exemplo, é a 

adesão de pessoas declaradamente católicas a rituais condenados pelo catolicismo, como a 

prática dos curandeiros. Por fim, o episódio ainda revela a importância secundária que a 

atividade religiosa desempenha na vida de alguns indivíduos. De modo geral, a graça divina 

só é lembrada no momento em que as pessoas passam por uma experiência de grande aflição. 

Em contrapartida, há indivíduos que evocam a divindade com tamanha insistência que o ato 

parece adquirir um caráter automatizado e, portanto, completamente destituído de sentimento. 

Mais adiante, as possibilidades de auxílio que vinham sendo apresentadas ao eu-

lírico são brutalmente interrompidas por uma sentença factual (o pago a pena). Chega-se o 

momento em que o pagamento da dívida é a única alternativa do sujeito; ele será penalizado 

caso não desempenhe essa tarefa. Cumpre observar que, ainda que o verso não seja 

examinado como uma oração coordenada alternativa (em que o indivíduo deve optar por 

pagar as contas ou responder a um processo), o sentimento de penalidade perdura como 

consequência de uma experiência aflita e desgastante. Ou seja, se o termo pago realmente 

aponta para o fato de que o sujeito quitou as suas dívidas, as dificuldades enfrentadas para 

conseguir essa proeza já devem ser entendidas como uma forma de punição. Independente do 

ponto de vista que se analise esse verso, entretanto, nele se observa a presença de um sujeito 

que vive em descompasso com a sociedade. Com efeito, por maior que seja o empenho do 



ESSA MARCA DE SUOR NUMA CANÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 

58 

indivíduo, o meio social parece impor barreiras para que ele não alcance um momento de 

satisfação plena. 

A atitude desesperadora do eu-lírico, bem como a sua consequente incapacidade 

de estabilizar a situação econômica, também estão formalmente retratadas através das 

diferentes relações semânticas estabelecidas entre os pares que compõem o poema, conforme 

mostra a tabela abaixo. Nota-se que os recursos apresentados ao sujeito se misturam e formam 

um bloco de ideias confusas e apreensivas: 

 

 
RELAÇÃO SEMÂNTICA DOS PARES 

 
CONSEQUÊNCIA 

cheque 

(conhecimento da dívida) 

choque 

(pasmo diante do alto valor) 

ADVERSIDADE  

a contagem 

(acúmulo de capital) 

a conta 

(a incompatibilidade com o valor a ser pago) 

DIVERSIDADE  

a macumba 

(prática religiosa de origem africana) 

a novena 

(prática religiosa de natureza cristã) 

ALTERNATIVAS  

o pago 

(quitar as dívidas) 

a pena 

(não quitar as dívidas e ser condenado) 

 

Os dois últimos versos do poema fazem uma referência explícita ao processo de 

reificação operante na sociedade moderna. As transações monetárias do eu-lírico não são 

agenciadas diretamente com um ser humano, mas sim com as máquinas que invadiram o 

cotidiano com o intuito de realizar tarefas antes executadas pelo homem. A frígida imagem 

dos olhos eletrônicos, cujo funcionamento é baseado em processadores, já revela o domínio 

que a máquina exerce sobre o indivíduo. Na cena descrita por Zila Mamede, os aparelhos 

eletrônicos estão no comando e ditam as normas a serem seguidas pela sociedade. A máquina 

é que determina o tempo necessário para que o sujeito quite o valor de suas promissórias (no 

girar do tempo / dos olhos eletrônicos). Observa-se que, do ponto de vista estrutural, todos 

os versos precedentes estão vinculados a esses dois versos finais, de modo que as cenas 

descritas ao longo do poema não são mais do que consequências da pressão imposta pelo 

tempo das máquinas. 
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Por outro lado, os olhos eletrônicos podem ser encarados como símbolo de uma 

sociedade calculista e vigilante; um ambiente onde o indivíduo necessita prestar 

esclarecimentos sobre a grande maioria dos seus atos. Evidentemente, os mecanismos de 

controle são necessários para que se estabeleça um sentido de ordem na sociedade, mas o fato 

de a gerência ser exercida por uma máquina acaba revelando um processo de desumanização 

vinculado à era industrial. A precária articulação social que fundamenta o poema é, pois, 

reflexo de uma sociedade previdente e individualista. Depois, levando-se em consideração 

que a tradição popular atribuiu aos olhos o papel de ser a janela da alma, constata-se que o 

sistema administrativo dessa sociedade está destituído dos caridosos valores comumente 

associados às imagens anímicas. 

O fato de o poema mostrar um sistema social enfraquecido pela ação do dinheiro 

não significa, contudo, que ele seja pobre em termos de representação da experiência humana. 

Pelo contrário, o teor humanista dessa peça decorre exatamente da crise instaurada entre o eu-

lírico e a sociedade. Pode-se dizer que, quanto mais o sistema capitalista tenta bloquear as 

ações do sujeito, mais significativos se tornam os atos realizados com o intuito de resistir à 

ação opressora. 
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Memória Cultural 

 

Quando criança, Zila Mamede costumava passar as férias no sítio do avô, de 

modo que a ambientação rural teve um papel decisivo para a formação cultural da autora. Este 

é um dos motivos pelos quais as suas lembranças geralmente estão marcadas por uma forte 

veia popular. Mesmo a cidade de Currais Novos, onde a poetisa passou parte da infância, 

mantinha essa forte ligação com a cultura popular. Com efeito, vários elementos da memória 

cultural sertaneja (como as festividades, as crenças, a literatura oral e os hábitos da sociedade) 

agiram diretamente na configuração da lírica mamediana, proporcionando-lhe um acervo de 

imagens fantásticas, muitas vezes assinalado por um teor metafísico. Evidentemente, essa 

tradição popular sofreu algumas transformações a partir do instante em que a autora foi residir 

na capital do estado. Mas, a despeito do encontro com o ambiente urbano, o tema não apenas 

se manteve aceso em sua obra, como parece ter adquirido um sentimento de resistência. É 

como se essa cultura fosse a parte mais material de um passado que a poetisa quer, a todo 

custo, preservar. 

A relação da lírica mamediana com a memória cultural sertaneja pode ser 

observada tanto no aspecto temático (quando relata os mitos e causos da região) quanto no 

aspecto formal (quando reproduz a estrutura de cantigas, cordéis e danças de roda). O poema 

“Cantiga”, por exemplo, é articulado a partir de uma famosa trova popular. Nele, tema e 

estrutura dialogam com uma quadrinha recorrente nas brincadeiras de criança: 

 

Aquele anel que de vidro 
no abstrato se mudou 
sumiu das fibras dos dedos 
no círculo em que se fechou 
Naquele anel que me deste 
no vidro em que se quebrou 
foi-se o amor que tu me davas 
que era nada, se acabou. 
(“Cantiga”, Exercício da palavra, 1975) 

 

É preciso destacar, contudo, que a matéria da memória cultural dialoga com a 

estrutura geral de cada obra. O mar, por exemplo, é a imagem que comanda a arquitetura do 

volume Rosa de pedra. Nada mais coerente, portanto, que o tema da memória cultural seja 

articulado a partir de uma ligação direta com a paisagem oceânica. Fruto de uma experiência 

pessoal, o mar forneceu a Zila Mamede um conhecimento que se traduziria em formas e 
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procedimentos poéticos. As lendas marítimas e a cultura dos pescadores lhe renderam um 

acervo de imagens bastante expressivo. Além da temática variada, os recursos formais 

também são condizentes com a realidade do mar: a excessiva repetição de termos, a obra 

marcada por aliterações e assonâncias e o ritmo bem pontuado são tentativas de mimetizar a 

fisionomia desse ambiente natural. Mais importante ainda, o mar cumpre uma função social 

na lírica mamediana. Embora pareça ser a projeção de uma condição intimista, ele retrata a 

solidão de um sujeito cada vez mais desconectado do mundo moderno. 

O poema “Canção do sonho oceânico” é um exemplo de como a autora consegue 

vincular questões culturais e questões sociais em um único objeto poético. Embora os 

elementos da memória cultural marítima estejam sendo discutidos em primeiro plano, há um 

teor de crítica social subentendido nesses versos. Pode-se afirmar que a apropriação da 

tradição marina está intimamente vinculada à negação de um modelo de sociedade urbana: 

 

Irei brincar com fantasmas, 
os governantes do mar. 
Falarei língua das ondas, 
cantarei canções marujas, 
escreverei meus poemas 
nos lábios dos caramujos 
(...) 
 
Ó marés de minha infância 
onde acabastes de ser? 
Onde o feitiço dos olhos 
das sereias de luar? 
Onde piratas e medos 
meus sonhos a povoarem? 
(“Canção do sonho oceânico”, Rosa de pedra, 1953) 

 

Assim como a água, o texto tem propriedades bastante maleáveis. Tanto do ponto 

de vista temático, pois há uma forte recorrência de imagens fortuitas e evasivas, quanto do 

ponto de vista linguístico, já que o discurso poético tem um caráter pouco referencial. Em 

versos como “Onde piratas e medos / meus sonhos a povoarem?”, por exemplo, não está 

devidamente claro a que termo o advérbio onde se relaciona. Essa maleabilidade atinge, 

inclusive, a questão da memória cultural aqui discutida, pois, embora não restem dúvidas de 

que Zila Mamede trabalha com elementos do imaginário marítimo, não é possível relacioná-

los à cultura de uma região específica. Ou seja, o conhecimento do mar que sustenta as bases 
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deste poema tem um aspecto universal (língua das ondas, canções marujas, sereias e 

piratas). 

A despeito de sua universalidade, a imagem do mar também se configura como 

resíduo da colonização, reportando-se à época em que os portugueses realizaram as suas 

fantasiosas viagens marítimas. Em livro sobre a obra de Guimarães Rosa, Ana Paula Pacheco 

mostra que esse mergulho no passado é procedimento comum na literatura contemporânea, de 

modo que os escritores muitas vezes acabam por mostrar uma espécie de resíduo cultural: 

 

(...) conquistar a negatividade dos resíduos arcaicos da cultura tradicional 
para compor a crítica do contemporâneo, reencontrando a sociedade 
patriarcal, suas práticas, rituais, crendices, sistemas de opressão, costumes 
etc. no momento particular da modernização conservadora de uma história 
nacional (Pacheco, 2006: 13). 

 

A natureza evasiva da obra também pode ser observada no modo como o tema é 

articulado. Os verbetes brincar  e governantes, por exemplo, têm características opostas, pois 

enquanto o primeiro aponta para a idéia de diversão, o outro designa um cargo de 

responsabilidade. Evidentemente, ao estabelecer um elo entre os dois termos, a poetisa extrai 

o peso da vida burocrática e faz com que a administração do mar seja um exercício 

descompromissado. Depois, não se deve esquecer que o próprio fantasma já é uma figura 

abstrata. Nesse sentido, é através das imagens oníricas que sujeito lírico revela o desejo de 

habitar um mundo livre de regimes autoritários. 

Não deixa de ser curioso o fato de o mar proporcionar abrigo ao ser humano, pois 

o ambiente marítimo é comumente associado à idéia de inquietação e ameaça. Obedecendo a 

um critério de coerência interna, a poetisa direciona o foco de observação para as profundezas 

do oceano, que tem uma atmosfera aparentemente mais calma. Verifica-se, contudo, que a 

índole acolhedora não se manifesta apenas no ambiente, mas nos próprios habitantes do mar. 

A configuração corporal do caramujo, que é um molusco gastrópode provido de uma concha 

espessa, já revela por si só um apurado efeito de proteção (nos lábios dos caramujos). Mas a 

aparência afável do cenário marítimo também comporta um teor de crítica social. Nas 

entrelinhas, ele revela a angústia de um sujeito que não encontra em terra firme a estabilidade 

que precisa para viver. O mar é encarado, portanto, como o ambiente capaz de lhe assegurar a 

voz (Falarei língua... / cantarei canções... / escreverei meu poemas). 

De certo modo, Zila Mamede está dialogando com uma tradição da literatura 

brasileira para a qual o escapismo é tema recorrente. Atitude peculiar ao bardo romântico, a 
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necessidade da fuga atingiu até mesmo aqueles poetas mais fervorosamente modernistas. 

Incapaz de resolver os conflitos da sociedade moderna, ao indivíduo não resta outra 

alternativa do que se evadir. Mário de Andrade talvez tenha sido um dos primeiros 

intelectuais a identificar a permanência do tema nas letras brasileiras. Ao analisar a obra de 

um grupo de poetas da década de 30 (Manuel Bandeira, Augusto Frederico Schmidt, Carlos 

Drummond de Andrade e Murilo Mendes), Mário percebeu o quão intensa é a tradição da 

lírica evasiva: 

 

Nos poetas românticos o tema do exílio e do desejo de voltar é frequente. 
Com o neo-romantismo dos nossos parnasianos, o tema das barcas, das velas 
que partem e « não voltam mais » foi substituindo a ave que voltava e ou 
queria voltar ao ninho antigo. No... neo-neo-romantismo dos 
contemporâneos, o desprendimento voluptuosamente machucador, a 
libertação da vida presente, que se resume na noção de partir, agarrou 
frequentando com insistência significativa a poesia nova. 
(...) Incapazes de achar a solução, surgiu neles essa vontade amarga de dar 
de ombros, de não se amolar, de partir pra uma farra de libertações morais e 
físicas de toda espécie (Andrade, 2002 : 41). 

 

Contanto que ingresse em uma sociedade de regras flexíveis, o sujeito está 

disposto a promover mudanças significativas em sua vida. A primeira providência a ser 

tomada é assimilar a língua do novo habitat (Falarei língua das ondas). A imagem pode 

parecer um pouco ineficiente, mas ela revela dois importantes aspectos da condição humana 

do sujeito. Primeiro que há uma diferença entre a sua língua (que é compartilhada por uma 

comunidade linguística) e a língua das ondas (que só existe no plano da fabulação). Depois, 

que há o desejo e a disponibilidade em aderir à cultura do outro. Nesse sentido, a cultura 

marítima é o mecanismo pelo qual um sujeito de hábitos urbanos consegue se distanciar de 

sua própria condição social. Destaca-se ainda que o eu-lírico planeja utilizar a poesia para se 

justapor ao elemento estrangeiro (escreverei meus poemas / nos lábios dos caramujos). O 

episódio é interessante na medida em que atesta a função catártica da literatura, dando-lhe o 

poder de romper barreiras e apaziguar o espírito conturbado dos indivíduos. 

Observa-se que o imaginário do eu-lírico está igualmente povoado por seres 

sedutores (sereias) e por seres repulsivos (piratas). De certa forma, essa equivalência entre o 

bem e o mal (o agradável e o desagradável) condiz com o perfil da sociedade agregadora 

delineada no poema. Mas ela também aponta para o fato de que, no mundo particular do 

sujeito, até a maldade se transforma em fantasia. Cumpre observar, contudo, que o ambiente 

libertador existe apenas no campo da imaginação. Grande parte dos verbos, por exemplo, está 
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flexionada no futuro (Irei , falarei, cantarei, escreverei etc.) e o próprio título do poema já 

aponta para a idéia de devaneio (Canção do sonho oceânico). Pode-se afirmar, portanto, que, 

no texto analisado, o imaginário poético (nutrido pela memória cultural) cumpre a função de 

abrandar a realidade objetiva do sujeito. 

É curioso como Zila Mamede se apropria de um critério coerente para retratar os 

temas da memória cultural ligados à imagem da água. Se em Rosa de pedra (obra de 

panorama litorâneo) o assunto é articulado a partir da paisagem marítima, em O arado (obra 

de episódios sertanejos) ele se desenvolve com base na imagem do rio. Isso significa que 

águas de natureza distinta alimentam memórias culturais igualmente distintas. No contexto da 

lírica mamediana, o imaginário marítimo tem um caráter mais universalista ao passo que o 

imaginário fluvial tem contornos mais regionais. A própria configuração do espaço parece 

reforçar essa ideia, pois enquanto o mar se abre para o mundo, o rio corre terra adentro, 

embora em direção ao mar. Nesse sentido, a cidade de Natal ocupa um lugar estratégico no 

contexto dessa discussão. Situada entre o rio e o mar, ela tem a capacidade de agregar os 

valores localistas aos valores cosmopolitas. 

A temática do poema “O rio”, por exemplo, foi visivelmente influenciada por 

elementos da cultura popular, sobretudo no que diz respeito ao ato de atribuir uma explicação 

mística para os eventos mais corriqueiros da realidade: 

 

Mas o que conta em nós é mesmo o rio 
correndo na memória com seu jeito 
de rio, sua boca chã de rio, 
 
a força de ser rio e ser caminho 
de rio, noite assombração de rio, 
chamado ser em oculto chão de rio, 
 
ter os remorsos fluviais de rio 
que afogou nas areias dois meninos 
e de seu pranto fez nascer cacimbas. 
(“O rio”, O arado, 1959) 

 

A repetição do termo rio  foi a maneira encontrada por Zila Mamede para 

reproduzir no discurso poético a natureza das correntes fluviais. Como a imagem vai sendo 

constantemente recuperada, ela facilmente transmite a sensação de um leito ininterrupto. Mas 

é preciso destacar que a corrente das águas acaba ligando o discurso presente a uma 

experiência do passado. É por esse motivo que a questão é examinada pelo viés da memória 
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(Mas o que conta em nós é mesmo o rio / correndo na memória...). Na verdade, o grande 

objeto deste poema não é tanto a presença física do rio, mas sim uma forma abstrata retida 

pelas lembranças. Uma forma que a recordação infantil parece ter impregnado de placidez e 

mistérios. 

O rio retratado por Zila Mamede faz parte de uma paisagem noturna. A escolha do 

tempo é coerente com o teor de mistério e fabulação que perpassa o texto, já que os objetos 

perdem a nitidez quando estão encobertos pelo manto da noite. Dessa forma, a paisagem 

obscura transmite, ao mesmo tempo, a ideia de medo e a ideia de imprecisão. É por se instituir 

entre o dito e o não-visto que o poema consegue apreender o caráter místico da realidade, um 

dos mais importantes aspectos da cultura oral. O episódio da assombração que ronda o rio, 

por exemplo, logo remete ao imaginário popular, pois nele é corrente a ideia de que as almas 

penadas repousam, ao entardecer, à beira das águas fluviais. Nesse sentido, mais do que uma 

fonte que estimula a memória pessoal do sujeito, o rio aqui delineado comporta o peso de uma 

memória coletiva. 

O diálogo com a cultura popular também pode ser intuído a partir da explicação 

mística dada pelo sujeito para os eventos mais corriqueiros da realidade. O episódio do 

nascimento da cacimba, por exemplo, está marcado por uma forte carga inventiva. Mas é 

interessante observar o modo como se articula o teor dessa explicação: para que o 

componente imaginativo floresça, é necessário que seja suplantado um elemento da realidade 

objetiva. De acordo com o esquema montado abaixo, há uma ligação entre os termos pranto e 

água (por serem a matéria líquida) e entre os termos meninos e cacimbas (por serem os 

corpos que retém a matéria líquida). Logo se percebe que a organização do conteúdo 

inventivo está extremamente vinculada ao conteúdo da realidade material: 

 

 

Meninos  Cacimbas 

Afogar Nascer 

Pranto Água 

 

O foco de observação é, portanto, a grande diferença existente entre “Canção do 

sonho oceânico” e “O rio”. No primeiro poema, a matéria inventiva é articulada a partir de um 

ambiente de águas reclusas; no segundo, a partir de um ambiente situado em torno das águas. 

A diferença é significativa na medida em que altera drasticamente o tom do discurso poético. 
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As águas de um ambiente profundo (o fundo do oceano) estão marcadas por uma forte carga 

subjetiva ao passo que as águas superficiais adquirem uma tonalidade mais social. 

Mas se o ambiente das águas ofereceu a Zila Mamede um importante acervo de 

lendas e costumes, pode-se afirmar que o imaginário terrestre tem presença bem mais aguçada 

em sua obra. Amparada pela mitologia sertaneja, a autora construiu uma poesia marcada pelo 

ritmo da literatura oral e pela cor da região Nordeste. Alguns causos conservados pela 

memória popular ganham nova configuração em sua obra. No poema “A cruz da menina”, por 

exemplo, Zila narra uma história de forte recorrência na memória sertaneja. 

A lenda conta que uma madrasta perversa havia ordenado à enteada que fosse, já 

próximo do anoitecer, a uma gruta distante recolher ovos de galinha guiné. O pedido fazia 

parte de um plano macabro, pois quando a menina chegou ao seu destino, a madrasta já estava 

esperando-a de tocaia. Indefesa, não pôde resistir por muito tempo. A madrasta golpeou-lhe a 

face, arrancou-lhe os cabelos e depois a decapitou. Algum tempo depois, um camponês que 

voltava da feira resolve descansar naquela mesma gruta. Uma vez apeado do seu jumento, 

uma voz baixinha de aflição o conduziu até uma ribanceira próxima, onde se encontrava o 

corpo da menina já rasgado pelos urubus. A história se espalhou pela região e no local do 

homicídio plantaram uma cruz e construíram uma capela para homenagear a menina morta. 

Abaixo, transcreve-se o desfecho dessa história: 

 

14. Na cruz que ali foi plantada 
uma capela nasceu 
para a fé dos viajantes 
que acreditam nos milagres, 
no murmúrio soluçante, 
no choro nunca estancado 
da menina que morrida 
à tardinha vem gemer. 
 
15. O serrote é conhecido 
por longo sertão adentro. 
Ninguém passa na cortada 
sem pousar uma oração. 
Na terra há sírios queimados 
e as fitas esvoaçantes 
(lembrando os longos cabelos) 
os traços da cruz enfeitam: 
 
16. São os votos prometidos 
à pureza da menina 
que afasta o demo da estrada 
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abençoa os retirantes. 
Bem dentro da serrania, 
no sertão encarcerada, 
a Cruz da Menina existe: 
mas seu gemido, não sei. 
(“A cruz da menina”, Salinas, 1958) 

 

O aspecto que, de imediato, chama a atenção nesse texto é a ligação estreita que a 

cultura popular mantém com a religiosidade. Logo se constata que algumas imagens apontam, 

mesmo que nas entrelinhas, para a manutenção de uma conduta religiosa. O ato de plantar a 

cruz no chão, por exemplo, é significativo na medida em que revela o desejo de estabelecer 

definitivamente a doutrina cristã na sociedade. Afinal, depois que as raízes se fincam no solo, 

não é tarefa fácil arrancá-las do lugar (Na cruz que ali foi plantada). Por fim, não se deve 

esquecer que o ato de plantar  – geralmente designado pelo termo semear – é amplamente 

utilizado pelos religiosos para caracterizar o momento da pregação. 

E o cultivo foi bem sucedido, já que uma capela desponta como fruto dessa cruz. 

Pode-se afirmar, portanto, que religião e mito têm uma conexão tão estreita, que a pequena 

ação de um é capaz de gerar consequências grandiosas no outro. Embora o grupo que 

frequenta o espaço sagrado ainda seja restrito (viajantes / que acreditam nos milagres), 

nota-se que a lenda da menina morta cresce na medida em que a religião ganha terreno. Eliot 

talvez tenha sido o intelectual que mais ferrenhamente defendeu essa ligação da cultura com a 

religião. Em Notas para uma definição de cultura, o autor afirma: 

 

Desse modo, embora acreditemos que a mesma religião possa animar várias 
culturas, podemos indagar se alguma cultura pode formar-se, ou manter-se, 
sem uma base religiosa. Podemos ir mais longe e perguntar se o que 
chamamos cultura, e o que chamamos religião, de um povo não são aspectos 
diferentes da mesma coisa: sendo a cultura, essencialmente, a encarnação 
(por assim dizer) da religião de um povo (Eliot, 2005: 42). 

 

É preciso destacar, entretanto, que o eu-lírico mantém uma postura racional em 

relação ao evento lendário. No fim do poema, ele reitera uma sentença que vinha sendo 

constantemente mencionada: a Cruz da Menina existe, mas seu gemido, não sei. Por se 

encontrar no arremate do texto, o julgamento acaba adquirindo um caráter concludente. Deve-

se levar em consideração, contudo, que há uma diferença entre as proposições não sei e não 

existe. O verbo saber está sendo empregado no sentido de ter conhecimento prático de 

alguma coisa. Dessa forma, o eu-lírico não nega a existência do causo popular; ele apenas 
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afirma não ter presenciado a cena. Ou seja, os versos finais apontam mais para o afastamento 

do caso narrado (garantindo um discurso objetivo), do que para a descrença espiritual do 

sujeito. 

Por desempenhar importante papel para a sustentação da lenda, a configuração do 

espaço é um componente que merece ser observado um pouco mais de perto. Antes de 

qualquer coisa, verifica-se que o ambiente soturno mantém uma relação direta com o ar de 

mistério que assinala o episódio narrado. O fim da tarde naturalmente possui um caráter 

enigmático, já que a paisagem vai perdendo a nitidez do seu contorno nesse período do dia. O 

poema teria outro aspecto, portanto, se a lamúria da criança se espalhasse durante a manhã. 

Com efeito, a luminosidade solar (que comumente transmite a ideia de lucidez) certificaria o 

fato narrado e destruiria o sentimento de dúvida tão propício à natureza lendária. Depois, o 

próprio som da voz da menina morta auxilia na composição desse ambiente angustiante. 

Como o gemido tem um ritmo lento e monótono, a tarde logo adquire uma atmosfera 

espantosa (da menina que morrida / à tardinha vem gemer). 

Também é bastante significativo o fato de o episódio ter ocorrido em um serrote 

no meio do sertão, pois a própria configuração do espaço já aponta para a ideia de um círculo 

fechado, de uma lenda difundida por um grupo social específico (para a fé dos viajantes / 

que acreditam nos milagres). A construção da capela nas proximidades de uma estrada 

corresponde, portanto, à tentativa de romper esse estado de reclusão. Como a estrada é um 

espaço de trânsito contínuo, o pequeno santuário fica exposto a um número maior de 

visitantes. Paradoxalmente, essa mesma estrada também comporta um sentido simbólico de 

passagem, de modo que o advento religioso parece não se fixar com muita intensidade. Os 

retirantes descritos no poema, por exemplo, pousam uma oração e logo vão embora; a 

religiosidade antes parece ser um hábito do que uma orientação de vida. Pode-se afirmar, 

portanto, que, no poema, parte do teor misterioso dessa história é obtida graças ao formato 

irregular com que é delineado o espaço. 

Na estrofe de número 15, Zila Mamede faz referência, mesmo que de forma 

indireta, ao modo como os causos populares são divulgados entre as pessoas (O serrote é 

conhecido / por longo sertão adentro). Semelhante ao que Walter Benjamin (2008) profere 

em seu estudo sobre o narrador, no sertão brasileiro as estórias são difundidas boca a boca. A 

experiência de um indivíduo é transmitida a outras pessoas até que a lenda se estabeleça 

definitivamente no seio da sociedade. 

O duelo instituído entre o bem e o mal é outro aspecto comum de ser verificado na 

cultura popular e que Zila Mamede aborda em seu texto (à pureza da menina / que afasta o 



ESSA MARCA DE SUOR NUMA CANÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 

69 

demo da estrada). No poema analisado, a alma caridosa da menina mantém os andarilhos a 

salvo das artimanhas do demônio. Levando-se em consideração que a criança foi assassinada 

pela madrasta, a figura do diabo parece estar um tanto deslocada do contexto da obra. 

Verifica-se, contudo, que a sua presença não é gratuita. Primeiro, por que a ideia do demônio 

tem forte recorrência no imaginário popular – aspecto que acaba vinculando o poema à 

realidade social que ele retrata. Depois, porque a figura do mal é absolutamente necessária 

para a sobrevivência das seitas místicas, segundo bem explica Umberto Padovani em seu livro 

Filosofia da religião: 

 

O problema do mal tem uma importância toda especial na filosofia da 
religião. Antes de tudo, porque a própria concepção de Divindade está ligada 
à solução do problema do mal. Se o mal fosse uma substância, como 
propõem algumas doutrinas dualistas da realidade, não haveria mais 
possibilidade para a existência de Deus (Padovani, s/d: 64). 

 

Zila Mamede retratou os mais diversos aspectos da memória cultural nordestina, 

mas o processo de formalização pode ser apreendido a partir da articulação de dois pontos 

específicos: a retomada do tema oral e o emprego da língua culta padrão. O poema deve ser 

abordado, portanto, como uma releitura de um causo popular e não como uma forma de 

difusão da tradição oral, até porque são bem adversas as condições em que foram produzidos 

o texto base e o poema analisado. Acontece que, ao manter a normatização da linguagem, a 

poetisa acaba revelando um dado importante de nossa cultura popular, que é o seu caráter 

extremamente miscigenado. Com efeito, a cultura popular consegue abraçar elementos 

advindos das mais diversas facções (como o rural e o urbano, a tradição e a modernidade, a 

oralidade e a escrita) e, com isso, criar um objeto de natureza extremamente dinâmica. 

Esse aspecto se torna ainda mais relevante na medida em que soterra aquela antiga 

ideia de que a cultura popular é um mecanismo estanque que circula em um ambiente restrito. 

Bem pelo contrário, ela percorre as mais variadas camadas da sociedade e se modifica cada 

vez que entra em contato com alguma delas, segundo bem indicam as pesquisas de Ecléa 

Bosi: 

 

Na cultura popular, novo e arcaico se entrelaçam: os elementos mais 
abstratos do folclore podem persistir através dos tempos e muito além da 
situação em que se formaram. Assim, na metrópole, suas formas de pensar e 
sentir continuam organizando sistemas de referência e quadros de percepção 
do mundo urbano. 
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(...) Tanto do ponto de vista histórico quanto do funcional, a cultura popular 
pode atravessar a cultura de massa tomando seus elementos e transfigurando 
esse cotidiano em arte. Ela pode assimilar novos significados em um fluxo 
contínuo e dialético (Bosi, 1989: 65). 

 

O texto de Zila Mamede se configura, portanto, como objeto resultante desse 

entrelaçamento, pois se o discurso aponta para o ambiente da cidade, o tema do poema guarda 

toda a cor da paisagem rural. Na verdade, o que se vislumbra é a permanência da cultura 

popular em pleno ambiente metropolitano, exatamente nos termos que Ecléa Bosi proferiu 

acima. Por fim, a articulação da linguagem culta padrão acaba funcionando como uma espécie 

de barreira contra a estereotipia, já que a autora evita reproduzir um tipo de linguagem 

escamoteada e cômica que parece ter se aderido à figura do sertanejo. Dessa forma, a poetisa 

se aproxima do universo popular através do tom comovente do discurso, mas não se permite 

cair nas armadilhas do modelo caricato. 

Os fragmentos analisados até aqui trataram de questões relacionadas às lendas e 

aos causos populares da cultura nordestina. Mas ainda é preciso discorrer um pouco sobre os 

eventos festivos, aspecto da memória cultural a que Zila Mamede atribuía grande importância. 

Em “Caieiras”, poema articulado a partir dessa temática, a poetisa faz uma verdadeira 

descrição antropológica dos hábitos interioranos. Não se estranha, pois, o fato de os episódios 

retratados parecerem o registro de uma vida que o sujeito lírico deseja preservar: 

 

Viola bem assentada 
no florir dos cajueiros, 
alpercatas batucando 
o chão do chão do barreiro, 
as mulatas ressurgindo 
com seus dengues noveneiros, 
as comadres se bezendo 
frente ao santo milagreiro. 
 
Aluás somem dos potes, 
fogem em risos de tropeiros, 
nas prendas dos namorados, 
no aboio dos vaqueiros, 
na presença do senhor 
da Casa-Grande – o festeiro, 
no fogaral projetando 
seu calor pelo terreiro. 
(“Caieiras”, Corpo a corpo, 1978) 
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A montagem da cena transmite uma aguda sensação de harmonia. A configuração 

tropical do espaço, por exemplo, tem certo caráter pitoresco, sobretudo no que diz respeito à 

beleza da paisagem (apreendida a partir da imagem da floração) e à presença da cor local 

(sintetizada na imagem do cajueiro). Depois, o tom festivo no qual os personagens estão 

inseridos logo espalha um sentimento de alegria por todo o ambiente e, consequentemente, 

suprime todo o peso do trabalho executado nas caieiras. O ritmo dançante da viola excede os 

limites da temática e se projeta na própria forma do poema, já que os versos em redondilha 

maior, com divisão silábica bem pontuada, reproduzem a cadência do batuque (Viola bem 

assentada / no florir  dos cajueiros / alpercatas batucando / o chão do chão do barreiro). 

Mais adiante, a imagem das mulatas revela a importância da tradição negra para a 

configuração da vida religiosa no Nordeste brasileiro. Ressalta-se, contudo, que a autora não 

estabelece qualquer distinção entre a religiosidade praticada pelas negras e a religiosidade 

praticada pelas comadres brancas. De certo modo, esse episódio aponta para um segmento da 

realidade social, pois se sabe que o exercício religioso praticado no Brasil agrega elementos 

oriundos de diferentes seitas místicas (as mulatas... com seus dengues noveneiros / as 

comadres se benzendo). Mais importante ainda, a passagem revela a presença de um sujeito 

lírico que não está preso a uma ideologia cristã ortodoxa. A poetisa preferiu mostrar que, pelo 

menos no Nordeste, a crença religiosa se desenvolve paralelamente às graças das festividades 

– um dos motivos que seguramente garantem a sua permanência na tradição popular. 

Apesar de Zila Mamede ter recorrido aos tipos sertanejos para compor o quadro 

da cultura popular nordestina, a estereotipia perde terreno na medida em que os personagens 

revelam uma vivência humana significativa para o sujeito lírico. Na cena apresentada, as 

informações ligadas à cultura regional (os violeiros, as novenas das mulatas, as rezas das 

comadres, os tropeiros, os vaqueiros e o senhor da casa-grande) formam um bloco coeso que 

sobrevive à passagem do tempo. Os tipos regionais cumprem, portanto, a função de conferir 

um efeito de unidade à paisagem. É como se eles fossem linhas diferentes comprometidas em 

construir um só tecido mnemônico. Não se estranha, pois, o fato de o poema estar marcado 

por sinestesias. Com efeito, a paisagem só é devidamente apreendida quando se promove uma 

ligação entre os sentidos humanos: audição (viola, batuque), olfato (florir , aluás), paladar 

(cajueiros, aluás) e tato (chão, calor). 

Por fim, cumpre observar que a festa descrita no poema promove uma integração 

entre as pessoas, já que ela não estabelece hierarquias entre os trabalhadores e o senhor da 

casa-grande. Todos se divertem do mesmo modo perante o som da viola e o ritmo do batuque. 

Até mesmo o roubo do aluá, que normalmente exigiria uma atitude punitiva, funciona como 
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pretexto para o divertimento (Aluás somem dos potes, / fogem em risos de tropeiros). 

Dessa maneira, a imagem da caieira sintetiza bem o modo como Zila Mamede se relaciona 

com o tema da memória cultural, pois o aspecto que ela mais deseja preservar é o calor da 

experiência humana. 

Como se pôde perceber, os fragmentos analisados nesta seção não focalizam 

apenas as lendas e os mitos da cultura popular nordestina. Na verdade, eles realizam a 

descrição de alguns costumes que já fazem parte da memória cultural da região. De certo 

modo, essa concepção de cultura muito se assemelha à definição proposta por Câmara 

Cascudo em Civilização e cultura. Para o pesquisador potiguar, a atividade cultural não se 

limita ao campo artístico; ela é, antes de qualquer coisa, uma ação humana transmitida ao 

longo do tempo: 

 

Para fins primários de impressão poder-se-ia dizer que a cultura é o conjunto 
de técnicas de produção, doutrinas e atos, transmissível pela convivência e 
ensino, de geração em geração. Compreende-se que exista em processo lento 
ou rápido de modificações, supressões, mutilações parciais no terreno 
material ou espiritual do coletivo sem que determine uma transformação 
anuladora das permanências características (Cascudo, 2004: 39). 

 

A forte veia memorialística da lírica mamediana está ligada, portanto, a um desejo 

de preservar as relações cotidianas de sua terra. De modo geral, o panorama da sociedade 

sertaneja tem um caráter gracioso. Sem que haja qualquer tipo de tensão entre o sujeito lírico 

e a sociedade, a poetisa encontrou nos motes da memória cultural um terreno fértil para 

adquirir o equilíbrio que sua obra tanto exigia. Mais importante ainda, é por meio dessa 

temática que a poesia de Zila Mamede se vincula às raízes mais profundas de sua terra, 

fazendo de sua escritura um objeto de acentuado cunho social. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESSA MARCA DE SUOR NUMA CANÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 

73 

Capítulo III: 
A cidade em movimento 

 
 

Se não pudera atravessar os muros da cidade, 
pelo menos fazia agora parte desses muros, 

em cal, pedra e madeira. 
 

(Clarice Lispector – “Esboço da cidade”, em A cidade sitiada) 

 
 
 

s habitantes de uma cidade dificilmente percebem a natureza simbólica do 

espaço que os cerca, mesmo porque o ritmo acelerado da modernidade não 

permite que eles tenham uma relação intensa e duradoura com os lugares por onde passam. 

Depois, o pragmatismo típico da era industrial parece ter transformado a paisagem em um 

organismo automático, cuja única função é fornecer uma moldura para a experiência humana. 

Acontece que o espaço comporta um acentuado poder de comunicação, de modo que cada 

segmento espacial abriga significados construídos historicamente. 

Os componentes formais de uma cidade adquirem sentido definido dentro de uma 

cultura específica. A experiência de vida pode levar um indivíduo a reconhecer uma sala de 

aula por meio da distribuição das cadeiras, da instalação de uma mesa diante dos assentos e da 

presença de um quadro negro na parede. Acontece que a experiência de vida nem sempre é 

capaz de mostrar o sentimento de reclusão e ordem que emana das formas espaciais 

características de uma escola tradicional, comumente estruturada com o intuito de inibir o 

impulso libertador dos alunos. Dessa forma, algumas intervenções no espaço são planejadas 

para ludibriar a população, ocultando-lhes certas circunstâncias que, no caso de se tornarem 

conhecidas, induziriam a sociedade a promover uma subversão da ordem imposta pela classe 

dominante. Claro, um plano de ordenação é extremamente necessário para manter a 

estabilidade da vida social, mas esse plano nunca deve trair a consciência do analista, cujo 

dever é buscar uma explicação coerente para os dados que se escondem por trás da 

organização espacial. 

Outro importante aspecto referente à natureza do espaço diz respeito a sua estreita 

ligação com o homem, até porque as formas espaciais dependem de uma ação humana para se 

tornarem objeto historicamente constituído. Na tentativa de dar um rumo inovador à natureza 

do seu objeto de análise, alguns estudos da geografia enfatizam a necessidade de ver o espaço 

O
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por meio de uma relação direta com o ser humano, formulando uma teoria que se encaminha 

para um conceito de humanização do espaço. Dessa forma, aquela antiga distinção 

estabelecida entre uma geografia física e uma geografia humana tende a ser superada por uma 

linha de pensamento para a qual o espaço é sempre humano. A obra de Milton Santos é 

exemplar nesse aspecto, pois todo o seu trabalho é formulado com o intuito de mostrar a 

dependência mútua dessas categorias. Em determinado momento de Metamorfoses do espaço 

habitado, por exemplo, o autor deixa bastante claro que a ação humana (impulsionada pelo 

ritmo do trabalho) é um elemento decisivo para a produção de um espaço: 

 

Não há produção que não seja produção do espaço, não há produção do 
espaço que se dê sem o trabalho. Viver, para o homem, é produzir espaço. 
Como o homem não vive sem trabalho, o processo de vida é um processo de 
criação do espaço geográfico. A forma de vida do homem é o processo de 
criação do espaço. Por isso a geografia estuda a ação humana (Santos, 
2008a: 96). 

 

Essa íntima relação instituída entre o homem e o espaço a que se referem os 

estudos geográficos converge, no campo da literatura, para a ideia de que a categoria do 

espaço é praticamente indivisível da categoria do personagem. Mais do que um pano de fundo 

usado para criar uma ambientação, o espaço é um componente literário bastante expressivo e, 

muitas vezes, constitui a matéria que transforma a vida de um indivíduo ou de um grupo 

social. Depois, os escritores frequentemente utilizam o espaço como uma espécie de projeção 

dos sentimentos dos personagens, oferecendo ao leitor uma imagem sólida para melhor 

explicar as inquietações do espírito humano. Com tamanha funcionalidade, fica claro que o 

exame dos componentes espaciais é de fundamental importância para a análise de uma obra 

literária. 

Embora não seja objeto específico da teoria da literatura15, o espaço geográfico 

oferece informações valiosas para a análise do texto literário. Toda obra está inserida em um 

contexto sociocultural, de modo que, em algum momento, vai ser possível estabelecer uma 

ponte entre a criação artística e a realidade objetiva. Os objetos da literatura são criados, na 

maioria das vezes, a partir de objetos encontrados no mundo natural; a sensação de uma 

realidade incomum decorre, em parte, da inusitada organização linguística operada pelo 

escritor. Uma crítica integradora, portanto, deve levar em consideração essa relação estreita 

entre a literatura e a sociedade, entre o espaço representado e a forma objetiva do espaço. 

                                                 
15 É sempre oportuno lembrar que a teoria da literatura não examina o espaço geográfico, mas sim a recriação 
estética desse espaço. Ela trata, portanto, apenas de uma categoria literária. 
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É importante ressaltar que, para um trabalho dessa natureza, o espaço deve ser 

tratado como um elemento estrutural, e não como um tema da poesia. Por isso mesmo, o foco 

analítico não se volta para a mera composição temática, e sim para algo que poderia ser 

chamado de estruturação do espaço. Nesse sentido, não é suficiente reconhecer os elementos 

urbanos presentes na poética de Zila Mamede (como as ruas, os prédios, as pontes, os 

aeroportos, as vitrines etc.); antes é preciso avaliar o modo como eles são arranjados e 

investigar determinadas características sociais que emanam dessa organização estrutural. 

Pode-se dizer que a imagem da cidade moderna aparece na lírica mamediana 

como uma espécie de materialização do sistema capitalista. Nesse sentido, determinados 

elementos da nova arquitetura urbana são empregados como mecanismo de crítica contra uma 

ordem social que vem se tornando cada vez mais desumana. Em clara alusão ao processo de 

reificação característico da sociedade industrial, no imaginário poético de Zila Mamede, o 

homem se reduz (e perde a sua condição de indivíduo) na medida em que a cidade se 

transforma em uma estrutura de aço e ferro. É por esse motivo que o sujeito lírico está em 

permanente conflito com o espaço urbano moderno. De certo modo, a negação do espaço está 

vinculada à recusa do sistema político que deu forma a esse espaço. Acontece que, algumas 

vezes, o embate é tão intenso que a aversão à arquitetura moderna acaba por levar à negação 

do próprio processo modernizador, conforme bem exemplifica o poema “A ponte”: 

 

Salto esculpido 
sobre o vão 
do espaço 
em chão 
de pedra e de aço 
onde não 
permaneço 
                       – p a s s o. 
(“A ponte”, Exercício da palavra, 1975) 

 

Embora a construção de pontes seja tarefa muito antiga, os materiais elencados 

pela autora (pedra e aço) confirmam a modernidade desse objeto poético. Depois, as novas 

pontes parecem ter se transformado em ícones do mundo moderno, já que as suas medidas 

colossais denunciam a energia e o poderio da sociedade contemporânea. É preciso chamar a 

atenção, contudo, para o modo um tanto negativista com que essa ponte é delineada. Primeiro, 

a abstração inerente à imagem do salto parece contradizer a sua natureza sólida; a princípio, 

tem-se a impressão de que o sujeito deseja suavizar a concretude e a aspereza que 
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caracterizam o objeto poético. Depois, as imagens da pedra e do aço já se tornaram 

arquetípicas no contexto literário e apontam para a ideia de frieza, impasse e dificuldade. Por 

fim, aparece a cena em que o sujeito passa sobre a ponte. Por um lado, esse episódio pode ser 

entendido como metáfora para um sentimento de ligação, já que as pontes abolem as 

fronteiras e conectam duas extremidades. Por outro lado, ele pode estar associado à própria 

negação do objeto, já que os lugares por onde o indivíduo passa muito rapidamente não 

costumam ter importância e, por isso mesmo, estão condenados ao esquecimento (onde não / 

permaneço). Dessa forma, os versos desse poema têm uma ambiguidade que representa a 

incerteza do ser humano diante de uma realidade marcada por fortes contradições. 

A representação do espaço urbano na obra de Zila Mamede pode ser dividida em 

três segmentos distintos. O primeiro deles diz respeito ao nascimento de uma nova cidade, 

moderna e estranha para os padrões de uma sociedade ainda marcada por costumes 

tradicionais. Nos poemas que integram esse conjunto, sobressai a figura de um sujeito 

espantado diante da criação de um mundo desconhecido e inusitado. O segundo segmento tem 

um caráter mais dialógico e apresenta uma paisagem onde a nova cidade convive com as 

antigas formas espaciais. A ênfase desse andamento recai, portanto, sobre a comparação 

estabelecida entre dois universos distintos. Por fim, em um terceiro momento aparece a nova 

cidade já devidamente estabelecida, marcada por um processo de modernização solidificado. 

O feitio vanguardista da arquitetura encontra ressonâncias nas formas modernistas da 

literatura, que passa a representar o objeto poético de modo mais objetivo e visual. 

Cumpre observar que esses segmentos não correspondem a fases poéticas com 

limites temporais demarcados, nem tampouco representam etapas estanques do processo 

modernizador de uma cidade. A modernização não ocorre de modo tão cadenciado, mas, por 

efeito didático, achou-se de bem organizar os temas em blocos segmentados. Depois, na obra 

de Zila Mamede, a mudança de perspectiva do espaço gera necessariamente uma mudança na 

atitude do sujeito, promovendo a já referida e frutífera integração do espaço com o ser 

humano. A poetisa procurou desenvolver um processo de humanização do espaço – aspecto 

que, por si só, já se anuncia como um ato de negação do caráter reificante das sociedades 

modernas. 

A princípio, pode-se dizer que há uma propensão a considerar o espaço urbano 

arquitetado por Zila como sendo uma representação da capital potiguar, cidade onde a poetisa 

viveu a maior parte de sua vida. Evidentemente, não se deve esquecer que a cidade descrita 

em sua obra é uma criação ficcional, dotada de leis estruturais próprias. Mesmo assim, é 

preciso admitir que a sociedade e a arquitetura potiguar motivaram essa criação estética e 
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estão, portanto, fundamentalmente presentes em sua poesia. Dessa forma, as análises dos 

poemas a seguir procuram exatamente indicar os meios encontrados por Zila Mamede para 

operar esse diálogo entre a realidade social e a realidade textual; ou seja, pretende-se mostrar 

como a poetisa deu uma forma literária para as experiências desencadeadas em uma cidade. 
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O Nascimento de uma Nova Cidade 

 

Um dos momentos mais inspiradores da poesia de Zila Mamede pode ser 

encontrado nas cenas em que o sujeito lírico observa as transformações de sua cidade, já que 

esse evento comporta uma carga emotiva muito intensa. De fato, as mudanças operadas no 

meio urbano parecem anunciar o extermínio de um espaço familiar, dando a impressão de que 

as experiências ali vivenciadas serão também apagadas da lembrança. Dessa forma, na lírica 

mamediana, a relação do sujeito com o nascimento de uma nova cidade parece estar 

constantemente marcada por um sentimento de perda, cujo efeito imediato será a mutação do 

indivíduo. Essas mudanças na personalidade do eu-lírico resultam da eclosão de um mundo 

desconhecido e, mais ainda, da necessidade de conviver com um ambiente alheio ao roteiro 

sentimental já definido por uma tradição. 

Em virtude dessas mudanças ocorridas na cidade e no homem, pode-se dizer que o 

tema urbano da poesia de Zila Mamede é, na verdade, um artifício para se discorrer sobre a 

adaptação da sociedade aos processos de modernização. A poetisa não achou suficiente 

compor um painel com as mudanças sofridas pelo espaço; ela preferiu antes averiguar 

profundamente o tema e direcionar o foco de sua poesia para o efeito que essas 

transformações causam no indivíduo e no grupo social. O poema “Soneto para a construção 

do arranha-céu”, por exemplo, mostra de forma primorosa esse impasse estabelecido entre o 

sujeito e a realidade renovada, sem deixar, com isso, de traçar um plano da nova topografia da 

cidade poética. Acontece que, se por um lado o texto aborda o drama resultante de um 

sentimento de perda, por outro ele deixa entrever a euforia que marcou os primeiros anos da 

modernidade. Por isso mesmo, alguns versos do poema lembram o movimento futurista de 

vanguarda, já que nele facilmente se pressente um efeito de agitação e velocidade: 

 

SONETO PARA A CONSTRUÇÃO DO ARRANHA-CÉU 
 
Os braços de concreto vão crescendo 
como pensassem nuvens conversar. 
Dedos crispados, poros gotejantes, 
os braços de concreto vão-se erguendo. 
 
Longamente se formam, projetando 
-se em organismo estranho e vertical: 
injetados de areia, mágoa e ferro 
os braços de concreto estão chorando. 
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Atiram-se tranquilos nos espaços: 
são hastes de grandeza, ângulos de força, 
ou de mutilação de humanos braços. 
 
Estruturando pedras e cimento, 
os braços de concreto, nus, se vestem 
de fantasmas de morte e sofrimento. 
(Rosa de pedra, 1953) 

 

A confissão particular de um sujeito é seguramente a característica mais notória 

desse poema, muito embora o evento abordado por Zila Mamede também traduza o espanto 

sentido por uma sociedade diante do crescimento vertical que assinalava a sua cidade na 

época. Ainda que não haja qualquer elemento linguístico que certifique essa ideia de 

coletividade, o tom geral do discurso deixa entrever a identificação do sujeito com os anseios 

de um determinado grupo. A voz do eu-lírico, portanto, parece ser uma espécie de câmara de 

onde ressoa um aglomerado de outros rumores cujo significado está vinculado ao sobressalto 

do homem diante da experiência com a modernidade. Nesse sentido, não há dúvida em 

afirmar que os estímulos sociais operaram diretamente na configuração desse texto, de modo 

que o discurso pode até ser intimista, mas a experiência retratada é coletiva. Apesar de a voz 

lírica não se referir a si mesma, percebe-se que o poema tem um caráter mais reflexivo do que 

meramente descritivo. Depois, a presença do sujeito pode ser percebida por meio dos 

adjetivos e das expressões que revelam uma opinião pessoal sobre a realidade circundante. 

Evidentemente, esse relato da modernidade acaba por imprimir uma dose de humanidade à 

poética mamediana e por revelar a postura de uma intelectual bastante envolvida com as 

causas do seu tempo. 

O aspecto formal do poema lembra procedimentos típicos da geração de 45 e do 

concretismo, sobretudo no que diz respeito ao trabalho quase artesanal com o signo poético. 

Primeiramente, uma lista de materiais de construção é disposta ao longo do texto (concreto, 

areia, ferro, hastes e cimento) para reforçar a ideia de que a imagem do prédio vai lentamente 

se construindo na medida em que a leitura avança. Depois, Zila Mamede recorre às matérias 

concretas para designar temas intimistas e aspectos da sociedade vigente na época – uma 

maneira encontrada para explorar a inquietação interior do sujeito sem perder com isso a 

expressividade visual das imagens. Ressalta-se, contudo, que a forma utilizada não comporta 

apenas um significado icônico, mas também denuncia os motivos sociais que motivaram a 

criação do texto poético. O discurso um tanto estagnado (alcançado graças às sentenças 

curtas, à predominância de orações coordenadas, à vasta pontuação e ao ritmo bem marcado) 
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foi a alternativa encontrada para mimetizar a fragmentação do homem moderno e o seu 

impasse diante de uma realidade que parece ser cada vez mais estranha e nociva. Nesse 

sentido, o verso segmentado e vertiginoso utilizado pela poetisa potiguar condiz não apenas 

com o conteúdo do poema, mas também com a própria condição urbana da cidade retratada. 

Conforme já assinala o título do texto, o objeto poético captado por Zila Mamede 

é um prédio que ainda se encontra em fase de edificação. Esse dado é de extremo valor para o 

julgamento estético, uma vez que direciona o olhar do leitor para a complexidade que 

caracteriza todo processo de formação. As ações inerentes ao ato de construir denunciam uma 

série de dados que dificilmente seriam percebidos na frígida forma do objeto concluso, como 

as falhas encobertas pelo concreto ou as dificuldades enfrentadas para se colocar o edifício de 

pé. Nesse sentido, a ênfase dada ao momento da construção é extremamente coerente com a 

proposta de mostrar, de maneira crítica, o pasmo provocado por uma sociedade que se 

moderniza a cada instante. 

Mas se o processo de criação de um objeto desvenda elementos que o próprio 

objeto reluta por esconder, então parece exato afirmar que as questões ideológicas também 

constituem um dos motes do poema analisado. Isso significa que, na obra de Zila Mamede, a 

captação da realidade externa nem sempre é dada de modo harmônico; muito pelo contrário, a 

poetisa costuma manter uma postura inquietante frente aos motivos poéticos, resultando em 

uma apresentação interrogativa e problematizadora da realidade. Dito de outra forma, a 

poética mamediana não se ocupa em reproduzir a superficialidade de um objeto. Assim como 

na obra de João Cabral de Melo Neto, ela se configura antes pela ação investigativa e pela 

busca de revelar o cerne desse objeto, explorando toda a sua complexidade e contradições. 

Acontece que a suavidade de algumas imagens e o tom demasiado lírico do discurso 

dificultam o reconhecimento da atitude segregadora16 que endossa boa parte de sua obra. Mas 

a opção de Zila Mamede por fazer uma literatura comprometida com causas sociais acaba 

justificando muitas de suas escolhas temático-formais. No texto analisado, por exemplo, o 

emprego de uma forma rigorosamente estruturada (um soneto com métrica e ritmo bem 

demarcados) para abrigar um tema tão caótico pode ser entendido como uma tentativa de 

impor uma ordem ao caos urbano. 

A técnica utilizada por Zila Mamede, portanto, parece se aproximar um pouco dos 

estudos de Theodor Adorno sobre as relações da literatura com a ideologia. Para o filósofo 

alemão, a grande obra de arte cumpre a função social de expor conteúdos que o sistema 

                                                 
16 Termo utilizado por Antonio Candido (2006) para designar um tipo de arte preocupada em renovar o sistema 
simbólico da literatura e da própria sociedade. 
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dominante tende a esconder e a considerar como falsos. Isso não significa, evidentemente, que 

toda obra literária deva ser um mecanismo de luta social (até porque alguns escritores 

alcançam inconscientemente esse veio político), mas que ela pelo menos cumpra o papel de 

revelar ao leitor aspectos de um quadro social a que ele não atentara antes: 

 

Este [o conceito de ideologia] não afirma que todo espírito serve apenas para 
que alguns homens eventualmente escamoteiem eventuais interesses 
particulares, fazendo-os passar por universais, mas sim quer desmascarar o 
espírito determinado a ser falso e, ao mesmo tempo, apreendê-lo 
conceitualmente em sua necessidade. Obras de arte, entretanto, têm sua 
grandeza unicamente em deixarem falar aquilo que a ideologia esconde. Seu 
próprio êxito, quer elas queiram ou não, passa além da falsa consciência. 
(Adorno, 2003: 68) 
 

Ao utilizar a personificação para assinalar o perfil do edifício, Zila Mamede 

mostra todo seu empenho em construir uma poética norteada por um sentimento 

humanizador. De fato, a atribuição da vida a um elemento inanimado é uma tentativa de 

estabelecer uma identidade entre o homem e a massa de concreto que o cerca. Não se deve 

perder de vista, entretanto, que o poema é arquitetado sob a égide de um movimento dialético, 

de modo que ele promove uma integração entre o homem e o meio social no mesmo instante 

em que se contrapõe às relações sociais típicas desse meio. Afinal, a desautomatização da 

realidade já deve ser entendida como uma maneira de reagir contra ela. No poema de Zila 

Mamede, o ato de humanizar o prédio torna ainda mais evidente a natureza reificante da 

sociedade representada, tamanho é o estranhamento causado pela imagem de um edifício vivo 

em meio a um ambiente de concreto. Talvez seja justo considerar que, pelo menos nessa 

primeira estrofe, a personificação não chega a tornar o objeto mais humano; o que é 

verdadeiramente humano é a experiência de quem o vê. 

A estrutura de concreto armado é representante de uma entidade grandiosa que 

exerce pleno domínio sobre a sociedade. Embora o poema trate de um processo formativo, 

percebe-se facilmente que a posse e a coerção são algumas formas motrizes que orientam esse 

sistema. A imagem dos braços de concreto erguidos para o céu, por exemplo, não delineia 

apenas a natureza física do objeto, mas também revela o seu caráter ideológico. 

Primeiramente, ela é um exemplo claro da atitude vigilante que caracteriza a moderna 

sociedade. Depois, é preciso lembrar que a imagem do braço vem sendo largamente utilizada 

na literatura e nas artes plásticas para assinalar o caráter árduo e mecanicista do trabalho. Sem 

falar que a carga simbólica das matérias concretas está comumente ligada à idéia de frieza, 
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intransigência e dificuldade. Dessa forma, Zila Mamede organizou as imagens para que elas 

revelassem a experiência de um sujeito prestes a adentrar em um universo bárbaro e maquinal. 

Evidentemente, a classe dominante quer parecer lícita e natural, pois assim ela 

evita que sejam levantadas suspeitas quanto aos seus reais interesses. Por isso mesmo, a 

identidade que o prédio mantém com o ambiente circundante (como pensassem nuvens 

conversar) deve ser vista como uma tentativa de criar uma cena aparentemente harmônica e, 

com isso, minimizar a incômoda sensação de que algo está fora do eixo. É certo que a 

imagem das nuvens suaviza o teor da massa de concreto, mas há expressões no texto que 

atestam a fraude desse relacionamento (como pensassem). 

O que mais importa nessa primeira estrofe, entretanto, é o fato de que a nova 

ordem econômica da cidade se propaga na medida em que o prédio vai se solidificando no 

espaço. A matéria sensível funciona como imagem para a efetivação do capitalismo na 

sociedade e, por isso mesmo, não está imune às hesitação e às oscilações por que passa todo 

projeto em fase de formação. Por esse motivo, o edifício é delineado de forma apreensiva, 

como se tivesse vida própria e sentisse as excitações do meio (Dedos crispados, poros 

gotejantes). Pode-se dizer sem exagero que essa construção tem um feitio desesperador, fruto 

das oscilações do sistema e do próprio sentimento de incerteza que o eu-lírico projeta nas 

formas concretas. 

As edificações preenchem o espaço, dominam a paisagem e, principalmente, 

ditam um novo ritmo à vida social da cidade. Há de se notar, portanto, que as transformações 

das formas arquitetônicas provocam mudanças imediatas no comportamento dos habitantes 

(que, no poema, são condensados na figura do eu-lírico). De certo modo, essa relação estreita 

entre o homem e o ambiente permite que alguns dados da vida social sejam projetados nas 

construções. Não se trata, evidentemente, de um processo determinista, segundo o qual uma 

dada arquitetura está necessariamente vinculada a certo modelo de vida. Apenas está se 

levando em consideração que, como o homem geralmente modifica o espaço em função de 

suas próprias necessidades, é de se esperar que haja algum elemento que os aproxime. A 

grandeza e a força inerentes aos edifícios elevados, por exemplo, são nítidos sinais de 

progresso e modernização, pois essas formas dificilmente surgiriam em lugares onde não 

houvesse o capital necessário para geri-las. Os braços erguidos para o céu e a conversa que o 

prédio parece travar com as nuvens são, portanto, imagens poéticas muito precisas dentro 

desse contexto, já que ratificam a ideia de que a cidade se comunica com o mundo, revelando 

o seu sistema social, a sua política e a sua economia. 
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Talvez seja oportuno lembrar que as escolhas lexicais adotadas pela autora 

também ajudam a compor o cenário de um universo em transformação, pois não há formas 

verbais mais adequadas para retratar um processo de mudança contínua do que o presente e o 

gerúndio (vão crescendo, erguendo, formam, projetando etc.). O pretérito retrataria fatos 

conclusos e já não causaria qualquer expectativa em relação a mudanças nas ações narradas; o 

futuro seria tão indeciso que talvez nunca se tornasse real. Mas o presente parece guardar em 

sua essência a angústia de algo indefinido e que se modifica a cada instante. 

Na segunda estrofe do poema, Zila Mamede afirma que a nova arquitetura da 

cidade parece ser um elemento destoante do restante do meio, razão pela qual o evento 

adquire tamanha importância para o eu-lírico. As inovações realizadas no espaço sempre 

encantam os indivíduos, não evitando, contudo, que um sentimento de espanto e incerteza 

floresça com a mesma intensidade. Levando-se em consideração que a capital potiguar ainda 

detinha hábitos bastante interioranos em meados do século XX, pode-se ter uma ideia mais 

clara do impacto que essas formas modernas causaram na vida de seus habitantes. À primeira 

vista, o poema de Zila Mamede parece registrar apenas as consequências maléficas trazidas 

por essas novas formas, dando especial destaque para a extinção do ambiente onde se 

concretizaram experiências significativas do sujeito. A modificação do espaço, portanto, 

corresponde simbolicamente ao fim de uma vida passada e de toda a conjuntura social que a 

emoldurava. Mas é preciso ressaltar que o poema também revela os benefícios dessas 

mutações: ao romper com as formas tradicionais, o moderno projeto arquitetônico 

desautomatiza a realidade, gera novas práticas sociais e obriga o indivíduo a repensar a função 

do espaço no qual está inserido (projetando-se em organismo estranho). Pode-se dizer que 

a modernidade proporciona momentos de descoberta ao eu-lírico, pelo menos até o instante 

em que as relações se automatizem novamente. De qualquer forma, o que mais importa nesta 

discussão é o fato de que, a partir do instante em que é afetado pela nova realidade, o sujeito 

lírico modifica o seu comportamento. 

Zila Mamede apresentara o prédio como um elemento destoante, mas é sempre 

oportuno lembrar que as distorções podem estar mais presentes na consciência do eu-lírico do 

que nas edificações propriamente ditas. De fato, muitas pessoas oferecem resistência à 

implantação de um novo modelo de vida. Evidentemente, quando o sentimento de recusa é 

muito intenso, esse modelo tende a ser classificado como algo horrendo e sem valor. É 

preciso trabalhar, portanto, com a possibilidade de uma inversão no enfoque e, ao invés do 

prédio, encarar o próprio sujeito (por ainda não ter se adaptado à nova era) como elemento 



ESSA MARCA DE SUOR NUMA CANÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 

84 

destoante do restante do meio. Nesse sentido, tanto o homem quanto o espaço assumem a 

função de transmitir o significado de uma experiência marcada pela exclusão. 

A fusão de elementos concretos com elementos abstratos (procedimento bastante 

comum em Rosa de pedra) nada mais é do que uma tentativa formal de marcar a vinculação 

do homem com o espaço. A urgência em firmar essa integração acabou direcionando a 

composição das imagens para um processo a que se poderia denominar concretude sensitiva, 

uma vez que as construções estão densamente impregnadas da fisionomia humana. Diga-se de 

passagem, desse artifício provém uma das representações mais enigmáticas do poema: o 

choro do edifício e a aparente inconformidade com a sua própria condição (os braços de 

concreto estão chorando). É claro que há nessa passagem uma referência à realidade 

imediata, de modo que a lágrima foi o signo encontrado para representar a areia escorrendo 

pelas brechas da construção. Mas, do ponto de vista simbólico, a imagem está carregada de 

expressividade, pois nela estão condensados o sentimento de angústia que o sujeito projeta 

nas formas e o próprio descontentamento que essas formas suscitam em alguns homens. 

Portanto, poeticamente, o edifício pode ser visto como a concretização do lamento; saturado 

de abrigar tantas opiniões adversas, ele explode em gotas de amargura e imprime um ar 

dramático à cidade. Essa cena é bastante significativa dentro desse contexto social, pois ela 

mostra o exato instante em que o elemento racional cede ao choro, como se prenunciasse a 

vinda de um fracasso. 

O tom inquietante percorre toda a extensão do poema, mas no primeiro terceto 

essa euforia cede um pouco de espaço para que reine um sentimento de calma (Atiram-se 

tranquilos nos espaços). A ideia de tranquilidade foi composta, contudo, dentro de um eixo 

paradoxal, pois a brusca carga semântica do verbo atirar quase contradiz o sentido suave do 

advérbio que o modifica. Dessa forma, há fortes motivos para acreditar que a serenidade da 

cena é artificial e dissimulada. Conforme já foi discutido anteriormente, a superfície dos 

prédios de formas graciosas pode esconder uma desordem interior. Para ser bastante exato, 

mais do que uma imagem de serenidade, está-se diante de um momento de suspensão, 

quando, cientes de seu poderio, as formas arquitetônicas reinam absolutas. As antigas 

edificações (tão baixas e sem vigor) já não oprimem e nem oferecem qualquer resistência ao 

novo modelo de construção. No poema de Zila Mamede, a moderna cidade independe de 

outras paragens para continuar existindo; agora ela reina absoluta. 

Por isso mesmo, o sistema socioeconômico que motivou a gênese dessa 

arquitetura – e agora se propaga juntamente com ela – acaba sendo considerado violento e 

doutrinário (são hastes de grandeza, ângulos de força). Não é de se estranhar, portanto, que, 
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um pouco mais adiante, a autora tenha utilizado as imagens da pedra e do cimento para 

assinalar a natureza dura, fria e racional desse novo universo. Avalia-se que a figura humana 

está um tanto deslocada desse processo de urbanização nascente, já que o espaço estruturado 

por Zila Mamede revela uma postura que privilegia a expansão da cidade em detrimento do 

bem-estar dos indivíduos (mutilação de humanos braços). De fato, o homem paga muito 

caro para que a massa de concreto se torne parte significativa da condição urbana. A 

mutilação dos braços humanos, por exemplo, é uma imagem que dá a exata medida da 

incompatibilidade existente entre o ser e o novo sistema socioeconômico que domina a 

cidade. É claro que a presença humana é imprescindível em qualquer situação, mas o que se 

pretende destacar neste poema é o fato de que muitas pessoas se matam para construir um 

ambiente a que poucos terão acesso, revelando a desigualdade da participação do homem no 

processo e no uso do benefício. Dessa forma, não é exagero afirmar que essa cidade surge 

para denunciar uma época marcada pela desumanidade. A personificação dos prédios 

representa, portanto, uma tentativa de suprir a escassez de humanidade desses lugares; é por 

meio dessa figura de linguagem que as tensões sociais são amenizadas – haja vista uma 

transfusão do sentimento humano para a construção civil, garantindo, dessa forma, a 

manutenção da experiência humana. 

Nos dois últimos versos do poema, a cidade ganha um aspecto fantasmagórico, 

decorrente, sobretudo, do traço deprimente com que a autora delineia o canteiro de obras. 

Com efeito, a silhueta dos prédios parece ser o presságio de uma destruição catastrófica ou as 

ruínas de uma cidade já aniquilada, lembrando um pouco as previsões apocalípticas da bíblia 

(os braços de concreto, nus, se vestem / de fantasmas de morte e sofrimento). Cerca de 20 

anos mais tarde, Zila Mamede usaria a imagem de um morto para caracterizar um edifício de 

sua cidade ficcional17, ratificando esse estranho sentimento de que algo maligno entranha a 

natureza dessas construções. Mas a forte expressividade com que as imagens são compostas 

procura evidenciar o conflito travado entre a sociedade e o seu processo de modernização. A 

descrição fantasmagórica do edifício, portanto, é extremamente coerente com o desejo de 

mostrar algo estranho que penetrou no universo habitual do sujeito. Dessa forma, é possível 

afirmar que as cenas de espanto e de terror constituem a substância nuclear da condição 

humana retratada no poema. Diga-se de passagem, esse processo de composição fora muito 

utilizado pelo seu amigo Manuel Bandeira, que extraía da visão aterrorizadora da realidade a 

dose certa de encanto e humanidade. Em “Meninos carvoeiros”, por exemplo, embora não 

                                                 
17 Trata-se do poema “O edifício” (Exercício da palavra, 1975), que será analisado detalhadamente mais adiante. 
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perca o tom de crítica social, o drama de uma infância pobre quase se confunde com a 

sensação lúdica proveniente da brincadeira: 

 

Quando voltam, vêm mordendo num pão encarvoado, 
Encarapitados nas alimárias, 
Apostando corrida, 
Dançando, bamboleando nas cangalhas como espantalhos desamparados! 
(Bandeira, 1993: 115). 
 

A definição da pobreza é bastante evidente no poema, mas a humildade com que 

Manuel Bandeira construiu a cena imprime um ar nobre à situação. Tem-se a impressão de 

que essa miséria não oprime, já que o jocoso estado de espírito das crianças suplanta todas as 

carências materiais. É por esse motivo que, embora seja algo utilizado com o intuito de afastar 

os pássaros da plantação, o espantalho seduz os olhos do leitor e os mantém cheios de graça e 

comoção. Percebe-se que há, portanto, uma leve aproximação semântica entre os sintagmas 

fantasmas de morte e sofrimento e espantalhos desamparados, no sentido de que ambos 

(mas cada um com sua especificidade) alcançam um sentimento de humanidade a partir de 

imagens assustadoras. Esse processo de composição está vinculado ao desejo de encontrar um 

sentimento sublime em formas que simbolicamente denunciam a presença de uma atividade 

opressora. É o teor de humanidade que, por um momento, reverte a situação da pobreza. 

Para fechar a análise, é preciso tecer alguns comentários sobre o estado de nudez 

que a autora utiliza para caracterizar as torres dos edifícios. Objetivamente, o vocábulo nu 

aponta para a ausência de acabamento na construção; ou seja, designa a anatomia, a base 

estrutural do prédio ainda desprovida dos ornamentos que lhe darão um aspecto definitivo. 

Mas, enquanto matéria simbólica, essa nudez parece denunciar uma sociedade situada entre 

um estado de pobreza e um anseio de purificação. É como se, vendo a obra ainda inconclusa, 

o sujeito nutrisse a esperança de que o mal anunciante não chegue a se consumar.  

Em última análise, não se deve esquecer que a descrição da cidade (marcada por 

certo pessimismo diante do processo de modernização) constitui apenas o julgamento 

particular de um sujeito. O sentimento de incerteza é comum em sociedades que passam por 

bruscos momentos de transformação, de modo que as dúvidas muitas vezes levam o indivíduo 

a formular uma ideia distorcida sobre o plano de intervenção urbana. Dessa maneira, se o eu-

lírico quis mostrar um sistema de ideias que se esconde por trás da fachada dos prédios, então 

a descrição da cidade operada por ele também pode estar escondendo uma realidade com a 

qual não se identifica. Esse aspecto é interessante de ser observado porque, de uma forma ou 
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de outra, as oscilações trabalhadas ao longo do texto (dando um caráter pendular à obra) 

fizeram com que o lócus poético se transformasse em um organismo vivo, tenso e vibrante. 

Pode-se dizer que, mais do que o lugar onde ocorrem as experiências relatadas, o espaço 

arquitetado pela a autora é a própria configuração de uma experiência poética. 
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Memórias da Rua Antiga 

 

A constatação de que o meio urbano passa por um acentuado momento de 

transformação já constitui episódio marcante na vida de um indivíduo, pois, no fundo, esse 

acontecimento alimenta a ideia receosa de que o palco de antigas experiências possa vir a se 

extinguir. Há de se convir que o embate é ainda maior quando o sujeito percebe que a 

mudança já se tornou factual e o ambiente modificado agora figura como parte integrante das 

práticas sociais. Nesse novo painel, as atividades que se encontravam em fase de 

processamento são substituídas por um resultado acabado, de modo que antigas e modernas 

edificações passam a habitar o mesmo lugar e a ditar um novo significado simbólico para o 

espaço no qual estão inseridas. Na poesia de Zila Mamede, o encontro de modelos 

arquitetônicos distintos aparece como uma forma de estabelecer um paralelo entre práticas 

sociais igualmente distintas. Desse modo, a arquitetura da cidade passa a ser o dado objetivo 

que ajuda a fundamentar as opiniões do sujeito em relação a determinados segmentos da 

realidade. Evidentemente, ao se definir como prova visível das mudanças sofridas pela 

sociedade, o espaço urbano acaba se transformando em uma espécie de materialização do 

tempo. É por esse motivo que determinados ambientes da cidade são tratados como um 

componente significativo da memória social. 

Embora ainda existam formas espaciais do passado nessa cidade poética, a 

recomposição do aconchegante quadro familiar é executada por intermédio de procedimentos 

mnemônicos. O desassossego diante da moderna condição urbana resulta, em parte, do 

aniquilamento dessa realidade sentimental subjugada a existir apenas na memória. 

Evidentemente, o embate entre mundos divergentes acaba dilacerando o sujeito lírico, que se 

encontra inconformado com a nova configuração do espaço no mesmo instante em que vê se 

distanciar o antigo desenho da cidade. Esse drama existencial é o tema norteador do poema 

“Rua (Trairi)”. Nele, a mudança das formas espaciais acaba produzindo a matéria necessária 

para o conflito: 

 

RUA (TRAIRI) 
 
Nos cubos desse sal que me encarcera 
(pedra, silêncios, picaretas, luas, 
anoitecidos braços na paisagem) 
a duna antiga faz-se pavimento. 
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Meu chão se muda em novos alicerces, 
sob as pedreiras rasgam-se meus passos; 
e a velha grama (pasto de lirismos) 
afolga-se nos sulcos das enxadas, 
 
nas ânsias do caminho vertical. 
Ao sono das areias abandonam- 
se nesta rua vívidos fantasmas 
 
de seus rios-meninos que descalços 
apascentavam lamas e enxurradas. 
Meu chão de agora: a rua está calçada. 
(O arado, 1959) 

 

O título do poema já revela um procedimento bastante comum na lírica 

mamediana, que é o manuseio de uma organização dialética envolvendo os eventos de nível 

local e universal. É por esse motivo que, embora a poesia de Zila Mamede esteja 

profundamente ancorada nas vivências pessoais, nela facilmente se vislumbra o anseio de 

tornar universal as experiências retratadas. No referido título, a marcação de espaço Trairi 

aparece entre parênteses, deixando o termo rua relativamente isolado. A maneira como os 

vocábulos são organizados faz com que o leitor tenha contato primeiro com uma rua de 

caráter universal, marcada por uma ordem social genérica e imprecisa. Depois, a autora situa 

o ambiente sobre o qual vai discorrer, direcionando o olhar do leitor para uma experiência 

localizada. Observa-se, entretanto, que a dicotomia estabelecida entre o tema regional e o 

tema universal acaba sendo dialeticamente superada, já que a experiência genérica é 

assimilada pelo sujeito e, por outro lado, a energia da vivência particular gera uma 

experiência de vida capaz de ser absorvida por todo ser humano. 

A base construtiva do poema gira em torno das imagens da duna (apresentada 

como elemento regional) e da pavimentação (índice modernizador da cidade). É através da 

configuração do espaço, portanto, que a autora promove um embate entre realidades de 

caráter distinto. Por ser um elemento natural, a duna transmite uma agradável sensação de 

bem-estar. O pavimento, por sua vez, é o elemento que promove uma cisão entre o homem e a 

natureza, já que tira-lhe a oportunidade de manter contato direto com a terra. 

Como a duna é parte significativa da topografia potiguar, muitos escritores do 

estado a adotaram como símbolo da terra natal. Em um poema de aura romântica, Ferreira 

Itajubá compõe o cenário da cidade de Natal a partir de uma referência ao banco de areias 

brancas. A paisagem delineada pelo poeta está marcada por um acentuado grau de pureza e 

calmaria, o que permite identificar a duna como um elemento harmônico e paradisíaco: 
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Ai! quantas vezes julgo ouvir o seu lamento 
Cheio de comoções, no queixume do vento, 
Desse leste que lá, nas dunas alvadias, 
De janeiro a dezembro acorda as calmarias, 
E cobrindo de espuma o abismo esmeraldino 
Enche a vela que leva o barco a seu destino. 
(“VI”, Terra Natal, 1914) 
 

A tradição literária potiguar parece ter preservado essa concepção branda que 

determina a imagem das dunas. Ao longo da própria obra de Itajubá, esse conceito é 

constantemente retomado para assinalar os encantos da terra natal. É certo que o discurso do 

poeta muitas vezes pende para a descrição retórica e para o esvaziamento da matéria narrada, 

mas nem mesmo esses impasses o impediram de fazer uma das definições mais bem 

sucedidas da cidade, como aquela que se vê no poema “Terra mater”: 

 

E a sombra vesperal, que desaba em jorros, 
Enodoava a toalha alvadia dos morros. 
(“X”, Terra Natal, 1914) 
 

Natal é um vale branco entre coqueiros 
(“Terra mater”, Poesias completas, 1927) 
 

Com uma tonalidade mais modernista, Jorge Fernandes também estabelece uma 

relação direta entre a cidade de Natal e a imagem das dunas, muito embora supere aquele tipo 

de apreciação meramente idílica da paisagem. No poema “Remanescente”, por exemplo, 

ainda se detecta traços de uma visão pitoresca, mas a matéria poética agora assume um caráter 

mais investigativo e problematizador. A duna deixa de ser o pretexto para a abordagem de 

temas localistas e se transforma no elemento que determina uma tradição. Ou seja, ela passa a 

ser vista como a iconização de um sentimento de permanência. É por esse motivo que, apesar 

da vida transitória dos poetas, a paisagem perdura no tempo – não tanto como matéria 

objetiva de uma realidade (até porque o espaço ganha novos sentidos culturais na medida em 

que a sociedade se transforma), mas como mote de uma memória coletiva e literária: 

 

 
Sou como antigos poetas natalenses 
Ao ver o luar por sobre as dunas... 
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(...) 
E a terra ficou 
E eles passaram! 
(“Remanescente”, Livro de poemas, 1927) 
 

O tom lastimoso que perpassa o texto de Zila Mamede mostra que o sujeito não se 

sente muito confortável com o resultado dos avanços citadinos. É preciso advertir, no entanto, 

que, além de transformar o espaço, a intervenção modernizadora também promove uma 

transformação no indivíduo que o habita, já que novas práticas sociais determinarão a relação 

do homem com a cidade modificada. É certo que o sujeito sofre ao desejar a permanência de 

um lugar que já desapareceu, mas a experiência da perda o fortalece consideravelmente. 

Nesse sentido, não seria exagero afirmar que o sujeito presente no poema “Rua (Trairi)” se 

constrói na medida em que se despedaça. 

O eu-lírico faz questão de evidenciar o afeto que sente pela velha configuração do 

espaço. Essa ligação sentimental com o passado acaba por imprimir um tom saudosista ao 

discurso poético, muito embora os fatos narrados ocorram no momento em que a alocução foi 

proferida. Mas se o presente é o tempo verbal majoritário do texto (encarcera, faz-se, se 

muda, rasgam-se, afolga-se, abandonam-se, agora), a matéria poética versa sobre a 

angústia de vivenciar o fim de uma forma física que enquadrava uma experiência do passado. 

Nesse sentido, o tema da memória desempenha importante função para a configuração do 

poema, já que é através dela que o sujeito consegue barrar a dura realidade concreta do 

presente. Mais do que um mecanismo que permite a fuga no tempo, a recordação é uma arma 

usada para promover ajustes no mundo interior do sujeito. Ou seja, a memória foi a forma 

encontrada pela poetisa para promover um ato de resistência contra o sistema dominante da 

sociedade contemporânea. 

É importante destacar que a duna não desempenha uma função relevante para a 

sociedade industrial. Na verdade, ela antes transmite a ideia de atraso e subdesenvolvimento, 

devendo, pois, ser rapidamente substituída por uma construção de feitio moderno. De modo 

geral, o imaginário contemporâneo parece ter atribuído a ideia de riqueza aos centros 

metropolitanos e a ideia de pobreza aos elementos naturais. A preservação da natureza 

dificilmente é levada em consideração quando o poder do capital dita o rumo do progresso 

urbano. Esse procedimento é muito comum na configuração da paisagem citadina, pois, 

historicamente, o nascimento das grandes cidades industriais pressupõe o desaparecimento do 

ambiente bucólico que as antecedeu. Tratadas como símbolo de humildade, as dunas são 

rapidamente destruídas pela sociedade industrial, até porque o desejo de crescimento urbano 
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muitas vezes está ligado a uma reação feroz contra o estado de pobreza de uma cidade, 

conforme demonstrou Peter Hall em um estudo sobre o crescimento das cidades: 

 

Com efeito, o planejamento urbano do século XX originou-se da complexa 
reação emocional – parte piedade, parte terror, parte repugnância – da classe 
média de fins do período vitoriano ante a descoberta da ralé urbana (Hall, 
2007: 432). 

 

Já no primeiro verso do poema, Zila Mamede faz questão de evidenciar a estreita 

ligação do sujeito com o ambiente onde vive. A carga semântica do verbo encarcerar mostra 

com bastante propriedade que o eu-lírico se encontra deliberadamente preso às tradições de 

sua terra. Dessa forma, é bastante pertinente a escolha do sal como elemento para designar a 

civilização potiguar, uma vez que a atividade nas salinas constitui uma das bases nodais da 

economia do estado. Mas a escolha desse elemento químico não se deve apenas a um dado de 

ordem objetiva. O sal é uma especiaria muito utilizada para tornar mais agradável e 

degustativo o sabor da comida. Ao ser associada a esse tempero, a cidade acaba contraindo o 

seu campo semântico e assumindo um caráter diferenciado em relação aos demais lugares. 

Enquanto efeito poético, o sabor aturado do sal se incorpora à cidade e deixa-a repleta de 

graça, vivacidade e malícia. 

O fato de o sujeito ter presenciado as mudanças ocorridas na cidade permitiu que 

ele tivesse acesso a dois modelos arquitetônicos distintos (a rua antes e depois da 

modernização). Os seus julgamentos sobre o mundo estão certificados pelo crédito de uma 

vivência pessoal. De acordo com Zila Mamede, a figura do sujeito é muito importante para o 

processo de transformação urbana, já que ele estabelece um elo entre o tempo decorrido e o 

presente. Com efeito, ao valorizar as antigas formas arquitetônicas, o sujeito está cuidando 

para que a tradição seja perpetuada na memória coletiva. Esse rico movimento dialético 

instituído em torno dos componentes tradicional e moderno está formalmente marcado pelos 

apostos que aparecem entre parênteses. O parêntese promove uma espécie de desvio do eixo 

central da alocução, ainda que ele seja utilizado para precisar as informações. No texto 

analisado, a matéria contida nos parênteses investiga mais detidamente as experiências do 

sujeito e as questões referentes à memória cultural da região (Trairi, silêncios, luas, 

anoitecidos braços na paisagem e pasto de lirismo). Nesse sentido, o parêntese foi o 

recurso formal utilizado para promover um distanciamento entre a realidade particular do 

sujeito e a nova condição urbana. Ou seja, foi por meio desse símbolo que a poetisa conseguiu 

fazer com que, pelo menos visualmente, mundos tão adversos não se misturassem. Cumpre 
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observar que o parêntese não é mais empregado depois que o eu-lírico se dá conta da 

impossibilidade de manter-se afastado dessa nova configuração do mundo. Marcada por uma 

pontuação dupla, a brusca e conclusiva sentença apostiva que encerra o texto apresenta a 

lastimável inserção do sujeito lírico no tempo moderno (Meu chão de agora: a rua está 

calçada). 

Verifica-se que a imagem de uma picareta aparece sintomaticamente misturada 

aos elementos de ordem sentimental. Como a picareta é um instrumento de trabalho utilizado 

para quebrar a pedra e, consequentemente, romper o silêncio, a organização estrutural da 

sentença aponta para o fato de que essa realidade idílica do passado já não era tão pura. A 

poetisa acredita que a transformação do espaço é tarefa inerente à condição humana. 

A cidade se renova, mas o eu-lírico mantém viva aquela estranha sensação de que 

algo foi perdido. Dessa maneira, Zila Mamede insiste em difundir o princípio de que a 

modernização destrói as antigas experiências do indivíduo. Evidentemente, a tarefa de apagar 

os eventos vivenciados por alguém é impossível de ser executada, pois até mesmo as 

lembranças servirão de paradigma para a avaliação dos novos conhecimentos adquiridos. De 

qualquer forma, as escolhas lexicais operadas pela autora tendem a enfatizar um campo 

semântico ligado à ideia de espanto e indignação. Os vocábulos chão e alicerce, por exemplo, 

costumam ser empregados para transmitir uma ideia de estabilidade; no entanto, esses termos 

adquirem uma conotação quase antagônica no início da segunda estrofe. Enquanto a imagem 

do chão comporta naturalmente uma noção de equilíbrio, o alicerce deve ser entendido como 

a construção desse equilíbrio por meio da intervenção humana. Do ponto de vista simbólico, o 

sujeito parece ser arrancado do mundo natural no instante em que o chão se transforma em um 

canteiro de obras (Meu chão se muda em novos alicerces). Theodor Adorno define esse 

processo como sendo o momento da fratura, no sentido de que o eu-lírico já “perdeu a 

unidade com a natureza” (Adorno, 2003: 70). Mais adiante, a autora emprega uma série de 

imagens expressivas (como em passos rasgados e grama afolgada) com o intuito de criar 

uma atmosfera densa e dramática. Em geral, propaga-se a ideia de que a expansão urbana e o 

meio natural são elementos inassociáveis. 

A sensação de mal-estar decorre, em parte, da perspectiva um tanto idealizadora 

que assinala os julgamentos do sujeito em relação ao meio natural. Diga-se de passagem, esse 

posicionamento está em consonância com uma forte tradição poética, pois durante muito 

tempo as imagens da natureza foram utilizadas na literatura como símbolo de sossego, paz e 

refúgio para homens atormentados. No poema analisado, os elementos naturais também 

cumprem a função de apaziguar as tenções que dominam o sujeito lírico (a velha grama – 
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pasto de lirismos). A natureza, nesse caso, é capaz de despertar muito mais prazer e 

encantamento do que a ambientação urbana. É curioso observar, entretanto, que a postura 

preservacionista do eu-lírico não corresponde à atitude pragmática da autora. Em uma crônica 

publicada no jornal Tribuna do Norte, em novembro de 1952 (um ano antes da publicação do 

poema analisado), Zila Mamede se mostra um tanto insatisfeita com o fato de a Rua Trairi 

ainda não ser calçada. As belas areias, que no poema aparecem como uma espécie de 

materialização da memória, são tratadas na crônica jornalística como um problema de 

saneamento urbano: 

 

Seria completa a satisfação advinda com o nascimento do Quarteirão Branco 
se a rua não estivesse descalça. Veja, Senhor Prefeito, como está a “rua do 
Dr. Juvenal Lamartine”. Tão próxima é a rua Trairi da Vila Potiguar que é 
uma pena esteja sem calçamento. A poeira é horrível. Causa gripes 
contínuas. Macula assoalhos e penetra em toda a parte das habitações. E 
agora, estando livre o acesso ao morro, a ventilação canalizou-se trazendo 
mais areia para a rua, que já a possui em abundância. Dentro de pouco tempo 
poderá impedir, possivelmente, o trânsito (“O quarteirão branco”, Exercícios 
de poesia, 2009). 

 

Como se pode perceber, as dificuldades ocasionadas pela ausência de 

pavimentação são graves e palpáveis; a poeira, a gripe e as ruas carregadas de terra são 

questões que devem ser cuidadas, inclusive, pela defesa sanitária. Nesse sentido, é 

interessante examinar o modo como a autora se posiciona diante de um problema que tem 

simultaneamente uma natureza afetiva e uma natureza figurativa. Observa-se, portanto, que, 

embora as sentenças sejam adversas (na crônica, a necessidade da pavimentação x no poema, 

a pavimentação como elemento desumanizador), elas estão ligadas pelo crivo da crítica social. 

A voz da cidadã protesta por igualdade e pela implantação de um projeto sanitário capaz de 

resolver os problemas da cidade. Já a voz do eu-lírico denuncia a barbárie típica do sistema 

capitalista. Dessa forma, o poema aparenta estar destituído de uma consciência política, mas 

em momento algum ele é tocado pelas ideologias dominantes. As suas críticas são tecidas de 

modo sereno e pelo avesso, como se a autora evitasse impor à sua obra o peso de uma poesia 

militante. Na verdade, a grande revolta do sujeito lírico não recai sobre o processo de 

modernização, mas sim sobre o desejo desenfreado de alcançar o poder através desse processo 

(ânsias do caminho vertical). 

A exaltação do meio natural está ligada a um sentimento de resistência contra as 

atrocidades que o modelo capitalista impõe à sociedade contemporânea. A cidade passa a ser 
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considerada uma espécie de materialização do sistema dominante. O medo de se desligar da 

bucólica cena da mocidade leva a autora a atribuir um aspecto apocalíptico ao quadro das 

mudanças urbanas. A enfática imagem da grama afogada em meio à massa de concreto já 

evidencia o fervor com que o progresso invade a vida de uma sociedade. Sem levar em 

consideração os hábitos dos indivíduos que habitam a região, o sistema vigente logo impõe o 

seu modelo de vida. 

Nos últimos versos do poema, Zila Mamede ratifica a ideia de que, apesar das 

transformações, o ambiente da infância permanece intacto no coração do eu-lírico. As areias 

das dunas estão apenas adormecidas (ao sono das areias) e frequentemente voltam à sua 

lembrança com o intuito de apaziguar o espírito conturbado. As experiências do passado são 

tão fortes que nem mesmo a caótica realidade presente é capaz de enfraquecê-las. Isso 

significa que as atrocidades de um sistema dominante não são capazes de aniquilar as relações 

humanas desencadeadas com base na afetividade. Apesar de pertenceram ao passado, essas 

experiências não estão congeladas no tempo, já que elas próprias se modificam cada vez que o 

sujeito invoca uma nova lembrança. A imagem do tempo observada no poema é 

extremamente dinâmica, já que o passado se atualiza sempre que entra em contato com o 

presente. 

No último terceto, a estreita relação do homem com o espaço é marcada pela 

justaposição dos termos rio e menino. Por representar um arquétipo de pureza e doçura, a 

imagem da criança torna-se bastante expressiva dentro desse contexto. Primeiro porque 

estabelece uma relação de confiança entre o eu-lírico e o seu passado. Depois, porque atua 

diretamente na ideia de desenvolvimento. Como os rios-meninos agora não passam de 

fantasmas, tem-se a impressão de que o progresso impede o crescimento da criança e o curso 

natural da vida. O que mais interessa em todo esse processo, contudo, é a natureza 

integracionista do conceito de espaço utilizado por Zila Mamede. Quando se propõe a 

registrar alguma paisagem, a autora logo direciona o foco de observação para os homens que 

a habitam. Esse procedimento constitui a base de importantes estudos geográficos da 

atualidade. A obra de Paulo César da Costa Gomes, por exemplo, volta-se mais detidamente 

para a solidificação de um conceito de geografia humana: 

 

A cidade não pode, pois, ser concebida como uma forma que se produz 
simplesmente pela contigüidade das moradias ou pelo simples adensamento 
da população; ela é, antes de qualquer coisa, um tipo de associação entre as 
pessoas, associação esta que é uma forma física e um conteúdo (Costa 
Gomes, 2006: 19). 
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Verifica-se que o conteúdo de uma cidade é determinado pelas relações humanas e 

não pela mera forma física de sua arquitetura. Zila Mamede sempre esteve atenta a esse 

fundamento, pois em sua obra as imagens do urbanismo estão intimamente vinculadas ao 

homem. O episódio em que os meninos se divertem com a lama (elemento que, de certa 

forma, contrapõe-se à ideia de progresso) já aponta para uma integração harmoniosa com a 

paisagem. Integração que existiu no passado e que fatalmente ocorrerá no futuro. Portanto, ao 

sujeito não resta outra alternativa do que aceitar o presente e conviver com a nova 

configuração da cidade. 
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A Cidade de Concreto 

 

Ao longo da história literária, as matérias de textura resistente (como a pedra, o 

concreto e o aço) foram comumente utilizadas para transmitir a ideia de insensibilidade ou de 

impasse. Lugares pedregosos, objetos de ferro e estruturas pesadas são imagens marcadas pela 

efeito do atrito e, por isso mesmo, tendem a estabelecer uma relação conflitante com o sujeito 

lírico. É muito comum encontrar obras literárias em que a concretude domina parte da 

paisagem, cabendo ao indivíduo, com algum esforço, superar as dificuldades e encontrar um 

espaço mais promissor. Na poesia de Zila Mamede, entretanto, as matérias duras atingem um 

ponto de máxima concentração no ambiente de grandes cidades. Nesses lugares, a 

possibilidade de fuga é muito remota, já que toda a paisagem é composta por uma imensa 

massa de concreto. No imaginário poético de Zila Mamede, a metrópole tem um caráter tão 

material, que nela a figura humana parece ter perdido toda a sua importância. 

De fato, o poderio das capitais já pode ser inferido a partir da grandeza de sua 

arquitetônica, que – de tão altiva – dá a impressão de que o ambiente é capaz de se erguer por 

conta própria. Nos grandes centros urbanos, o concreto e o aço atingem medidas tão amplas, 

que o indivíduo parece se anular diante dos blocos de concreto erguidos do chão. Por esse 

motivo, Zila Mamede optou por abordar essa temática através de poemas de teor mais 

descritivo, evitando, inclusive, o uso de verbos na primeira pessoa. Tal recurso formal 

também se configura como tentativa de representar o enfraquecimento do sujeito. Deve ser 

destacada, portanto, a coerência formal com que a autora elabora a sua obra; no poema “O 

edifício”, a estrutura moderna da cidade encontra reflexos na estrutura modernista dos versos. 

Valorizando o aspecto visual e sonoro, a autora compõe um quadro objetivo, claro e conciso 

da realidade material. De certa maneira, a presença de um bloco de concreto na forma e no 

conteúdo se contrapõe ao tom emocional da poesia lírica e, consequentemente, auxilia na 

tarefa de deslocar a figura do sujeito: 

 

O EDIFÍCIO 
 
Visão: campo em vertical 
o morto sem raiz 
dorme: concreto e cal. 
 
Estrutura em que 
o morto numeral repousa 
nem nome (nem lousa). 
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Morte que sobe o morto 
e o delimita: 
morto seu rés-do-chão desabita. 
(Exercício da palavra, 1975) 

 

Para começar, o título do poema já cria uma expectativa de leitura muito bem 

definida, haja vista o seu caráter nominal. Todas as observações feitas no texto, portanto, 

estão marcadas pelo crivo da objetividade e da concisão. O próprio termo visão que abre o 

poema (geralmente apontado como uma imagem avessa ao sentimentalismo) já é uma 

referência ao tom racionalista que o caracteriza. Isso não significa, entretanto, que o discurso 

do sujeito esteja imune aos enleios pessoais; ele apenas optou por captar seu objeto através de 

uma óptica concretista, esforçando-se para dar-lhe um registro mais fotográfico. 

De modo geral, o edifício causa certo estranhamento ao imaginário do sujeito. O 

campo (que deveria se estender paralelo à linha do horizonte) cresce verticalmente, 

justificando as suspeitas de que o funcionamento da cidade está marcado pela inversão da 

ordem natural das coisas. De certo modo, o aumento de construções na cidade passa a ser 

encarado como algo despropositado, prova de que o eu-lírico ainda nutre sentimentos 

adversos em relação ao agente modernizador da metrópole. 

Do ponto de vista formal, o poema está dividido em três blocos concisos e 

idênticos, sendo que cada um apresenta uma proposição distinta sobre o tema. O primeiro 

deles ressalta o aspecto visual do prédio (campo em vertical), o segundo propõe uma análise 

das questões mais abstratas (nem nome) e, por fim, o último bloco direciona o foco de 

observação para uma ação social desencadeada em torno do edifício (morte que sobe o 

morto). Nesse sentido, Zila Mamede reproduz na forma de seu poema o mesmo trabalho de 

construção executado pelos operários. Ou seja, ela efetua uma sobreposição de blocos até que 

a construção do texto esteja devidamente concluída. Ressalta-se, contudo, que foram poucos 

os tijolos utilizados nessa empreitada. Depois, a ligação entre os blocos é feita por um 

processo de justaposição. Por fim, em decorrência da pontuação excessiva, o discurso poético 

é constantemente cortado. Todos esses dados apontam para o fato de que Zila Mamede 

utilizou a forma do poema para representar o silêncio, a incomunicabilidade e as dificuldades 

encontradas no meio urbano. 

A imagem fúnebre usada para assinalar os prédios parece não apresentar um 

significado social muito evidente, mas ela é o perfeito registro das relações humanas 

estabelecidas nesses lugares. Com efeito, o claustro típico dos apartamentos muito se 
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distancia da afetividade e do contato direto travado entre vizinhos de um bairro interiorano. 

Apesar de as pessoas viverem fisicamente mais próximas, falta-lhes o calor e a cumplicidade 

advindos da convivência e de um sentimento comunitário. Não se pode negar que, apesar de a 

linguagem do poema ser bastante modernista, a visão do sujeito ainda está ancorada em 

moldes da tradição interiorana. É por esse motivo que o edifício foi destituído de suas raízes; 

na concepção do sujeito, falta-lhe uma tradição que justifique a sua inserção naquele meio. 

As relações conflituosas estabelecidas entre o indivíduo e a condição urbana da era 

industrial vêm sendo, já há algum tempo, observadas por importantes pesquisadores da área 

da arquitetura e do urbanismo. O italiano Leonardo Benevolo, por exemplo, mostra que o 

painel horrendo e a desorganização de alguns centros citadinos decorrem, em parte, da sua 

incapacidade de manter uma relação efetiva com os indivíduos: 

 

Talvez a feiúra do ambiente industrial assinale uma dificuldade de 
planificação moderna, ao substituir os modos individuais de comportamento. 
É possível que revele uma dificuldade específica do relacionamento entre o 
homem e o ambiente artificial que ele produziu, motivada por um grau 
demasiado baixo de organização dos instrumentos coletivos e por uma 
estrutura defeituosa, que impede a utilização no devido lugar das 
contribuições individuais (Benevolo, 2006: 51). 

 

Com o intuito de tecer críticas às relações humanas desencadeadas nos grandes 

edifícios, Zila Mamede fecha a primeira estrofe usando imagens que convergem para a ideia 

de hostilidade (concreto e cal) e indiferença (dorme). Mais adiante, a sentença morto 

numeral revela o caráter reificante imposto aos habitantes de um prédio, que são reduzidos à 

mera catalogação. A identidade humana (com todas as suas peculiaridades e vivências 

subjetivas) foi substituída por um regime serial genérico; as pessoas perdem o seu nome e 

passam a ser identificadas por um mero número. Esse sistema, evidentemente, se assemelha 

em muitos aspectos com o capitalismo selvagem, que está mais interessado naquilo que o 

homem é capaz de produzir do que na figura humana propriamente dita. 

Na última estrofe, a poetisa adverte que o prédio não é o grande responsável pelas 

atrocidades lhe atribuídas, mas sim a configuração urbana e o sistema responsáveis pela sua 

implantação e pelas funções lhe atribuídas em nossos dias. Com isso fica claro que o sujeito 

não se volta contra o crescimento da cidade, mas antes contra as pessoas que permitiram com 

que esse crescimento atingisse negativamente as relações humanas. Na concepção da poetisa, 

o edifício não tem força para reagir às pressões exercidas pelo sistema capitalista, razão pela 
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qual ele é facilmente substituído por novas e mais modernas edificações sempre que 

necessário. 

O crescimento vertical de uma cidade está diretamente ligado ao crescimento 

político da região. Os grandes prédios erguidos no ar são imagens que atestam o poder 

econômico e político da capital, de modo que o seu índice de autonomia também pode ser 

determinado pelo número e altura de suas construções, segundo aponta um estudo de Ricardo 

Marque de Azevedo sobre o assunto: 

 

As capitais, as quais também é conferida a incumbência de representar a 
relevância do poder nelas sediado, recebem intervenções urbanísticas 
pontuais de modo a que esses lugares, materializando-os, reflitam e 
reverberem, pelo seu concerto de elementos representativos e simbólicos, os 
propalados lustre e dignidade das instituições que albergam (Azevedo, 2006: 
2). 

 

A incapacidade de reação dos prédios ao sistema não deixa de ser uma imagem 

muito enfática, já que aponta para a ideia de que mesmo as estruturas mais sólidas sucumbem 

ante o preceito político vigente. Penosamente, não há espaço para fantasias nesse mundo de 

concreto armado, uma vez que a própria visão vertical da rua já se configura como um difícil 

obstáculo a ser vencido. 

Com base no que foi apresentado, percebe-se claramente que Zila Mamede usa as 

imagens urbanas para tecer críticas aos malefícios gerados pelo processo de modernização, 

muito embora reconheça, em alguns momentos, o ar gracioso dos novos tempos. Como uma 

espécie de crítica às avessas, a cidade passa a funcionar como meio de resistência contra o 

caráter desumano e reificante que caracteriza parte das hodiernas relações humanas. É por 

esse motivo que facilmente surgem imagens voltadas para a perfeita integração do sujeito 

com o meio. Não se pode negar, portanto, que a dramática experiência do sujeito contribui 

para evidenciar a vida em meio a uma paisagem dominada por uma cobertura de concreto. 
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Espaço e Resistência 

 

O empenho em registrar o processo de modernização urbana, e suas conseqüências 

na vida da sociedade, fez com que Zila Mamede direcionasse o foco de sua poesia para os 

grandes ambientes da cidade. Nesse sentido, as formas arquitetônicas retratadas ajudam a 

compor um cenário imponente e dotado de grande poderio econômico. De acordo com as 

escolhas operadas pela poetisa (cujo resultado é a criação de um panorama urbano que inclui 

aeroporto, asfalto, cais, pontes, vitrines e edifícios), o mundo moderno parece ser definido 

através das imagens de progresso e ordenação. Algumas poucas cenas da vida na periferia, 

entretanto, quebram a suposta harmonia da modernização urbana e revelam dados que a 

nascente organização urbana pretendia esconder. Dessa forma, lugares considerados 

secundários e irrelevantes pela ideologia dominante eclodem como um verdadeiro grito de 

libertação. Dotada de importante função social, a poesia de Zila Mamede faz ressoar a voz dos 

indivíduos afetados negativamente pelo sistema político vigente. É por esse motivo que, 

mesmo tendo espaço reduzido no contexto geral da obra, os lugarejos pobres são 

representados de forma pulsante e expressiva. 

Ao utilizar o espaço como uma forma de resistência, Zila Mamede intensifica o 

poder de ação contra o sistema dominante, pois a matéria palpável sempre dá a impressão de 

ser mais ameaçadora. Mas se a crítica social se desenvolve através da configuração do espaço, 

é interessante notar que Zila Mamede recolhe dos lugares lançados no esquecimento a força 

necessária para impulsionar uma mudança. Com efeito, como não desempenham uma função 

econômica considerável para o sistema capitalista, os lugares periféricos parecem ser detritos 

de uma realidade já ultrapassada e, por isso mesmo, rejeitada a todo custo. 

O modo Zila Mamede apresenta os bairros pobres dá a impressão de que eles estão 

completamente desvinculados dos grandes centros urbanos; é como se existissem duas 

realidades que nunca chegassem a se cruzar. Ou seja, a periferia parece desempenhar um 

papel tangencial na configuração da condição urbana. Apesar dessa estrutura organizacional, 

os lugares periféricos se vinculam ao restante da cidade por meio da questão econômica. 

Dessa forma, se a pobreza foi deslocada para as margens pela ação do progresso, as diferenças 

gritantes entre os dois ambientes acabam por religá-los através de um processo de oposição. 

Esse movimento dialético, cujo cerne repousa sobre o ato de se opor a uma realidade através 

de sua incapacidade de oferecer a oposição, foi muito bem delineado no poema “Canção da 

rua que não existe”: 
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CANÇÃO DA RUA QUE NÃO EXISTE 
 
Idéia da cor da rua 
que não tem cor nem tem nome, 
sem gesto, cansada, nua, 
rua pavilhão da fome. 
 
Rua asfaltada de lama, 
tetos negros de fumaça. 
A calçada fria é cama 
para os que bebem cachaça. 
 
Idéia que não tem cor 
verteu-se negra de fumo 
daquela rua da dor, 
da rua que não tem rumo. 
 
Perdida idéia na rua, 
na rua que não existe 
mas que, sem gesto, que nua, 
ao tempo, incerta, resiste. 
(Rosa de pedra, 1953) 

 

Antes de qualquer coisa, é preciso lembrar que, no imaginário poético, a 

ambientação da rua comumente designa questões de ordem social, já que ela se contrapõe 

àquele sentimento de clausura e intimidade com que são traduzidas as imagens ligadas ao lar. 

Com efeito, a rua é um espaço por onde passam muitas pessoas, de modo que a sua natureza é 

definida exatamente em função do movimento constante. As ruas devem ser consideradas um 

organismo vivo, marcadas por um estado de conflito permanente, pois o aspecto que lhe dá 

vida (a caminhada da multidão) é o mesmo que lhe confere um caráter genérico. Depois, não 

se pode perder de vista que esse espaço vem sendo largamente utilizado na literatura como 

símbolo de luta entre classes sociais e como palco de denúncias políticas. Dessa forma, parece 

que Zila Mamede dialoga com a tradição literária e utiliza a imagem da rua para retratar o 

contexto socioeconômico de uma sociedade citadina; para ser mais exato, pode-se dizer que, 

na lírica mamediana, a rua é a própria materialização de uma experiência social. 

Mas é claro que a rua retratada no poema acima tem características diversas 

daquele modelo organizado que as grandes cidades tentam impor ao espectador; com o intuito 

de criar uma imagem expressiva do espaço, a autora preferiu se voltar para uma ambientação 

periférica, onde os problemas sociais são bem mais acentuados. O lugar delineado não 
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apresenta formas definidas, aspecto que pode ser encarado como reflexo de uma sociedade 

anônima e miserável; nesse sentido, antes de qualquer coisa, esse espaço cumpre a função de 

denunciar a desigualdade social. Com efeito, a rua é delineada de uma maneira tão abstrata, 

que ela quase não se configura como um ambiente; é certo que a sensação de um logradouro 

ríspido e palpável vai se construindo ao longo do texto, mas o recurso da abstração foi a 

forma encontrada para representar o espaço em sua condição mais humilde. Como talvez não 

haja nada mais abstrato do que o mundo das ideias, a autora não hesitou em apresentar a sua 

rua através de uma fórmula conceitual. 

A princípio, essa ambientação é definida por uma dupla ausência, já que está 

circunscrita por uma construção abstrata de algo que não existe. De acordo com o próprio 

discurso do poema, o sujeito procura formular uma ideia para a cor de uma rua que não tem 

cor; trata-se, portanto, da idealização de uma realidade que sequer oferece um parâmetro 

objetivo para que seja idealizada. Contudo, a vontade de tornar as condições sociais desse 

lugar mais prósperas e aprazíveis (já que a imagem da cor indica a presença de ânimo e de 

vida) mostra o quanto a lírica mamediana está comprometida com as questões sociopolíticas 

de sua região. Por outro lado, a operação desencadeada no poema pode ser vista como uma 

espécie de recriação sentimental do ambiente, uma vez que o sujeito deseja dar à rua aquilo 

que ela naturalmente não possui. 

A carência de recursos financeiros e a ausência de um planejamento urbano são os 

motivos pelo os quais a abstração se tornou a característica basilar dessa rua. Com efeito, um 

olhar mais atento revela que o ambiente não tem, na aparência, uma atividade social intensa, 

aspecto que acaba contribuindo para gerar um semblante mórbido. Depois, a referência à falta 

de uma identidade (nem tem nome) mostra que os habitantes dessa rua parecem ser peças 

irrelevantes para o gerenciamento urbano, razão pela qual não vêm sendo atendidos com a 

determinação a que qualquer ser humano tem direito. Por esse motivo, a rua adquire aquele 

aspecto triste que assinala os lugares abandonados, cabendo aos habitantes suportar o peso 

dolente que o esquecimento lhes impôs. Também há um dado objetivo que explica o 

pormenor de a rua não ter nome: os lugares da periferia não costumam homenagear 

personalidades, regiões ou eventos históricos. A sua designação, quando há, é genérica ou de 

ordem popular. De qualquer forma, a indiferença com que veio sendo tratada e a ausência de 

uma vida social estável são fatores que contribuíram para que a rua perdesse a sua vitalidade. 

Esse dano se projeta na estrutura de um espaço degradado, comprometendo, inclusive, a 

humanidade das pessoas que o habitam. A imagem da nudez, portanto, é muito significativa 

dentro desse contexto, já que revela de forma concreta (como uma realidade que já não se 
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consegue mais esconder) a pobreza de um lugar completamente desprotegido; um lugar que 

está sujeito a todo tipo de ameaça. A rua está nua para tornar público esse ato de violência em 

que se transformou a sua própria existência, densamente marcada pela falta de recursos 

humanos. Como o ambiente se exibe de forma explícita, o teor de denúncia social parece 

adquirir mais fôlego, evitando, inclusive, cair naquela visão pitoresca com a qual os herdeiros 

do Romantismo costumam delinear as cenas da pobreza. Por outro lado, a nudez também 

pode ser a imagem encontrada por Zila Mamede para retratar um hábito comum nas 

sociedades periféricas e interioranas: o profundo interesse pela vida alheia, revelando, de 

certo modo, o poder de sociabilidade do espaço. De uma forma ou de outra, a imagem revela 

um processo de perca da intimidade, o que acaba resultando no enfraquecimento do 

indivíduo. No poema analisado, tudo vira matéria social, de modo que a própria figura do 

indivíduo precisa se dissolver para que reste apenas o identificador de um grupo. 

Se os três primeiros versos do poema parecem ser uma leve introdução a questões 

de ordem social, nos três versos seguintes o teor de denúncia social é bem mais evidente e 

revelam de forma expressiva a desordem do meio urbano retratado pela poetisa. Primeiro, a 

fome sentida pela população mostra claramente que esse lugar não tem condições de 

promover a sua sustentabilidade econômica; a incapacidade de gerar o próprio alimento ganha 

proporções ainda mais drásticas quando somada com a falta de uma assistência 

governamental, resultando em um estado de miséria que atinge um número elevado de 

pessoas (no verso rua pavilhão da fome, o termo pavilhão é uma espécie de eufemismo que 

designa a coletividade atingida pela fome). Depois, a imagem da lama designa um ambiente 

marcado pela sujeira e pela pobreza. As péssimas condições de vida e a ausência de 

saneamento básico expõem os habitantes ao risco iminente de contrair alguma doença; diga-se 

de passagem, essa ameaça constante das moléstias faz com que moradores estejam sempre 

cientes de sua vulnerabilidade, impedindo-os de promover qualquer reação contra a classe 

dominante. Não é de se estranhar que a ironia presente no sintagma rua asfaltada de lama 

também reforce esse sentimento de dependência, já que a imagem traduz o conformismo de 

um grupo social que precisa assumir as adversidades do meio (lama) como parte significativa 

de seu progresso (asfaltada). Por fim, a cidade parece estar tomada pela poluição, de modo 

que a fumaça dissipada no ar acaba por imprimir uma aparência lúgubre e penosa ao 

ambiente. Em consequência, as formas espaciais vão perdendo o seu contorno e a sua nitidez, 

dando a impressão de que a vida social desse lugar está esmaecida; de fato, a imagem da 

fumaça é muito coerente com a conjuntura política esboçada até aqui, pois ela mostra com 
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clareza a situação de uma sociedade que está sendo tomada pelo nevoeiro cinzento do sistema 

capitalista. 

No romance O moleque Ricardo, do escritor paraibano José Lins do Rego, há uma 

cena muito semelhante ao drama social que vem sendo discutido no poema de Zila Mamede. 

A passagem mostra as péssimas condições sanitárias da rua onde Ricardo fora morar, 

localizada na zona periférica do Recife. Dentre a série de indigências destacadas pelo autor, o 

momento mais enfático talvez seja aquele em que a rua é tomada pela lama proveniente do 

mangue. No fragmento transcrito abaixo se desenha um quadro social triste e árduo. É curioso 

notar, entretanto, que os eventos descritos ocorreram na época do carnaval, deixando claro 

que a desgraça está presente até mesmo nos momentos de festejo: 

 

Um dia de chuva na Rua do Cisco era um horror. A lama entrava por dentro 
de casa. O mangue fedia mais. As casas gotejando pelas folhas de zinco 
furadas. 
(...) Chuva e vento frio que chegavam a zunir no zinco enferrujado. Tempo 
infeliz para mocambo! Os tuberculosos tossiam mais e dava muito anjo. A 
água amolecia o fio da vida. Às vezes as vertentes das enxurradas se 
juntavam com as marés altas. E tudo aquilo ficava parecendo um mangue só. 
(...) E a Rua do Cismo sem sol, sem céu bonito para se ver. Só água e lama. 
(“Capítulo 23”, O moleque Ricardo, 1935) 

 

É certo que algumas culturas vêem a lama como um elemento rejuvenescedor, mas 

neste caso ela aparece apenas para acentuar o grau de pobreza da região. Com o intuito de 

implantar uma atmosfera de penúria, Lins do Rego optou por utilizar imagens demasiado 

expressivas, como é o caso da lama invadindo deliberadamente a casa dos habitantes; tem-se a 

sensação de que a lama adentra na intimidade das pessoas e, aos poucos, transforma-se no seu 

ente mais familiar. Outra imagem bastante enfática dentro desse contexto é a igualdade com 

que a água e a lama são apresentadas, como se, para aquela sociedade, não houvesse distinção 

entre a substância potável e a substância insolúvel; entre o elemento que gera vida e o 

elemento repugnante. Do ponto de vista social, pode-se dizer que essa cena traduz a falta de 

alternativa e a precariedade dominantes na região, já que as opções dos habitantes estão 

sempre limitadas pelo campo da pobreza. 

Mas talvez não haja na história da literatura brasileira páginas em que a pobreza 

(materializada na imagem da lama) apareça de forma mais expressiva e comovente do que 

naquelas apresentadas por Josué de Castro em seu livro Homens e caranguejos. Nesse 

romance, a lama não aparece apenas como o ambiente repugnante onde se desenvolvem as 
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ações dos personagens; a sua penúria agora é interiorizada pelos caranguejos e depois passada 

para o ser humano por meio de uma cadeia alimentar rude e execrável.  

 

(...) A lama misturada com urina, excrementos e outros resíduos que a maré 
traz. Quando ainda não é caranguejo, vai ser. O caranguejo nasce nela, vive 
dela, cresce comendo lama, engordando com as porcarias dela, fabricando 
com a lama a carninha branca de suas patas e a geléia esverdeada de suas 
vísceras pegajosas. 
Por outro lado, o povo vive de pegar caranguejo, chupar-lhe as patas, comer 
e lamber os seus cascos até que fiquem limpos como um copo e com sua 
carne feita de lama fazer a carne do seu corpo e a do corpo de seus filhos. 
São duzentos mil indivíduos, duzentos mil cidadãos feitos de carne de 
caranguejos. O que o organismo rejeita volta como detrito para a lama do 
mangue para virar caranguejo outra vez. 
(“Capítulo I”, Homens e caranguejos, 2007) 

 

A cena transcrita acima é delineada com muita expressividade, pois, através de 

uma linguagem escatológica, o autor monta um cenário marcado por tão alto nível de miséria, 

que parece impossível não ser tocado por sua triste condição. Composta de lama e urina, a 

substância que se derrama sobre o mangue desperta um sentimento de aversão e nojo. A vida 

dos homens está densamente comprometida, pois a lama já se tornou parte da sua anatomia, 

manchando de miséria a sua interioridade; nem mesmo os jovens têm a opção da mudança, já 

que a lama lhes é passada como herança carnal. Por meio de um processo cíclico, essa 

realidade lastimável vem sendo constantemente alimentada, dando a impressão de que a 

pobreza permanecerá sendo um estado permanente. Pode-se dizer que Josué de Castro 

encontrou na atividade do mangue a metáfora perfeita para a perda da humanidade em função 

do subdesenvolvimento urbano e da ausência de um planejamento sanitário. 

Um pouco mais adiante, no poema de Zila Mamede, a cena dos bêbados caídos na 

rua parece solidificar a ideia de desordem urbana; para acentuar o caráter pessimista desse 

quadro, a frieza que ronda a calçada dá a sensação de que o ambiente é incapaz de transmitir 

qualquer sinal de vida. Não se pode perder de vista, entretanto, que a bebida cumpre uma 

importante função catártica dentro dessa sociedade de perfil tão áspero; é através do álcool 

que o homem se distancia dos problemas cotidianos, como se o composto líquido lhe 

atribuísse o poder necessário (mesmo que momentaneamente) para a criação de um novo 

mundo. Depois, por mais frígida que pareça, a rua é uma espécie de lar para os bêbados; é o 

seio materno onde eles encontram o abrigo que o restante do mundo lhes negou. Não é de se 

estranhar que a rua tenha sido comparada a uma cama, utensílio doméstico ao qual está 
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associada a idéia de cuidado e conforto. Dessa forma, o poema condensa sentidos díspares em 

uma mesma imagem, levando o leitor a investigar a relação dialética que marca a sociedade 

retratada; no fundo, Zila Mamede está mostrando que, dependendo do ponto de vista, a 

aparente desordem da condição urbana pode significar a sua mais perfeita ordenação – basta, 

para isso, que o elemento destoante se transforme em algo dotado de sentido para aquele 

contexto social. Por isso mesmo, se a cena dos bêbados pode ser o reflexo de uma sociedade 

em decadência, ela também pode ser vista como o relato de um hábito interiorano que já se 

transformou em parte integrante da sociedade nordestina. 

Nesse sentido, a imagem dos bêbados largados pela rua (tão usada no romance 

naturalista para fazer uma marcação da pobreza) perde a sua gravidade, de modo que o 

sentimento de pena vai sendo lentamente substituído por uma compreensão humanista da 

realidade cultural de uma região. O poeta pernambucano Ascenso Ferreira, cuja obra promove 

uma integração entre a cultura popular e a cultura erudita, é dono de uma das passagens mais 

inspiradoras sobre essa função cultural exercida pelos bêbados no cenário do Nordeste. 

Marcado pelo tom saudosista da perspectiva regionalista, o poema “Os bêbados” gira em 

torno da representação de uma ordem pré-capitalista. De acordo com o imaginário poético de 

Ferreira, os cachaceiros eram peças importantes para alegrar e para descontrair o povo, 

enchendo de vida e graça o meio social interiorano: 

 

(...) 
Antigamente, porém, não era assim... 
não se fechavam as vendas 
sem primeiro se expulsarem os cachaceiros, 
vezes até com panaços de facão: 
 
(...) 
Hoje, entretanto, que desolação! 
No pátio deserto é aquela pasmaceira... 
nem um bêbado só para a semente 
vadiando na rua entre os gritos de vaia... 
 
Ai! Que melancolia nas vendas fechadas! 
Que tristeza científica nas vendas fechadas! 
Que saudade dos bêbados de fim de feira! 
(“Os bêbados”, Catimbó, 1927). 
 

O espírito jocoso, quase burlesco, que assinala as cenas descritas pelo eu-lírico 

lembra muito as festas populares ocorridas na Idade Média, época em que vários aspectos da 

vida social se desenvolviam em função da brincadeira e do gosto pelas situações lúdicas. 
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Dessa forma, não é exagero afirmar que, assim como ocorrera na cultura medieval, a cultura 

nordestina também se define por intermédio de uma forte presença popular e de um notório 

tom festivo – uma espécie de resíduo que veio se contrapondo à frieza e ao isolamento que 

dominam determinadas relações sociais. Por isso mesmo, até as imagens mais densas e 

problemáticas perdem a sua gravidade e viram motivo de riso. É praticamente impossível, por 

exemplo, atribuir um sentido de exclusão social à cena que mostra os bêbados sendo 

severamente expulsos do bar, pois esse episódio já se transformou em um dado da memória 

coletiva e adquiriu, com o passar do tempo, nuances que solidificam a natureza do 

divertimento. É claro que há uma hierarquia social bem definida na cena, mas, neste caso 

específico, ela é antes a condição para o cumprimento de um evento cômico. 

Em seu livro Cultura popular na Idade Média e no Renascimento, Mikhail 

Bakhtin analisa detidamente a natureza dessa questão. O autor mostra que, durante as 

festividades carnavalescas da Idade Média, os valores e as regras sociais eram 

momentaneamente suspensos para que a diversão pudesse emergir com mais intensidade. 

Como a festa parecia criar uma nova ordem social, as diferenças hierárquicas acabavam por 

perder parte do peso que lhe é característico: 

 

Ao contrário da festa oficial, o carnaval era o triunfo de uma espécie de 
liberação temporária da verdade dominante e do regime vigente, de abolição 
provisória de todas as relações hierárquicas, privilégios, regras e tabus. Era a 
autentica festa do tempo, a do futuro, das alternâncias e renovações. 
Opunha-se a toda perpetuação, a todo aperfeiçoamento e regulamentação, 
apontava para um futuro ainda incompleto (Bakhtin, 2008: 8). 

 

A integração lúdica com o meio social reafirma a importância do bêbado para o 

cenário cultural nordestino. O alvoroço e as vaias com que são recebidos (vadiando na rua 

entre os gritos de vaia) mostram que, diferentemente do que se pensa, os homens 

embriagados não são criaturas irrelevantes para a organização de uma sociedade; em terras 

sertanejas, eles cumpre a função de proporcionar uma dose de encantamento para um povo tão 

necessitado de fantasia. Por fim, não se pode esquecer que o bar também é um espaço de 

manutenção e divulgação da cultura popular; ele alimenta as tradições regionais na medida em 

que permite a circulação de piadas, causos e costumes. A imagem das vendas fechadas, 

portanto, está diretamente associada ao o fim de uma determinada cultura (Que tristeza 

científica nas vendas fechadas!). Depois de expostos todos esses dados, pode-se dizer que, 



ESSA MARCA DE SUOR NUMA CANÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 

109 

para Ascenso Ferreira, o bêbado é uma espécie de patrimônio cultural do Nordeste; uma 

estrutura viva que guarda em seu âmago determinados aspectos da sociedade nordestina. 

Mas até mesmo a figura cultural do bêbado tende a enfraquecer dentro de um 

espaço marcado por condições tão lastimáveis, como é o caso do ambiente apresentado por 

Zila Mamede. Na terceira estrofe do poema, já afetada pelo estado penoso do lugar, a leve 

ideia que o eu-lírico formulara para a rua adquire uma conotação pesada e negra (Idéia que 

não tem cor / verteu-se negra de fumo). E embora tenha ganhado um desenho mais 

corporificado, a natureza abstrata dessa ideia permanece a mesma, pois ela deixa de ser um 

conceito intelectual para se transformar em uma indefinição. Como é possível verificar, as 

imagens de desintegração difundidas ao longo do texto compõem o quadro de uma realidade 

entorpecente, produzindo um efeito de enjoo e vertigem. Destaca-se, no entanto, que esse 

cenário esmaecido revela preciosas informações sobre a ordem social estabelecida no texto 

literário. Primeiro, pode-se dizer que a condição precária da rua extrapola os limites da 

realidade material e atinge o nível da abstração; isso significa que as ideologias dos habitantes 

também são afetadas por esse estado de carência, tornando-se frágeis e fáceis de manipular. 

Por isso mesmo, a fumaça e o fumo alastrados pela rua cumprem a função de ocultar o meio 

natural e de apresentar uma realidade modelada de acordo com os interesses da ordem política 

vigente. Outro aspecto que não pode deixar de ser notado nessa passagem é o fato de a rua ter 

perdido a capacidade de conduzir os passantes a um lugar definido (rua que não tem rumo). 

Com efeito, se a rua foi destituída de sua função cardeal, então não há mais motivos para que 

ela continue existindo; agora ela não passa de um lugar perdido e desarticulado. Nota-se, 

entretanto, que a morte da rua não corresponde necessariamente ao fim dos seus habitantes, 

muito embora eles se tornem cada vez mais desprotegidos e padecentes (rua da dor). Nesse 

aspecto, vale a pena observar o trabalho estético elaborado por Zila Mamede, que, compondo 

uma imagem através da justaposição de elementos antagônicos, consegue obter o enfático 

resultado de um conteúdo (os habitantes) destituído de forma (a rua); evidentemente, o fim da 

forma espacial foi o meio encontrado para realçar o estado desses seres humanos que, 

inseridos em uma sociedade dominada por uma condição urbana bárbara, encontram-se cada 

vez mais mutilados. 

De certo modo, ao retratar o atraso de uma determinada região, Zila Mamede 

estava sendo conduzida por uma tendência norteadora do sistema literário brasileiro; essa 

tendência via na situação econômica dos países subdesenvolvidos o componente necessário 

para a criação de uma literatura extremamente vinculada às questões locais – conforme 

assinalou Antonio Candido em seu ensaio “Literatura e subdesenvolvimento”: 
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O regionalismo foi uma etapa necessária, que fez a literatura, sobretudo o 
romance e o conto, focalizar a realidade local. Algumas vezes foi 
oportunidade de boa expressão literária, embora na maioria os seus produtos 
tenham envelhecido. Mas de um certo ângulo talvez não se possa dizer que 
acabou; muitos dos que hoje o atacam no fundo o praticam. A realidade 
econômica do subdesenvolvimento mantém a dimensão regional como 
objeto vivo, a despeito da dimensão urbana ser cada vez mais atuante 
(Candido, 2006a: 192). 

 

É certo que o termo regionalismo (nas acepções que o Romantismo e a Geração de 

30 lhe deram) não se aplica com muita comodidade à lírica de Zila Mamede, muito embora a 

sua obra esteja transpassada pela cor de uma realidade local. Cumpre observar, entretanto, que 

a dimensão regional dessa poesia decorre, em parte, da precária condição de vida no Nordeste 

brasileiro; não é de se estranhar que a maioria das cenas de miséria se passe nos campos do 

sertão (como em “Soneto para as crianças que estão comendo xique-xique” e “Ode às secas 

do Nordeste”). Dessa forma, parece estar claro que alguns cenários regionais foram 

alcançados graças à crítica social travada contra o subdesenvolvimento e graças ao desejo de 

elaborar um panorama significativo de uma região. 

Ainda é preciso mencionar que o poema é dotado de uma aguçada coerência 

interna, pois depois de a rua ter perdido o seu rumo, a própria ideia formulada pelo eu-lírico 

também se perde (Perdida idéia na rua); a poetisa optou por promover uma integração entre 

o elemento que deteriora e o elemento deteriorado, cujo resultado pode ser entendido como a 

mais acabada imagem do caos. Essa passagem também revela o caráter determinista da ordem 

social vigorante na rua, já que a falência do espaço gera imediatamente a degradação de um 

conceito sobre esse espaço. Com efeito, se a desordem da ambientação faz com que a rua 

pareça inexistente (rua que não existe), então a criação de uma ideia sobre essa rua já não é 

mais possível. 

A princípio, o poema parece fornecer uma explicação meramente determinista para 

as causas da sociedade retratada, mas essa ideia é desfeita nos dois últimos versos, quando o 

objeto poético adquire uma fisionomia diversa daquela que parecia já estar devidamente 

definida. No poema analisado, a conjunção adversativa mas não cumpre apenas a função de 

estabelecer uma oposição entre dois segmentos semânticos; ela antes adiciona nuances que 

promovem a releitura de todo o discurso precedente. O fato de os habitantes resistirem à 

exploração faz com que aquela primeira sensação de passividade seja amenizada e em seu 

lugar surja um sentimento que beira ao desejo de participação política. A mudança no tom do 
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discurso corresponde, portanto, a uma mudança de perspectiva operada sobre o objeto, que 

deixa de ser um lugar imêmore para se transformar em algo digno de valor. Dessa forma, a 

lírica mamediana acaba rompendo com aquele discurso de desenvolvimento igualitário 

divulgado pelas sociedades modernas. É claro que a resistência oferecida ainda é vacilante e 

insegura (ao tempo, incerta, resiste), mas ela é suficiente para impor uma barreira contra as 

diretrizes do governo capitalista. Nesse sentido, a poesia de Zila Mamede cumpre o 

importante papel de romper com as práticas sociais alienadoras, aspecto que Alfredo Bosi 

destacou, em seu livro Literatura e resistência, como sendo de grande importância para a 

configuração de uma poética comprometida com as causas de seu tempo: 

 

A resistência é um movimento interno ao foco narrativo, uma luz que 
ilumina o nó inextricável que ata o sujeito ao seu contexto existencial e 
histórico. Momento negativo de um processo dialético no qual o sujeito, em 
vez de reproduzir mecanicamente o esquema das interações onde se insere, 
dá um salto para uma posição de distância e, deste ângulo, se vê a si mesmo 
e reconhece e põe em crise os laços apertados que o prendem à teia das 
instituições (Bosi, 2008: 134). 

 

De acordo com Alfredo Bosi, o sujeito precisa se distanciar das suas práticas 

sociais para que possa alcançar uma visão mais lúcida da realidade circundante e, 

consequentemente, possa entrar em conflito com as verdades impostas pelo sistema social. 

Trata-se, portanto, do mesmo procedimento utilizado por Zila Mamede, pois o sentimento de 

resistência operado no poema decorre da negação (seja por meio da manutenção de antigas 

tradições, seja por meio da criação de expectativas venturosas para o futuro) do modelo social 

predominante na era capitalista. A ação de resistir ao tempo corresponde a um descompasso 

com as transformações sociais; o fato de não ter sido modificada faz com que a rua viva em 

um tempo alheio ao momento dos grandes centros metropolitanos. Por isso mesmo, é 

interessante notar como o sujeito apresenta um aspecto antagônico para todas as mazelas do 

presente: a rua não tem uma identidade, mas é íntima; possui uma aparência miserável, mas 

os habitantes se fortalecem com a desventura; há bêbados jogados na calçada, mas eles 

constituem um forte traço da cultura local – ainda que os bêbados descritos por Zila Mamede 

sejam bem mais degradantes do que aqueles apresentados por Ascenso Ferreira. É claro que a 

condição de miséria é fruto do sistema capitalista, mas, dialeticamente, a rua se distancia 

desse sistema exatamente por não assumir a sua natureza parcimoniosa. Em outras palavras, o 

espaço retratado acabou se transformando em algo peculiar, distante da realidade 

massificadora característica de nossos tempos. 
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Dessa forma, pode-se dizer que o objeto poético tem uma aparência que não 

corresponde com a sua natureza legítima; esse é um aspecto interessante de ser observado, já 

que o procedimento causa certa duplicidade de sentido. O fato de a rua parecer frágil fez com 

que a sua força interior passasse despercebida, auxiliando na manutenção de sua cultura e na 

influência sobre outras formas de manifestação cultural. Por outro lado, essa natureza 

dicotômica ressalta a importância do sujeito no processo de identificação do lugar, uma vez 

que a fragilidade da rua será evidente para aqueles que desejam vê-la frágil e a sua força será 

reconhecida por aqueles que compartilham com a cultura difundida nesse espaço. 

É importante destacar, contudo, que o sentimento de resistência não aparece 

apenas como tema no texto de Zila Mamede, mas também como uma configuração imanente 

da escritura. Construído na tradicional forma de uma redondilha maior, o poema tem rima e 

ritmo bem demarcado. Esses recursos de ordenação e clareza imprimem uma melodia serena 

ao verso, quando o mais óbvio seria utilizar formas cacofônicas para representar o aspecto de 

uma realidade árdua e repleta de limitações. Desse modo, o ritmo harmonioso e o próprio 

canto que emana da construção formal já constituem um ato de resistência contra a barbárie 

que domina as experiências da sociedade moderna. Dentro desse contexto, o canto cumpre a 

importante função de abrandar o coração oprimido dos habitantes da rua. Não há nesse ato, 

contudo, o intuito de ludibriar a população (fazendo-a aceitar as regras impostas pelo sistema 

político), mas apenas de restituir um pouco do encanto que a sociedade lhes furtou. Ao se 

contrapor à ordem descrita no campo temático, o aspecto formal passa a ser um elemento 

deslocado no poema, assumindo uma aparência um tanto estranha. O ato de ruptura com a 

classe dominante é alcançado graças a esse deslocamento formal, que acaba promovendo a 

abertura para uma realidade mais justa e harmoniosa. Desse modo, a resistência promovida 

pela poesia de Zila Mamede também se caracteriza pelo empenho em religar o homem a uma 

sociedade mais justa; diga-se de passagem, o aspecto da integração entre os indivíduos foi 

particularmente ressaltado por Alfredo Bosi, em seu livro O ser e o tempo da poesia, como 

importante mecanismo dentro desse contexto de poesia e resistência: 

 

Projetando na consciência do leitor imagens do mundo e do homem muito 
mais vivas e reais do que as forjadas pelas ideologias, o poema acende o 
desejo de uma outra existência, mais livre e mais bela. E aproximando o 
sujeito do objeto, e o sujeito de si mesmo, o poema exerce a alta função de 
suprir o intervalo que isola os seres. Outro alvo não tem na mira a ação mais 
enérgica e mais ousada. A poesia traz, sob as espécies da figura e do som, 
aquela realidade pela qual, ou contra a qual, vale a pena lutar (Bosi, 2004: 
227). 
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Como se vê, Alfredo Bosi defende a ideia de que a literatura supera a ideologia e, 

por isso mesmo, deve cumprir a função social de revelar a justiça para uma sociedade tão 

marcada por circunstâncias injustas. Nesse aspecto, a literatura também desponta como 

importante ferramenta no processo da formação do homem. Sem estar cega ao sistema de 

ideias que domina uma sociedade, ela tem a força de tornar a realidade mais aprazível e 

ordenada. Diga-se de passagem, é exatamente esse movimento que assinala a poesia de Zila 

Mamede, já que ela reconstitui a paz através do som; com efeito, as cenas descritas podem até 

ser penosas, mas a construção fônica do poema devolve a harmonia que o homem julgara ter 

perdido. 

Como se pôde perceber, há um movimento forte de resistência no cerne da poesia 

de Zila Mamede e o espaço ocupa lugar privilegiado dentro dessa abordagem de teor 

socialista. A resistência aparece primeiro como uma atitude crítica frente às ideologias 

dominantes. Depois, aparece como tema, compondo o quadro de um lugarejo pobre que 

sobreviveu às ameaças dos grandes bairros capitalistas. Por fim, é a própria configuração 

rítmica e fônica que resiste à barbárie descrita no texto. As análises feitas aqui, portanto, só 

vêm a confirmar o poder simbólico que a estruturação do espaço desempenha na obra de um 

escritor. Extremamente dinâmico, o espaço é um organismo vivo sobre o qual repousam um 

conjunto de significados históricos, políticos, culturais e estéticos. Ao se apresentar como 

elemento de resistência, o espaço revela todos esses sentidos que estavam escondidos em suas 

formas, deixando escapar o alto nível de humanidade que repousa no seu revestimento de 

concreto. 
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Capítulo IV: 
O silêncio da campina 

 

Não te aflijas com a pétala que voa: 
também é ser deixar de ser assim. 

 
(...) 

E por perder-me é que me vão lembrando, 
por desfolhar-me é que não tenho fim. 

 
(Cecília Meireles – “4º motivo da rosa”, em Mar absoluto e outros poemas) 

 
 
 

 campo é um dos objetos poéticos mais significativos da obra de Zila 

Mamede. Primeiro porque há um grande número de poemas que se propõe 

a discutir essa temática, tanto que a autora dedicou um livro inteiro à representação das 

experiências campestres (O arado, 1959). Depois, porque a matéria rural sertaneja está 

profundamente marcada pelo peso de uma experiência humana. Diferente do perfil fracionário 

que caracteriza a cidade moderna, na lírica mamediana o campo desponta como o ambiente 

capaz de abrandar as crises existenciais do indivíduo. É por esse motivo que o panorama rural 

tem, na maioria das vezes, um formato sedutor e harmônico. Não se deve pensar que a poetisa 

reproduz o modelo artificial da paisagem neoclássica. Bem pelo contrário, as cenas 

campestres presentes em sua obra constituem uma espécie de registro antropológico, já que 

procuram enfatizar a ação transformadora do homem. 

O encantamento diante da natureza é a perspectiva dominante da lírica 

mamediana. Evidentemente, há um dado de ordem social que fundamenta essa constatação: 

trata-se da aliança afetiva que os sertanejos mantêm com a vida campestre. Na verdade, essa 

herança remonta à era colonial, pois o início de nossa civilização está intimamente vinculado 

à atividade agrícola. Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda revela que, pelo menos 

no primeiro e segundo séculos de colonização, era notório o interesse da sociedade brasileira 

por fixar residência em territórios rurais. O legado desse costume parece ter se propagado 

através do tempo, pois ainda hoje a nossa população mantêm um forte vínculo afetivo com o 

campo: 

 

O
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Sucedia, assim, que os proprietários se descuidavam freqüentemente de suas 
habitações urbanas, dedicando todo o zelo à moradia rural, onde estava o 
principal de seus haveres e peças de luxo e onde podiam receber, com 
ostentosa generosidade, aos hóspedes e visitantes. 
(...) A pujança dos domínios rurais, comparada à mesquinhez urbana, 
representa fenômeno que se instalou aqui com os colonos portugueses, desde 
que se fixaram à terra (Holanda, 2008: 90). 

 

Alguns poetas modernistas brasileiros criaram obras com base nessa relação 

afetiva com a natureza. O fato não deixa de ser curioso, pois, como o Modernismo é um 

movimento de feitura nitidamente urbana, seria mais natural que os escritores se voltassem 

para questões vinculadas ao imaginário citadino. Tem-se a impressão de que uma poética da 

natureza soa como negação do processo modernizador das cidades. Acontece que a natureza 

retratada por Zila Mamede também se constitui a partir de uma perspectiva moderna, pois ela 

nem se confunde com o traço insípido da paisagem árcade, nem com a nebulosidade da 

paisagem romântica. Em sua obra, as cenas campestres são apresentadas a partir de um ângulo 

crítico, privilegiando a relação do homem com o espaço. Dentro desse panorama, o ambiente 

natural deixa de ser encarado como um ponto de fuga e se transforma em um mecanismo 

capaz de promover mudanças substanciais na vida do indivíduo. Trata-se, pois, de um ponto 

de encontro consigo mesmo. 

O retorno ao passado também não deve ser visto como um procedimento evasivo. 

É certo que os transcursos temporais estimulam a memória do sujeito, mas eles não lhe furtam 

a consciência do presente. No entendimento da poetisa, o campo é o espaço mais adequado 

para preservar a tradição e a memória cultural nordestina. É por esse motivo que os poemas de 

temática agreste geralmente se voltam para o passado, ao passo que os poemas de temática 

citadina focalizam o progresso. Destaca-se, contudo, que a descrição de uma realidade rural 

não exclui necessariamente as categorias do meio urbano. Na obra de Zila Mamede, os signos 

do campo e da cidade constituem um par dialético que se define mutuamente. Ou seja, mesmo 

quando não há qualquer referência à condição urbana em um poema de temática campestre, é 

possível sentir a presença da cidade como elemento subtraído, e vice-versa. 

A despeito do estranhamento inicial, a temática campestre é de grande 

importância para a constituição da lírica moderna. Em meio a uma sociedade cada vez mais 

mecanicista, o poeta parece ter descoberto no campo a possibilidade de recuperar o 

sentimento humanitário perdido. Depois, o perfil coeso e harmônico da natureza se contrapõe 

naturalmente ao cenário fragmentado da sociedade pós-industrial. Essa concepção da 

realidade é sustentada por intelectuais como Michael Hamburger. Em determinada passagem 
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do livro A verdade da poesia, o autor afirma que a ligação do homem com a natureza constitui 

uma forma de resistência contra a opressão alienante: 

 

(...) a mente inconsciente ou a imaginação anima aquilo a que se sente 
relacionada; e ainda que as máquinas e engenhocas nos possam ocupar a 
mente consciente, seja porque delas fazemos uso, seja porque fuçamos nelas 
ou somos usados por elas, a poesia moderna prova definitivamente que 
nosso parentesco com a natureza orgânica só pode ser reprimido, nunca 
erradicado. Quanto mais reprimido, maior é sua ameaça à civilização que o 
reprime (Hamburger, 2007: 394). 

 

Observa-se que, nos poemas de temática campestre, Zila Mamede não faz 

referências precisas a um contexto social. Diferentemente do panorama urbano, em que se 

pode identificar o processo de transformação da capital potiguar, o campo não apresenta, na 

maioria dos casos, características que o conectem a um espaço específico do Rio Grande do 

Norte. A redução estrutural é realizada, portanto, a partir de episódios da realidade nordestina 

e da realidade nacional. A paisagem tropical delineada no poema “O açude”, por exemplo, é 

comum a grande parte do sertão brasileiro. Já a configuração do espaço operada no poema 

“Trigal” tem um caráter tão subjetivo, que mais parece ser componente de uma sociedade 

abstrata. É através da representação da seca que a natureza adquire o aspecto mais localista 

dentro da lírica mamediana. Mesmo assim, o episódio da estiagem ocupa lugar reduzido no 

contexto geral da obra e aponta para uma experiência que não é exclusiva da sociedade 

potiguar. De qualquer maneira, esse formato acaba impulsionando a obra de Zila Mamede a 

ultrapassar a categoria estritamente regional e a se inserir no painel do sistema literário 

nacional. 

Ainda é preciso esclarecer que a metáfora do silêncio utilizada para assinalar o 

campo não tem uma acepção filosófica ou mesmo estrutural. O presente capítulo foi assim 

nomeado em função de um verso extraído do poema “Bois dormindo I” (e tanto era o 

silêncio da campina / que se ouviam nascer as açucenas), já que ele dá a exata noção de 

como essa mudez atua sobre a paisagem. O silêncio presente nesse conjunto de poemas é 

meramente temático e aponta para a ideia de calmaria e ordenação. Zila Mamede não procura 

emudecer o signo poético através de operações estruturais, como a objetividade discursiva e a 

exploração do aspecto visual do texto. Na verdade, os poemas voltados para a matéria 

campestre têm um discurso muito mais difuso do que os poemas de temática urbana. Isso já 

constitui um princípio de redução estrutural, pois enquanto a concisão de um discurso aponta 
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para o enfraquecimento da experiência humana, o desdobramento do outro revela o estado de 

euforia em que se encontra o sujeito. 

Na lírica mamediana, a relação do homem com o campo se desenvolve a partir de 

três perspectivas distintas. Na primeira delas, o sujeito manifesta o interesse de fazer parte da 

ambientação rural, pois acredita que esse espaço possa lhe restituir a humanidade perdida. De 

acordo com o segundo ângulo de observação, o sujeito já está inserido no campo, de modo 

que a paisagem adquire uma conotação irrevogavelmente idílica. No terceiro panorama, por 

sua vez, a figura do sujeito se transforma em uma entidade coletiva que precisa abandonar o 

meio rural em função dos danos causados pela seca. O deslocamento no espaço é o esquema 

estrutural que sintetiza o tipo de relação estabelecida entre o homem e o campo. Na verdade, o 

campo só adquire um significado preciso a partir do instante em que o sujeito resolve 

adentrar, permanecer ou sair do meio rural. 

Mas, independente de tais perspectivas, a natureza mantém um estado de graça 

que lhe confere um ar sublime. É como se ela fosse capaz de atenuar as desventuras que se 

abateram sobre a humanidade. É exatamente esse tom gracioso que Raymond Williams 

identifica na escritura de poetas que praticam a, por ele denominada, linguagem verde: 

 
Uma maneira de ver foi associada a uma fase perdida da vida, e a associação 
entre felicidade e infância deu origem a toda uma convenção, na qual não 
apenas inocência e segurança, mas também paz e abundância, foram 
incorporadas, de modo indelével, primeiro à paisagem, e depois, numa 
extrapolação poderosa, a um período específico do passado do campo, agora 
ligado a uma identidade perdida, a relações e certezas perdidas, na 
lembrança do que é denominado, em contraposição a uma consciência 
presente, Natureza (Williams, 2011: 235). 

 

Percebe-se que, com o passar do tempo, o homem atribuiu à natureza tantas 

características benéficas que hoje ela é considerada um espaço de pleno equilíbrio. Isso não 

significa que a natureza realmente tenha essa altivez, sobretudo na contemporaneidade, 

quando os avanços tecnológicos invadiram o campo com o intuito de integrá-lo ao ritmo da 

era industrial. De qualquer forma, a poesia moderna preferiu nutrir-se da representação 

propagada pelo imaginário coletivo. E a obra de Zila Mamede acompanha esse andamento, 

muito embora conserve um posicionamento crítico diante da realidade. Portanto, na lírica 

mamediana, a natureza comporta, ao mesmo tempo, um traço de ordem social e um traço de 

ordem compassiva. 
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O Chamado da Terra 

 

No contexto da poesia de Zila Mamede, a experiência traumática com a moderna 

condição urbana induz o sujeito a buscar uma nova alternativa de vida. Dessa forma, o campo 

desponta como o ambiente capaz de restituir a calma e o equilíbrio perdido. Em um primeiro 

momento, o sujeito manifesta o desejo de fazer parte da nova ordem social, mas ainda 

mantêm-se afastado da ambientação campestre. Em tais circunstâncias, a descrição do espaço 

é realizada a partir de um foco alheio à própria matéria narrada. Esse artifício poderia garantir 

um ponto de vista objetivo e seguro, mas a verdade é que o eu-lírico constantemente se deixa 

envolver pelo objeto analisado. Os poemas dessa linhagem estão marcados pela exuberância e 

pela plasticidade, muito embora neles se pressinta uma experiência humana arraigada ao 

cenário. Não seria exagero afirmar, por conseguinte, que o encanto do sujeito diante da 

paisagem observada tem mais valor do que a própria substância de suas descrições. Quer-se 

afirmar com isso que a carga expressiva dos poemas não está necessariamente nas matérias 

apresentadas, mas sim no tom do discurso de quem as descreve. 

Há, na obra de Zila Mamede, um número considerável de poemas em que o 

espaço rural convida o sujeito a se reaproximar da terra onde nascera. Além de transmitir a 

confortável sensação de abrigo, esse chamado sedutor desperta toda uma carga simbólica 

vinculada à ideia de seio materno. É por esse motivo que o ambiente campestre adquire 

características notórias, passando a designar o local onde facilmente se encontra 

sustentabilidade e afeto. Por outro lado, o regresso à terra primitiva também representa uma 

questão de autoconhecimento. Depois de vivenciar as experiências desestruturantes da cidade 

moderna, o sujeito se volta para a sua região de origem com o intuito de restituir o processo 

formativo da personalidade. Nessas ocasiões, a poetisa geralmente recorre à imagem do 

elemento terra para sintetizar a feição da paisagem natal. A escolha é bastante coerente, pois a 

terra tanto tem a capacidade de germinação (o que lhe imprime um aspecto maternal) quanto a 

habilidade de estabilizar as coisas (já que a concretude do chão tende a reprimir os 

devaneios). Essa dualidade da imagem terrestre pode ser percebida no trecho do poema “O 

chamado” que se transcreve a seguir: 

 
 
A terra de minha origem primitiva 
me chama. 
Circula-me nas veias o cansaço 
de suas raízes. 
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(...) 
O chamado da terra é um chamado 
que não pode não ser ouvido: 
é um afago da terra... 
(“O chamado”, Salinas, 1958) 
 
Ao estabelecer um paralelo entre as veias do corpo humano e as raízes terrestres, 

Zila Mamede mostra o quão profunda é a afeição que o sujeito nutre por sua região de origem. 

Sabe-se que veias e raízes são canais por onde passa a fonte energética do corpo. O homem e 

a natureza estão ligados de uma forma tão íntima, que o espaço rural parece ser o alimento 

necessário para o desenvolvimento do indivíduo. Nota-se também que a carícia oferecida pelo 

terreno deixa marcas na vida do sujeito que tempo e distância alguma são capazes de soterrar. 

Nesse sentido, o campo está sendo delineado, antes de qualquer coisa, como o lugar da 

estabilidade emocional. 

O evento do poema “Trigal” mostra exatamente a figura de um sujeito que se 

sente atraído pela realidade campestre. A certa distância, ele observa o campo e se deixa 

envolver pelo chamado da terra. Um ar de magia e sensualidade se alastra por esses versos, 

como se forças primitivas brotassem das entranhas do chão e pousassem no coração do eu-

lírico. Do ponto de vista formal, o ritmo sibilante do poema reproduz o sussurro da plantação 

e imprime ao texto uma atmosfera quase voluptuosa. 

 

TRIGAL 
 
Por entre noite e noite, essas veredas 
para os trigais maduros me acenando. 
Despertam-se campinas, precipitam-se 
as invenções da luz na ventania. 
 
Por entre lua e lua, essa querência 
─ um resmungar de espigas conscientes 
do retorno às searas, que ceifeiros 
já descerraram olhos invernais. 
 
Planície enlourecendo se oferece 
e um mar desenha nos pendões crescentes. 
Ceifeiros ─ seus marujos sem navios ─ 
 
pescam sementes, riscam no amarelo 
a saudade dos peixes inascidos 
nesse (não mar das águas) mar de pão. 
(O arado, 1959) 
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Todo o poema se estrutura a partir da ideia de deslocamento, já que a natureza 

convida o eu-lírico para adentrar na insinuante plantação de trigo. O chamado da lavoura, no 

entanto, deve ser tratado como uma espécie de projeção sentimental do sujeito, de modo que 

seria mais justo pensar na possibilidade de o homem desejar interagir com o ambiente 

campestre. De certa forma, a cena acaba por revelar a presença de um indivíduo descontente 

com a sua condição humana. Como a mudança de espaço pode gerar mudanças de hábito, o 

deslocamento para os trigais nada mais é do que uma ação executada pelo sujeito na tentativa 

de encontrar uma nova ordem social. Logo se percebe, portanto, que a realidade rural é 

apresentada como elemento capaz de atenuar as insatisfações do indivíduo, motivo pelo qual 

ela é delineada de forma tão viva e sedutora. 

A própria natureza do objeto poético auxilia na composição desse caráter 

agregador do campo. O trigal é um elemento em série, caracterizado por uma identidade 

coletiva e por um efeito igualitário. Trata-se, portanto, de um ambiente que favorece a 

atividade do grupo e não de um indivíduo isolado. É por esse motivo que alguns escritores, 

como João Cabral de Melo Neto e José Lins do Rego, estabeleceram intensas relações entre as 

imagens campestres e a sociedade. No contexto da lírica mamediana, a impressão de 

agrupamento que emana da natureza se contrapõe diretamente à solidão do homem que habita 

a metrópole moderna. Grosso modo, a poetisa desenvolve a ideia de que a cidade segrega ao 

passo o campo unifica. Por fim, ainda cumpre observar que o trigo figura como um dos 

principais produtos alimentícios no mundo inteiro; tamanha relevância acaba por transformar 

o elemento agrícola em uma espécie de iconização da sustentabilidade. Logo se percebe que 

todo o arranjo temático do poema foi elaborado com o intuito de atribuir um conceito de 

serenidade e ordenação ao campo. 

Do ponto de vista simbólico, a imagem do trigal ganhou uma conotação 

expressiva e angustiante depois que Vincent van Gogh a representou em suas telas. O modelo 

empregado pelo pintor holandês acabou se transformando em um arquétipo para a tradição 

moderna. Hoje é tarefa difícil referir-se à representação de um campo de trigo sem considerar 

o denso contorno que o artista lhe atribuiu. Sabe-se que Zila Mamede apreciava o estilo 

pictórico de Van Gogh, já que alguns de seus poemas fazem menção explícita à obra do 

artista. Nesse sentido, parece lícito estabelecer algumas relações entre a imagem do trigal 

elaborada pela poetisa e as imagens pintadas pelo holandês. Para começo de conversa, 

percebe-se que o poema apresenta a mesma dramaticidade e o mesmo efeito plástico que 

caracterizam a pintura de Van Gogh. Como o conflito do sujeito se configura a partir da 

observação do campo, o texto mantém um equilíbrio adequado entre a expressão visual e a 
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investigação subjetiva. Em determinado momento, a poetisa descreve uma cena enérgica, viva 

e colorida que muito se assemelha às técnicas de pintura utilizadas por Van Gogh 

(Despertam-se campinas, precipitam-se / as invenções da luz na ventania). Dessa 

maneira, o poema não se aproxima da obra do holandês apenas pela temática, mas também 

pela tentativa de imitar formalmente algumas de suas técnicas de pintura. 

 

 
Figura 4 Van Gogh - Trigal com corvos (1890) 

 

Há, contudo, um aspecto intrigante em relação à escolha de tal objeto poético. Na 

lírica mamediana, a representação do ambiente campesino geralmente está vinculada a 

questões de ordem localista, de modo que o espaço e a memória cultural se fundem em uma 

única matéria. Como o cultivo do trigo não tem grande expressividade na região Nordeste, a 

referência a tal produto agrícola parece estar um tanto deslocada do contexto geral da obra. 

Fundamentada por uma densa vivência pessoal, a imagem da agricultura nordestina permite, 

contudo, que a autora explore questões referentes à sociedade e ao universo interior do 

sujeito; o resultado de tal procedimento é a estruturação de um texto em que a observação 

antropológica se cruza com a atividade mnemônica. Ao representar o cultivo do milho, por 

exemplo, Zila Mamede não se limita a indicar apenas os episódios da prática agrícola; ela 

evidencia toda uma atividade cultural desenvolvida a partir da experiência com esse produto. 

É por esse motivo que a temática campestre tem sempre um caráter denso e coerente na lírica 

mamediana. Em uma passagem do poema “Milharais”, a poetisa discorre sobre um evento 

bastante comum no interior do Nordeste, que é a prática de fazer bonecas com as espigas de 

milho: 

 

Eu as tomava com temor doçura, 
trançava seus cabelos, embalava-as: 
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eram espigas não, eram bonecas 
que me aqueciam, eu as maternava 
lavando-as, penteando-as, libertando-as 
de gumes de moinhos e de fomes 
dos animais domésticos, ancinhos, 
fogueiras de São João. 
(“Milharais”, p. 141) 

 

É importante destacar que Zila Mamede não se volta para questões de ordem 

administrativa, como geralmente fazem os romancistas ao abordar o tema da agricultura. Mais 

do que divulgar dados culturais da região onde o milho é cultivado, o poema traz uma 

comovente denúncia social: ele mostra um lugar onde as crianças precisam recorrer à 

imaginação para tentar ludibriar a sua pobreza. Com efeito, o milho é um dos raros 

passatempos com que os pequenos podem contar. Pouco importa se o brinquedo não tem o 

bom acabamento dos objetos elaborados em fábrica. O cuidado com que a menina manuseia a 

boneca de espiga já evidencia uma sincera troca de sentimentos (eram bonecas / que me 

aqueciam, eu as maternava). Logo se deduz que a imaginação cumpre a função de 

humanizar o processo formativo da criança, aspecto que o dinheiro dificilmente cumpriria. 

Por não ser um produto típico da região Nordeste, a representação do trigo não 

favorece o desenvolvimento desses episódios ligados à memória cultural. Dessa forma, a 

presença de tais lavouras no poema acaba por revelar o sentido de uma experiência universal 

com o campo. A sensação de universalidade não se deve apenas ao fato de a poetisa ter 

trabalhado com um tema deslocado de sua realidade social, mas também ao processo 

investigativo da alma humana, que tornou a experiência narrada acessível a qualquer 

indivíduo. Em uma primeira instância, pode-se dizer que o aspecto mais relevante desse 

poema é o ato da fuga e não a configuração do espaço para onde o sujeito está fugindo. 

A estrofe que abre o poema “Trigal” está dividida em dois segmentos temáticos. 

O primeiro deles (que corresponde aos dois versos iniciais) trata de um evento desencadeado 

durante a noite; o segundo (que abrange os dois versos subsequentes) mostra a ação da 

natureza durante o amanhecer. A passagem do tempo é um aspecto de grande relevância para 

a construção desse poema. Não se trata, evidentemente, de uma atividade temporal que 

transforma o indivíduo e o espaço. Bem pelo contrário, o tempo retratado tem um caráter 

cíclico, de modo que as experiências podem ser constantemente vivenciadas. Não se constata, 

pois, qualquer relação conflituosa entre o sujeito e o tempo. Apesar das transformações 

ocorridas no campo, o tempo não oprime. Ele encanta e praticamente convida o sujeito a se 

integrar ao ambiente rural. Por fim, cumpre observar que a passagem temporal está marcada 



ESSA MARCA DE SUOR NUMA CANÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 

123 

pela sequência das noites e não pelo encadeamento dos dias, como seria mais natural (Por 

entre noite e noite). Ao abrir o poema com uma imagem noturna, Zila Mamede ressalta o 

teor subjetivo e a perspectiva sentimentalista com que o discurso poético é delineado. 

Percebe-se, portanto, que o ambiente foi cuidadosamente preparado para permitir que o 

sujeito mergulhe na sua própria interioridade. 

Marcada por um caráter ambíguo e sedutor, a imagem das veredas é bastante 

sintomática dentro desse contexto (essas veredas / para os trigais). Por se tratar de uma 

senda aberta no meio do mato, as veredas funcionam, ao mesmo tempo, como caminho e 

como esconderijo. Elas revelam uma passagem, mas também têm a capacidade de ocultar o 

passageiro. Em função de sua abertura demasiado estreita, a vereda não permite que haja um 

tráfico muito intenso de indivíduos. Nada mais natural, portanto, que ela seja tratada como 

uma via de homens solitários. Dessa maneira, a imagem das sendas aparece no poema como 

uma forma de evidenciar uma experiência de caráter marginal. Trata-se de um evento que se 

encontra em desacordo com o padrão imposto pela sociedade dominante. Com efeito, a 

solidão das veredas parece se contrapor, de maneira implícita, à multidão que transita pelas 

ruas das grandes cidades. É através da vereda que o sujeito consegue se deslocar do centro 

para as margens. Ou, o que parece ser mais justo, da superfície para a profundeza. Não seria 

exagero afirmar, pois, que essas veredas possibilitam o encontro do homem consigo mesmo. 

Ainda é preciso mencionar o teor popular e místico que as veredas adquiriram nas 

sociedades interioranas. De certo modo, o fato de estarem localizadas em mata fechada muito 

contribuiu para que a imagem dessas vias se vinculasse à ideia de mistério e de vida 

sobrenatural. São vários os exemplos de causos populares em que as veredas aparecem como 

local onde o diabo marca seus encontros. Guimarães Rosa talvez tenha sido o escritor que 

melhor conseguiu canalizar o caráter alegórico dessas lendas, transformando a vereda em um 

objeto literário de acentuado teor simbólico, segundo bem aponta uma passagem do seu 

romance Grande sertão: veredas: 

 

Aquilo nem era só mata, era até florestas! Montamos direito, no Olho-
d’Água-das-Outras, andamos, e demos com a primeira vereda – dividindo as 
chapadas –: o flaflo de vento agarrado nos buritis, franzido no gradeal de 
suas folhas altas; e, sassafrazal – como o da alfazema, um cheiro que 
refresca; e aguadas que molham sempre. Vento que vem de toda parte. 
Dando no meu corpo, aquele ar me falou em gritos de liberdade. Mas 
liberdade – aposto – ainda é só alegria de um pobre caminhozinho, no dentro 
do ferro de grandes prisões (Rosa, 2001: 323). 
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A floresta fechada e o vento que provém de toda parte conferem um caráter 

fabuloso às veredas. Depois, o pequeno caminho adquire uma entonação quase mágica no 

instante em que é vinculado ao cheiro das flores. Observa-se que Guimarães Rosa também 

explora o aspecto dualista das veredas. Ele ressalta o sentimento de liberdade que Riobaldo 

sentia ao cruzar as sendas, muito embora reconheça a pequenez desse alento libertador. 

Independente do enfoque dado, a vereda deve ser encarda como uma oportunidade; um 

caminho que se abre diante do nada. No poema analisado, a vereda parece ser a passagem 

para uma nova vida. 

Cumpre observar que a comunicação estabelecida entre o trigal e o sujeito lírico 

está marcada por uma conotação erótica, já que o movimento da lavoura atrai profundamente 

o olhar do observador (os trigais maduros me acenando). De certo modo, os gestos 

executados pela lavoura de trigo realçam a configuração da realidade campestre. Nesse 

sentido, o aceno dos pendões revela a presença de um ambiente rural marcado pela vivacidade 

e pelo fulgor. Sabe-se que a agitação urbana vem sendo culturalmente contraposta à calmaria 

do campo. A imagem elaborada por Zila Mamede rompe com essa dicotomia e mostra que a 

realidade campestre também tem um caráter vivo e dinâmico. A presença do erotismo no 

poema intensifica, pois, esse efeito de inquietação da alma humana. 

A maturidade do trigal afeta as sensações corpóreas do sujeito. Em certos 

momentos, o produto agrícola quer se entregar. Esse ato de concessão seduz o eu-lírico e faz 

com que o campo adquira uma atmosfera de gozo e encantamento. As imagens sinestésicas 

que aparecem ao longo do poema dão conta de transmitir formalmente esse desejo de 

interação. É por esse motivo que a fisionomia do campo se constitui a partir de uma relação 

fundada entre os vários sentidos do corpo humano. Com efeito, a descrição do espaço rural 

quase entorpece: o vento espalha o cheiro da campina por toda uma paisagem radiante de luz. 

A atividade do corpo se confunde com a atividade da natureza, criando, portanto, um 

sentimento de unidade entre o homem e o ambiente. 

Mais adiante, o poema apresenta dados referentes à estabilidade do meio rural. 

Apesar da constante passagem da lua, o campo permanece enraizado tanto no chão quanto na 

imaginação do sujeito (Por entre lua e lua, essa querência). Diferentemente do que ocorre 

na cidade, onde o espaço se encontra em constante transformação, o campo mantém-se 

inalterado por mais tempo, ajudando assim a preservar a memória cultural do ambiente 

campestre. É por esse motivo que, neste segundo momento, a poetisa optou por fazer uma 

abordagem mais objetiva do tema. Nota-se que os objetos genéricos e evasivos utilizados na 
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primeira estrofe foram substituídos por objetos mais específicos e materiais, segundo bem 

exemplifica o esquema abaixo: 

 

1ª ESTROFE 2ª ESTROFE 

Noite 

(termo abstrato) 

Lua 

(termo concreto) 

Trigal  

(termo genérico) 

Espiga 

(termo específico) 

 

Apesar de a querência ser a matéria objetiva que atesta a permanência do meio 

rural, não se pode ignorar o fato de que a própria natureza está pedindo para ser salva. Nesse 

sentido, a tonalidade erótica contida no resmungo parece se converter no tom de um lamento 

penoso. De fato, a poetisa mostra o instante que antecede a transformação do campo de trigo 

em uma extensão de terra semeada. Trata-se da narrativa sobre os perigos de uma morte 

iminente (um resmungar de espigas conscientes / do retorno às searas). Do ponto de vista 

simbólico, essa imagem revela a necessidade de preservar certas experiências desencadeadas 

no meio rural. O reconhecimento do próprio fim leva as espigas a sobreestimar os últimos 

momentos de vida – alternativa encontrada para evidenciar a beleza da lavoura florida antes 

que ela se converta em um campo de terra desmatada. Chama a atenção em todo esse 

processo, no entanto, o fato de que o campo aparece como agente absoluto dos eventos 

narrados. Ao tomar a iniciativa de formular estratégias protecionistas, o meio rural adquire 

um dinamismo que o torna mais relevante do que ser um mero lugar onde se passam as ações 

do sujeito. Agora ele é a própria ação materializada em um objeto poético. 

À primeira vista, os ceifeiros parecem ser uma espécie de malfeitor que invade o 

campo com o intuito de destruir o ambiente natural. A configuração cíclica do tempo da terra, 

contudo, torna tão corriqueira a ação desses indivíduos, que o ato de violência acaba se 

convertendo em um ato de sobrevivência. O fato de as espigas terem a consciência do fim já 

mostra que a colheita é uma prática que faz parte do universo campestre. É por esse motivo 

que a cena do trabalho aparece destituída da ardileza que comumente caracteriza as atividades 

agrícolas. Diferentemente da ação registrada no poema “Soneto para a construção do arranha-

céu”, em que os trabalhadores mutilavam seus braços para que as formas arquitetônicas 

pudessem emergir do chão metropolitano, não há o sentido da opressão na prática de corte 

executada pelos ceifeiros. Apesar de o trigal manifestar o desejo de manter-se vivo, o poema 

apresenta um quadro de caráter quase idílico, em que o observador se deslumbra diante do 
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dinamismo do campo. De qualquer forma, é preciso considerar a veleidade com que os 

ceifeiros se voltam para a lavoura de trigo. Ao atribuir características invernais aos olhos do 

camponês, o sujeito ressalta todo o viço que existe na alma desses trabalhadores. O uso da 

hipálage transfere para o homem toda a responsabilidade pelo ato da colheita. 

O processo de transformação do campo pode ser intuído a partir da forma verbal 

no gerúndio que aparece no início da terceira estrofe (Planície enlourecendo se oferece). 

Ressalta-se que as mudanças ocorridas no ambiente rural são muito diferentes daquelas 

desencadeadas na cidade. Na concepção do eu-lírico, as metamorfoses do campo não afetam 

negativamente a vida do sujeito, já que a ação transformadora é caracterizada pela renovação, 

e não pela destruição, do espaço. Em poema intitulado “Rua (Trairi)”, o sujeito sente 

profundamente o fato de a duna antiga ter se transformado em uma via pavimentada. Dessa 

forma, ao modificar o espaço com o qual o indivíduo mantinha uma relação afetiva, a 

atividade modernizadora acaba por destruir os próprios laços de afetividade existentes entre 

um homem e uma paisagem. 

O processo transformador do campo, contudo, ocorre de uma maneira bem mais 

natural e harmônica. É possível detectar, por exemplo, o fascínio com que o eu-lírico descreve 

o instante em que a lavoura de trigo torna-se apta para a colheita. De certo modo, a 

ambientação noturna e evasiva das primeiras estrofes se transforma em um universo 

extasiante (e um mar se desenha nos pendões crescentes). Nessa passagem, os termos 

foram cuidadosamente escolhidos para traçar o perfil de uma realidade emergente: a imagem 

da inflorescência deixa o espaço repleto de vida e alegria; o crescimento dos pendões 

transmite a ideia de desenvolvimento; e a referência ao mar acentua a extensão das terras. 

Levando-se em consideração que, na poesia de Zila Mamede, a temática marítima 

é parte constituinte de um universo urbano, a associação estabelecida entre o mar e o trigal 

apenas ratifica a ideia de que o campo também se vincula à cidade. É certo que, em alguns 

momentos, a poetisa parece não desejar instituir relações tão coesas. No último verso do 

poema, por exemplo, Zila Mamede utiliza um parêntese para desvincular a imagem oceânica 

da realidade campestre. Através desse recurso formal, pôde-se perceber visualmente que os 

dois ambientes não se misturam. Nota-se, contudo, que, apesar das tentativas de separar a 

realidade urbana da realidade rural, a relação de dependência aparece implicitamente no 

discurso poético. Processo absolutamente natural, o paralelismo entre esses dois modos de 

vida foi largamente analisado pela pesquisadora Maria Isaura Pereira de Queiroz em seu livro 

O campesinato brasileiro: 
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A integração do campesinato com a moderna sociedade urbana se dá então 
de duas maneiras: tornando os camponeses fornecedores da cidade, onde vão 
vender o excedente de suas colheitas, mas também dando-lhes indivíduos do 
meio urbano como “patrão”. 
(...) A cidade necessita do camponês que lhe fornece os víveres; o camponês 
compra na cidade tudo quanto não produz, que geralmente é pouco. Há um 
paralelismo complementar entre as duas economias e os dois estilos de vida 
(Queiros, 1976: 21 e 36). 
 

No último segmento do poema, o foco do eu-lírico se volta para a atividade dos 

ceifeiros, que são apresentados como tripulantes desprotegidos na solidão do campo imenso 

(Ceifeiros – seus marujos sem navios). De certa forma, essa imagem comporta uma vaga 

referência à memória residual dos colonizadores, que chegaram nas caravelas e foram depois 

para o interior. A ausência do navio também está relacionada à falta de um artifício que seja 

capaz de guiar o homem no trato correto com a terra. Apesar de ser agente das ações, essa 

imagem acaba por revelar a pequenez do indivíduo diante da natureza. Por outro lado, o 

contato direto com a lavoura estabelece um intenso efeito de unidade entre o campo e o 

camponês. O dinamismo dessa relação (que oscila entre o sentimento agregador e a 

desconfiança em torno do trabalho do ceifeiro) apenas ressalta a vivacidade da sociedade 

rural. 

A poetisa fecha o poema estabelecendo uma dicotomia entre os frutos que 

vingaram (pescam sementes) e os frutos que se perderam ao longo do cultivo (riscam no 

amarelo / a saudade dos peixes inascidos). É importante observar que o sujeito admite a 

possibilidade de o campo trazer prejuízos para a atividade dos ceifeiros. Embora essa faceta 

negativista não chegue a afetar a organização do espaço campestre, ela faz ressoar o tom de 

uma denúncia social. Com efeito, a perda de algumas unidades de trigo compromete a cota de 

alimentação dos camponeses. O sucesso da lavoura é, pois, uma questão de sobrevivência. 

Não é de se estranhar o fato de o sujeito sentir a presença do produto alimentício em um lugar 

onde deveria estar apenas uma extensão de terra semeada (mar de pão). 

Mais importante do que constatar a presença do tema rural na poesia de Zila 

Mamede, é preciso averiguar o modo como se articulam as diferentes partes que compõem a 

ambientação campestre. A relação do homem com o campo delineada no poema “Trigal” 

pode, portanto, ser expressa no seguinte modelo estrutural: 

 
 
 
 



ESSA MARCA DE SUOR NUMA CANÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 

128 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Observa-se que o sujeito se encontra fora do espaço campestre, muito embora 

manifeste o desejo de fazer parte desse ambiente. Como a própria natureza se articula para 

seduzir o eu-lírico, o movimento que se instaura entre eles é extremamente vivo e dialético. 

Difere, portanto, daquelas experiências em que o campo aparece como pano de fundo, como 

meras projeções do sujeito ou como pretexto para composição de uma cena pitoresca. Nota-se 

que há atividade até mesmo entre os elementos que compõem a estrutura interna do campo (o 

trigo e o ceifeiro). A partir da relação que o trabalhador mantém com a lavoura, obtém-se uma 

concepção de espaço em que a figura humana aparece como peça de enorme importância. O 

poema não faz meras descrições dos componentes espaciais. Por mais objetivo que seja, é 

possível sentir a ação humana se articulando entre as formas concretas do espaço. 

Conclui-se que, para Zila Mamede, o campo é uma espécie de antídoto contra as 

hostilidades do mundo moderno, já que ele tem a capacidade de oferecer um fundamento 

sólido e ordenado para o sujeito. Mais do que isso, o campo reestrutura a personalidade de um 

indivíduo afetado pela experiência reificante das grandes cidades. É por esse motivo que o eu-

lírico presente no poema “Trigal” se sente tão atraído pela configuração da sociedade 

camponesa. De certo modo, a construção rítmica do poema ajuda a divulgar o caráter 

ordenado do campo. O verso rigorosamente metrificado e as aliterações que aparecem ao 

longo do texto são maneiras de marcar na própria forma a natureza harmônica da realidade 

retratada. 

A supervalorização dos eventos desencadeados no campo, contudo, é responsável 

pelo estabelecimento de uma visão parcial acerca da realidade. Sabe-se que a condição urbana 

da metrópole não é tão catastrófica como a poetisa a retrata. Por outro lado, ao se voltar para a 

produção agrícola de alta escala, o campo está se tornando cada vez mais tecnológico, de 

modo que, dependendo da região, ele pode ser mais avançado do que muitas cidades. Cabe, 

portanto, evitar uma abordagem sustentada apenas por estereótipos. 

 
CAMPO 

 
TRIGO 

 
CEIFEIRO 

 
SUJEITO 
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À primeira vista, parece estranho o fato de uma poetisa modernista ter um 

posicionamento aparentemente tão idealista acerca do campo. Sabe-se que as obras da 

modernidade tendem a questionar a natureza idílica do ambiente rural. No Brasil, os escritores 

da geração de 30 exploraram ao máximo os problemas inerentes à vida no campo. Observa-se, 

contudo, que a atitude da autora não está vinculada a um posicionamento retrógado ou a um 

ato de cegueira diante da realidade. Zila Mamede vê o campo como o espaço responsável pela 

manutenção da memória cultural de seu povo. Ao se voltar com tamanho fervor para o 

ambiente campestre, a poetisa procura recuperar o teor de uma vivência humana que a cidade 

já não pode mais oferecer. 
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O Passado Idílico 

 

Se, no momento em que se encontrava fora da zona rural, o sujeito lírico já sentia 

um enorme afeto pelo campo, então esse sentimento vai se tornar ainda mais denso a partir do 

instante em que ele adentra na ambientação campestre. Conforme se afirmou anteriormente, 

na lírica mamediana, o campo tem a capacidade de estabelecer uma ordem para a vida do 

indivíduo. Nos episódios em que o homem aparece no campo, portanto, o espaço deixa de 

representar a possibilidade de uma mudança (perspectiva norteadora do poema “Trigal”) para 

designar a realidade já devidamente ordenada. Evidentemente, o tom do discurso acompanha 

o ritmo dessas transformações, de modo que o apelo utópico característico do primeiro grupo 

de poemas aqui se converte na exaltação de uma realidade idílica. 

O halo sentimental que envolve os textos desse segundo agrupamento lhes 

imprime um aspecto romântico. Primeiro, parece não haver conflito na relação do sujeito com 

o ambiente. A natureza não confronta o indivíduo; bem pelo contrário, ela antes se confunde 

com ele. Os sentimentos do eu-lírico são projetados de forma tão maciça na ambientação 

campestre, que o homem e o espaço parecem ser uma só entidade. Depois, Zila Mamede 

encontrou na imagem do campo um motivo eficaz para desenvolver um conceito de beleza. 

Na lírica mamediana, a natureza dificilmente tem contornos grosseiros e ameaçadores. Ela é 

tão graciosa que, às vezes, o efeito plástico da graça se sobrepõe ao evento propriamente dito. 

Isso não permite, contudo, vincular o tema campestre a uma técnica de natureza-morta, pois, 

embora esteja cercado por um universo idílico, o ser humano é sempre o principal foco de 

observação da poetisa. 

A concepção de natureza desenvolvida no poema “Bois dormindo I”, por 

exemplo, está densamente assinalada por esse afetuoso viés estético. Apesar do modo 

descritivo do texto, é flagrante a presença de uma voz discursiva que preza por evidenciar o 

caráter harmônico do meio rural: 

 

A paz dos bois dormindo era tamanha 
(mas grave era a tristeza do seu sono) 
e tanto era o silêncio da campina 
que se ouviam nascer as açucenas. 
(“Bois dormindo I”, O arado, 1959) 

 

Os dois primeiros versos do poema estão conectados por uma conjunção 

adversativa – estrutura sintática que revela uma espécie de impasse na realidade retratada. 
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Com efeito, há uma incompatibilidade entre a beleza da cena observada e a amargura 

vivenciada pelos animais. A placidez do ritmo poético e a própria configuração harmônica do 

espaço, no entanto, eliminam o conflito que assinala a cena. Mas se o frescor da paisagem é o 

elemento responsável pela supressão da tristeza, então se deve admitir que a beleza do 

episódio advém mais do discurso poético do que da paisagem propriamente dita. É como se o 

eu-lírico atribuísse um estado de graça para situações que não estão necessariamente 

marcadas pela graciosidade. Embora a plasticidade imagética não deva suplantar o teor de 

crítica social que endossa esses versos, o modo sutil com que ela é tecida já revela o interesse 

do sujeito por manter a harmonia e o equilíbrio do cenário. 

Em poema intitulado “O açude”, essa relação do sujeito com o campo se 

desenvolve de forma mais clara. Evidentemente, açudes podem ser construídos na cidade, 

mas eles guardam intensas características campestres. Depois, o episódio que será analisado a 

seguir tem uma moldura nitidamente rural. Constate-se, contudo, que a apresentação de um 

quadro natural amplo se desenvolve a partir da observação de um microespaço. O açude é, 

portanto, a síntese de uma vida rural. E é exatamente por condensar as experiências mais 

significativas da região que ele acaba se transformando em um objeto de grande densidade. 

 

O AÇUDE 
 
Velha parede ponte limitando 
os dois barrancos entre chão e chão. 
Ao passadiço (em que montavam luas, 
xexéus milipousavam no mourão) 
 
a represança vinha da montante 
em balde concha. Sobre a levação 
do sangradouro retesou-se tempo 
de quando as águas, nos regando a mão, 
 
desciam na revência, verdivida 
amarelando cheiro de melão: 
eram celeiros, peixes nas maretas 
 
e em nós era ternura, era canção. 
Sobras do antigo na menina extinta: 
redorme na vazante a solidão. 
(O arado, 1959) 

 

Sabe-se que as experiências relatadas no poema são passadas, mas não é possível 

encontrar marcas linguísticas que determinam o lugar onde o eu-lírico estava inserido no 
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momento em que pronunciou o discurso poético. Zila Mamede apresenta a cena do retorno de 

um sujeito ao ambiente da juventude, mas não se pode afirmar ao certo se esse retorno é físico 

ou apenas psicológico. Nesse sentido, a própria organização estrutural do poema já confere ao 

espaço o papel de estabelecer uma dicotomia entre a estabilidade do passado (uma vez que o 

eu-lírico teve uma experiência significativa com o açude) e as incertezas do presente (dado 

que, no instante da leitura, é impossível vincular o eu-lírico a um espaço físico preciso). Não 

se pode negar, contudo, que, devido ao tom altivo com que o açude é delineado, esse espaço 

resgatado da memória tem um caráter inabalável. 

Em primeiro lugar, a parede do açude é vinculada à imagem de uma ponte (Velha 

parede ponte). Além de explorar a visualidade do signo poético, esse recurso ajuda a 

propagar o teor harmônico que envolve a cena. Sabe-se que as paredes são construídas com o 

intuito de represar a água corrente, mas neste caso específico ela cumpre a função de ligar 

dois mundos (limitando  / os dois barrancos). O verbo limitar  não significa apenas 

determinar o limite de um espaço, mas também diminuir os obstáculos que bloqueiam o 

alcance desse limite. Dessa forma, ao possibilitar a passagem de um lado para o outro, a 

parede ponte acaba adquirindo o poder de vincular o sujeito ao seu próprio passado. É como 

se um lado do barranco representasse o presente do indivíduo e a margem a que se mira 

contivesse toda a sua experiência vivida – tempos distintos erguidos sobre a mesma terra 

(entre chão e chão). 

Por ser o elemento comum às duas unidades temporais, o chão corresponde ao 

equilíbrio e à segurança do sujeito. Consequentemente, a região de origem passa a ser tratada 

como o seio materno capaz de lhe oferecer um abrigo constante. Do ponto de vista simbólico, 

a parede fincada entre dois lugares sólidos parece criar uma moldura consistente para uma 

experiência de vida igualmente consistente. Não é de se estranhar o fato de ela não ter se 

corrompido ao longo do tempo (Velha parede ponte). Independente das mudanças que 

porventura ocorram no mundo e no sujeito, a parede permanece firme para que possa atestar a 

vivência de uma época passada. Dessa forma, pode-se dizer que, no poema analisado, a 

parede do açude é um símbolo da tradição e se contrapõe implicitamente à fragilidade das 

relações desencadeadas na sociedade moderna. A velha parede ponte é, antes de qualquer 

coisa, uma forma de resistência. Ela é capaz de superar os limites do abismo e resgatar um 

mundo particular do sujeito. 

A imagem do passadiço presente no terceiro verso do poema traz um pouco de 

mobilidade para um panorama tão restrito. Apesar de ser delineado objetivamente, o 

passadiço abre caminho para lugares situados além da fronteira textual. Como uma espécie de 
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passagem secreta, ele parece desviar a atenção do leitor para o interior de uma mata que não 

foi apresentada pela poetisa – região sigilosa que corresponde simbolicamente à própria 

interioridade do sujeito. O movimento dinâmico que se instaura no texto decorre de uma 

estratégia de leitura que precisa lidar com uma paisagem explícita e com outra levemente 

sugerida. 

A ambiguidade do termo represança destaca ainda mais a configuração desse 

jogo de opostos, já que ele tanto remete à retenção da água no açude (cena exterior), quanto a 

um sentimento acumulado no coração do sujeito (emoção interior). Observa-se, contudo, que 

os dois pólos têm o elemento água como denominador comum. Com efeito, a partir do 

momento em que o eu-lírico projeta suas emoções na natureza, ele cria um vínculo com a 

realidade campestre. Descrever o açude significa, portanto, descrever a si mesmo. A 

substância aquática entra no contexto desse relacionamento como uma espécie de 

materialização da afetividade. É por esse motivo que a nascente do riacho faz brotar água e 

lembrança em igual proporção (a represança vinha da montante / em balde concha). 

Através de um discurso sereno e comedido a poetisa tenta fazer com que o 

ambiente natural não pareça muito exuberante. Por isso mesmo, todos os supostos ímpetos da 

água corrente esbarram na cândida imagem de um balde concha. A aproximação inusitada de 

um utensílio doméstico com um elemento marítimo cria um efeito de estranhamento muito 

forte. Estranhamento que se faz ainda mais notório depois de perceber que esse objeto revela 

a maneira pela qual a água desce da sua nascente. Constata-se, portanto, que há uma tentativa 

de integrar a prática cotidiana (sinalizada na imagem do balde) ao ambiente natural 

(concentrado na imagem da concha). Essa interação acaba por expressar uma relação 

harmônica entre o homem e o meio ambiente. Depois, o aspecto do balde concha parece 

abrandar a natural fúria da natureza, já que os dois signos que formam a imagem só podem 

conduzir pequenas quantidades de líquido. Dessa forma, a água que desce da montante não 

tem a força necessária para oprimir o sujeito. Bem pelo contrário, ela lhe possibilita um 

reencontro com a sua própria memória. 

A imagem da água empregada por Zila Mamede tem, portanto, características 

afetuosas e quase pueris. Ela é um canto que ressoa desde um passado remoto com o intuito 

de confortar o espírito do sujeito. Intimamente vinculada às lembranças, essa água é uma 

espécie de linhagem que justifica o percurso de uma vida. Nada mais natural do que utilizar a 

imagem de uma correnteza branda para registrar esse momento de encontro consigo mesmo. 

A parca quantidade de líquido que desce da montante logo suscita a imagem pacífica de um 
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riacho. E o riacho preenche a paisagem de quietude e frescor, segundo bem confirma Gaston 

Bachelard em seu livro A água e os sonhos: 

 

Fresca e clara é também a canção do rio. Realmente, o rumor das águas 
assume com toda naturalidade as metáforas do frescor e da claridade. As 
águas risonhas, os riachos irônicos, as cascatas ruidosamente alegres 
encontram-se nas mais variadas paisagens literárias. Esses rios, esses 
chilreios são, ao que parece, a linguagem pueril da Natureza. No riacho 
quem fala é a Natureza criança (Bachelard, 2002: 34). 

 

Ainda na primeira estrofe, Zila Mamede destaca, através do uso do parêntese, um 

trecho referente à imagem do passadiço. Essa sentença remissiva é importante para a 

arquitetura do poema, pois deixa bastante claro que o passadiço não é um elemento inerte na 

configuração da paisagem. Ele cumpre, antes de qualquer coisa, a função de despertar boas 

lembranças na mente do sujeito. O tom sentimental que assinala esse segmento provém da 

configuração idílica da cena sertaneja. A lua, por exemplo, já é uma imagem cara para os 

poetas românticos, mas a referência à montaria a aproxima ainda mais da realidade do sertão 

(montavam luas). Depois, a presença dos xéxeus, pássaros típicos do Nordeste brasileiro, 

transfere um pouco de graciosidade para o cenário. Evidentemente, ao se voltar para esse 

universo coeso e equilibrado, a poetisa acaba renunciando a uma parcela da realidade 

sertaneja marcada pela seca e pela fome. A própria multidão de pássaros assentada no mourão 

já transmite uma ideia de calmaria e acolhimento (xexéus milipousavam no mourão). O 

canto dos pássaros alegra a paisagem e, por conseguinte, não repele o interesse do sujeito. A 

preferência por compor um quadro rural brando, no entanto, é extremamente coerente com um 

procedimento poético de Zila Mamede segundo o qual o campo é capaz de estabilizar a vida 

do homem moderno. 

Apesar de descrever uma cena plástica, o tempo é o mote norteador deste poema. 

Observa-se, contudo, que ele não tem apenas um caráter abstrato. Como as experiências do 

passado permanecem vivas no imaginário do sujeito, o tempo endurece e quase se torna 

matéria palpável (retesou-se tempo). Esse efeito de petrificação temporal é tão intenso que a 

lembrança parece ser um companheiro com quem se pode dialogar. De certo modo, o discurso 

poético se encaminha mesmo para uma espécie de lirismo confessional, onde o sujeito, 

voltando-se para si mesmo, avalia as perdas e as mudanças que marcaram a sua vida. 

Ressalta-se que o espaço tem um papel decisivo para a solidificação do tempo. Afinal, a 

duração das lembranças do eu-lírico está diretamente vinculada ao grau de importância que 
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ele atribui à sua experiência com o açude. Não se deve estranhar o fato, portanto, de o tempo 

ter-se enrijecido exatamente no ponto nodal do reservatório, adquirindo com isso um lugar de 

destaque na composição da cena (Sobre a levação / do sangradouro). 

A integração harmônica entre o homem e a natureza vai se tornando cada vez 

mais consistente na medida em que avança o relato sobre os episódios do passado. A cena da 

mão sendo irrigada pelas águas do açude, por exemplo, imprime ao poema uma agradável 

sensação de frescor (as águas, nos regando a mão). Culturalmente, a imagem da mão 

comporta um sentido ligado à ideia de produtividade e criação. O ato de regar, por sua vez, 

garante o crescimento e a sobrevivência das plantas. Através da aproximação desses dois 

vocábulos, portanto, chega-se a um conceito segundo o qual o vínculo com a natureza figura 

como alimento necessário para que a ação humana se desenvolva plenamente. 

Em uma passagem de O ser e o tempo da poesia, Alfredo Bosi faz uma leitura 

bastante humanizadora acerca da atividade manual. O autor procura estabelecer um vínculo 

entre o trabalho das mãos e o exercício poético, partindo do ponto de vista de que as duas 

ações tendem a minimizar a distância existente entre o sujeito e o objeto: 

 

A arte deveria, no limite de suas forças, apagar a diferença, saltar o intervalo 
que separa o corpo da natureza. É precisamente o que faz a mão: adere à 
superfície da matéria ou penetra-a para modificá-la, para suprir a distância 
entre o que a natureza é e o que o homem quer que ela seja (Bosi, 2004: 71). 

 

A partir da argumentação de Alfredo Bosi, pode-se afirmar que a mão é o 

instrumento capaz de constituir um elo entre o homem e a natureza. No instante em que o 

indivíduo toca uma matéria qualquer, ela começa, de certo modo, a fazer parte da fisionomia 

humana. A mão confere, pois, um efeito de unidade ao mundo. Ela cria um objeto ambíguo, 

caracterizado tanto pela aspiração pessoal quanto pela concretude da realidade objetiva. Mais 

adiante, Bosi comenta que o sujeito deseja moldar a natureza ao seu gosto. Esse ato não deve 

ser entendido apenas como uma insatisfação diante do perfil natural das coisas, mas também 

como uma tentativa de garantir uma marca particular na configuração da realidade social. 

Uma vez que essa realidade adquire traços do sujeito, torna-se mais fácil manter o sentido da 

harmonia. 

Do ponto de vista simbólico, a prática de molhar as mãos também pode designar 

um ritual de purificação, já que a água retira as impurezas do corpo humano e lhe confere um 

efeito agudo de bem-estar. Mais do que isso, tem-se a impressão de que o líquido penetra na 

própria interioridade do sujeito e o liberta dos tumultos mais secretos. Em seu trabalho sobre a 
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imaginação material, Bachelard também atribui à imagem da água uma intensa faculdade de 

purificação:  

 

(...) queremos mais especialmente mostrar que a imaginação material 
encontra na água a matéria pura por excelência, a matéria naturalmente pura. 
A água se oferece pois como um símbolo natural para a pureza; ela dá 
sentidos precisos a uma psicologia prolixa da purificação (Bachelard, 2002: 
139). 

 

No poema analisado, a água imprime um grau de pureza à experiência do passado, 

assim como a ausência da água sublinha a indefinição do presente (tempo / de quando as 

águas). Logo, é a corrente aquosa que assinala a transformação pessoal do sujeito. Mais 

importante ainda, a água marca de forma concreta as mudanças que são naturalmente 

operadas pela abstração do tempo. À primeira vista, estanha o fato de a poetisa ter escolhido 

uma matéria tão fluida para registrar um momento de plena estabilidade emocional. Mas as 

águas foram afetadas pela firmeza da parede e, embora não possuam a solidez do chão, elas 

têm a vantagem de oferecer ao eu-lírico o prazer do devaneio (as águas (...) / desciam na 

reverência). 

Em relação aos procedimentos formais, a sinestesia cumpre a função de realçar a 

relação integradora estabelecida entre o sujeito e a paisagem campestre. Os três termos que 

compõem o verso amarelando cheiro de melão, por exemplo, fazem referência à visão, à 

atividade olfativa e ao paladar, respectivamente. Depois, o neologismo verdivida prolonga 

ainda mais esse efeito de fundição, já que tenta caracterizar algo abstrato (a vida) através de 

um elemento visível (a cor verde). Resulta desse jogo figurativo uma adorável sensação de 

unidade, pois, embora a imagem tenha sido composta por elementos variados, a experiência 

retratada é uma só. Através do processo sinestésico, por conseguinte, cria-se a impressão de 

que a natureza adentra em todo o corpo do sujeito. 

No poema analisado, a faculdade integrativa da sinestesia é tão intensa que ela 

parece ser capaz de atar os eventos do passado ao presente do discurso poético. Com efeito, o 

tom saudoso com que as lembranças são desfiadas contribui para que as sensações de outrora 

ganhem novo hálito na mente do sujeito. A própria imagem do melão muito colabora para o 

alcance de tal efeito, pois o tom saliente de sua cor, o sabor fortemente adocicado e o suco 

saboroso de sua polpa fazem dessa fruta um objeto de propriedades absorventes. Como uma 

espécie de elemento eternizado, tem-se a nítida impressão de que o melão se reaviva, 

inclusive, no próprio ato da leitura. 
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Com o intuito de destacar ainda mais a relação afetuosa do eu-lírico com a terna 

realidade campestre, Zila Mamede estabelece um justo paralelo entre o ambiente externo e a 

interioridade do sujeito. A cena exterior está marcada pelo signo da fartura, já que o depósito 

de sortimentos e os peixes na água podem facilmente suprir as necessidades energéticas do 

corpo (eram celeiros, peixes nas maretas). A breve referência aos produtos da terra mostra 

que o sustento deve ser obtido por meio de uma relação equilibrada com a natureza. Levando-

se em consideração que as maretas comportam apenas uma pequena quantidade de água, logo 

se percebe que não há qualquer dificuldade para se conseguir o alimento. Ou seja, a natureza 

cede os mantimentos desde que o indivíduo não a explore de forma abusiva. Nesse sentido, o 

poema não revela apenas um mero sistema de trocas, mas antes uma verdadeira relação de 

parceria entre o homem e o meio ambiente. 

Diverso do panorama árido do sertão, não há fome e sofrimento no campo aqui 

representado. Evidentemente, toda essa harmonia que abrange o espaço acaba por projetar 

reflexos igualmente harmônicos no interior do eu-lírico. Daí porque ele demonstra estar 

constantemente tomado por um sentimento de afetuosidade (ternura ) e de júbilo (canção). A 

imagem da canção é sintomática dentro desse contexto, pois, além de designar o 

encantamento diante de uma realidade que não aflige, ela também alude ao trabalho rítmico 

executado no corpo do poema. Com efeito, o ritmo bem marcado e a presença de rimas graves 

imprimem ao texto uma entonação melódica capaz de manter a velha experiência sempre 

serena na reminiscência do eu-lírico. 

Em seu estudo sobre a socialização da memória, Ecléa Bosi afirma que os sons 

desempenham um importante papel no processo de manutenção das lembranças. De acordo 

com a autora, os rumores constitutivos de um determinado espaço continuam ressoando 

indefinidamente no interior do sujeito, ainda que esse espaço tenha se transformado ou já não 

exista mais. Pode-se afirmar, portanto, que a permanência do som atualiza o passado. Mais 

importante ainda, ao preservar elementos de uma época finda, o sujeito adquire ânimo para 

lidar com a experiência da perda: 

 
Ao perdermos uma paisagem sonora sempre poderemos evocá-la através de 
sons que subsistem ou na conversa com testemunhas que a viveram. Nós nos 
adaptamos longamente ao nosso meio, é preciso que algo dele permaneça 
para que reconheçamos nosso esforço e sejamos recompensados com 
estabilidade e equilíbrio (Bosi, 2006: 447). 
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A entonação rítmica do poema contribui para que o relacionamento do sujeito 

com a natureza seja resgatado do passado. A canção que outrora repercutia no interior da 

menina é agora atualizada no ritmo cadenciado dos versos. Dessa forma, o que antes aparecia 

como tema se converte em uma estrutura poética. Isso significa dizer que a música permanece 

imune ao decurso temporal, apesar das transformações sofridas pelo espaço e pelo sujeito 

lírico. 

Por fim, cumpre observar que o paralelismo estabelecido entre os dois versos 

supracitados é ligeiramente suprimido pela divisão das estrofes (eram celeiro, peixes nas 

maretas // e em nós era ternura, era canção). À primeira vista, essa organização estrutural 

poderia sugerir algum tipo de cisão entre o homem e a natureza, mas a verdade é que os 

versos acabam sendo reatados pelo viés semântico e pela igualdade rítmica. Depois, a 

mudança de estofe provoca uma expectativa de leitura que só vem a enfatizar a matéria 

subjetiva do segundo segmento. 

Os versos finais do poema estão marcados por uma dramaticidade que muito se 

contrapõe ao tom gracioso das passagens antecedentes. O eu-lírico adquire um semblante 

triste e pessimista a partir do momento em que percebe o efeito corrosivo do tempo. Ao longo 

dos anos, as suas experiências de vida parecem ter se convertido em migalhas sustentadas 

pela lembrança (Sobras do antigo na menina extinta). Evidentemente, esses versos 

atualizam o sentido de tudo o que foi pronunciado antes, de modo que o encanto diante da 

natureza passa a ser visto como um doloroso lamento impulsionado pela dor da perda. A 

anulação da menina corresponde, portanto, à morte da própria subjetividade, que foi 

esmaecendo na medida em que a cena rural ficava mais distante. Desse modo, mais uma vez o 

campo desponta como ambiente onde o ser humano pode gozar de estabilidade. 

Ressalta-se que o sujeito não foi aniquilado por completo, já que as sobras do 

passado figuram como elemento de permanência. É certo que a relação do homem com a 

natureza já não se dá de forma objetiva, mas ela ainda existe enquanto matéria mnemônica. 

Não é gratuita, portanto, a alusão ao livro Menino antigo, um dos volumes que compõem a 

trilogia Boitempo, de Carlos Drummond de Andrade. Marcado por um acentuado corte 

memorialista, o livro do poeta mineiro retrata episódios desencadeados no campo e em uma 

cidade interiorana. Trata-se de eventos antigos que a poesia prezou por conferir um novo 

alento. Nesse sentido, tanto Drummond quanto Zila Mamede atribuem à literatura o papel de 

resgatar experiências que a ordem social vigente parece não mais dar o devido valor. 

Por fim, o sujeito projeta na natureza o sentimento de desencanto que se enraizou 

na intimidade do seu ser (redorme na vazante a solidão). Procedimento comum entre os 
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bardos românticos, essa projeção estabelece um laço tão estreito entre o homem e a paisagem 

que eles parecem se transformar em um objeto unitário. Não se estranha, pois, o fato de a 

solidão cair pesada sobre a vazante (trecho de terra que se umedeceu devido ao escoamento 

das águas de um rio ou de um riacho). A umidez excessiva do terreno corresponde à 

densidade sentimental do eu-lírico. Nota-se que o espaço rural mantém uma conexão com o 

sujeito mesmo em situações divergentes: no passado, ele era o enquadramento de uma cena 

alegre; no presente, ele é a corporificação da angústia humana. 

A presença do sufixo “re” na composição do verbo redormir  passa a idéia de uma 

cena que se repete continuamente. De acentuada conotação plástica, ela lembra o instante em 

que o sol, ao se pôr no horizonte, derrama um ar soturno sobre a terra. O neologismo 

funciona, portanto, como uma espécie de marcação temporal. É precisamente esse vocábulo 

que certifica a constância da solidão que se projeta ao mesmo tempo sobre o sujeito e sobre o 

espaço. Solidão que, paradoxalmente, afasta (já que se trata de uma forma de isolamento) e 

aproxima o eu-lírico do campo (já que se trata de um isolamento compartilhado). Mais uma 

vez, portanto, Zila Mamede enfatiza a ideia de que a relação do sujeito com o meio rural 

perdura apesar da presente distância que se antepõe entre eles. Resulta dessa organização do 

espaço um movimento dialógico que pode ser sintetizado no seguinte modelo estrutural: 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Diferentemente da situação apresentada no poema “Trigal” (quando o sujeito, 

ansioso por promover uma reviravolta em sua vida, contemplava a lavoura de trigo à 

distância), o eu-lírico do poema “O açude” está perfeitamente integrado à realidade 

campestre. Agora ele não é um mero espectador, mas sim uma parte constituinte da paisagem. 

Essa diferença de localização interfere diretamente na estrutura dos poemas, pois aquela ideia 
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de desacordo estabelecido entre o sujeito e o mundo é aqui substituída por um intenso efeito 

de unidade. É por esse motivo que o aspecto tenso do trigal se contrapõe à aparência 

harmônica do açude. Depois, a experiência direta do sujeito com o campo confere ao espaço 

uma carga humana que dificilmente é alcançada através da mera observação; sem falar que a 

relação pragmática do ceifeiro com o trigo impediu que ali se desenvolvesse o halo 

sentimental que paira sobre as cenas de “O açude”. 

O esquema estrutural transcrito acima ainda revela que a configuração do espaço 

está assinalada por uma espécie de duplificação do “eu” e do meio rural, procedimento que 

acaba por acentuar o tom compassivo do discurso poético. A cena campestre primeiro se 

articula em um tempo passado para somente depois ser resgatada pela memória; ela aparece, 

portanto, como algo vivido e como algo lembrado. Dessa forma, o campo se articula a partir 

de uma duplicidade focal, ainda que o sujeito possa estar ausente no momento em que desfia 

as suas lembranças. Ressalta-se, por fim, que há um dinamismo entre os elementos que 

compõem a cena; nada funciona como adereço ou como mero pano de fundo. Evidentemente, 

ao atribuir uma função para cada componente espacial, a poetisa consegue transmitir o efeito 

de uma realidade toda ajustada. 

Um último detalhe que merece atenção diz respeito ao fato de Zila Mamede ter 

marcado textualmente o gênero do sujeito lírico (Sobras do antigo na menina extinta). 

Nota-se, contudo, que a voz femínea presente no poema analisado não atrai para si a 

substância de um universo restritamente feminino. Sabe-se que alguns eventos são 

vivenciados apenas por mulheres, de modo que a conduta do eu-lírico, caso deseje ser 

verossímil, deve variar de acordo com a configuração do gênero. A maternidade, por 

exemplo, é uma experiência que só pode ser compartilhada entre as mães. Ao abordar essa 

temática, a voz discursiva masculina (independente do sexo do autor) não é capaz de transpor 

para o seu texto o peso da vivência humana, devendo se contentar apenas com o resultado da 

observação de um fato. É por esse motivo que, apesar do tom impessoal, pressente-se no 

poema “Mãe” um alumbramento típico de quem pode vivenciar a experiência retratada: 

 

 
De si própria se esquece: 
tecelã da rosa que já aflora 
em crescimento lento  
no seu sangue. 
(“Mãe”, Exercício da palavra, 1975) 

 



ESSA MARCA DE SUOR NUMA CANÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 

141 

Em “O açude”, contudo, essa caracterização do gênero não faz muita diferença, 

até porque os eventos ali descritos poderiam ser vivenciados por qualquer pessoa. Ou seja, o 

poema seria basicamente o mesmo se a voz discursiva fosse masculina. Percebe-se que, 

contrariando uma forte tendência da contemporaneidade, Zila Mamede não compõe uma obra 

que seja mecanismo de luta a favor de causas feministas. Ela não se propõe a resgatar uma 

voz que se manteve reprimida ao longo dos séculos18. Evidentemente, advém desse ato a 

grandeza de não permitir que os aspectos ideológicos se sobreponham à ordem estética do 

texto. A presença de um gênero específico no poema não suscita qualquer conjuntura 

dramática. Bem pelo contrário, ela antes acentua o equilíbrio da obra, pois a serena imagem 

de uma menina diante do campo solitário transfere para a paisagem um aspecto de ternura e 

beleza. Eis aí o principal motivo da sua presença: utilizar o arquétipo da sensibilidade e 

delicadeza feminina para compensar a tonalidade pesada que a solidão lançou sobre o espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Em estudo sobre a poesia feminina no século XX, Maria Lúcia dal Farra mostra exatamente que a obra de Zila 
Mamede não se propõe a defender as causas feministas. 
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A Seca no Sertão 

 

A imagem da seca no sertão tem espaço reduzido no contexto da lírica 

mamediana. Em geral, o ambiente campestre apresenta características suaves e revigorantes. 

Quando a poetisa se propõe a discorrer sobre o assunto, contudo, o dominante aspecto idílico 

do campo é logo substituído por um quadro de acentuado sofrimento. Evidentemente, essa 

mudança de perspectiva afeta toda a estrutura da obra. Primeiro, não se observa mais a 

presença de um sujeito que, afastado do campo, deseja fazer parte da realidade rural. A cena é 

exatamente contrária: verifica-se o aspecto de um grupo social que, devidamente enraizado ao 

campo, necessita abandonar o ambiente caso deseje permanecer vivo. Como o estado de 

miséria é a mola propulsora do êxodo rural, logo se conclui que o cerne do problema se 

encontra antes na falta de assistência social do que no espaço propriamente dito. 

O episódio da estiagem aparece de forma mais contundente em um poema 

intitulado “Ode às secas do Nordeste”. Uma dose de ironia desponta da organização desse 

sintagma, pois, se o termo ode designa um hino de exaltação, verifica-se que a matéria 

narrada tem um caráter extremamente depreciativo e doloroso. Apesar da inflexão irônica, é 

possível vislumbrar no texto uma espécie de arranjo épico moderno, em que a fragmentação 

do herói constitui o próprio ato de grandeza. Mas a matiz heróica do poema também decorre 

dos fatos narrados, já que Zila Mamede conta uma história de luta, travessia e morte. Trata-se 

de um causo sertanejo narrado a partir de alguns procedimentos estruturadores da literatura de 

cordel – certamente a forma mais adequada para acomodar os dados da realidade nordestina. 

 

ODE ÀS SECAS DO NORDESTE19 
 
1. Na estrada norte era noite 
na estrada sul era dia 
Em todo o Sertão queimado 
que diferença fazia 
se o sol nascesse de noite 
se a lua enchesse de dia? 
 
─ O resultado era o mesmo 
em cada boca vazia 
cada estômago encolhido 
cada pá de terra esguia 
cada enxada que cavando 

                                                 
19 Embora apareça intercalado com a anotação crítica, o poema está sendo reproduzido na íntegra e de forma 
sequencial. Para executar uma leitura corrida, o leitor pode pular os apontamentos analíticos. 
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só pedra e fome trazia: 
nem grão cozido ou farinha 
fumo angu mel-rapadura 
molambos que os lombos toscos 
cobrir do calor não vinham 
 
2. A estrada norte nem sabe 
se a estrada sul vai levando 
o arrastar das boiadas 
(descaminhadas, perdidas) 
os paus-de-arara vendidos 
aos graúdos latifúndios 
a sombra dos rostos gastos 
todos os joãos, as marias, 
os antônios, as comadres 
as cacimbas entupidas 
riachos sem correntezas 
a rede chã, incertezas 
no medo dos retirantes 
os pés-no-chão das veredas 
os rastos das estiagens 
mutilação das vazantes 

 

À primeira vista, a imagem das duas estradas que abre o poema sugere a 

existência de um ambiente que concede diferentes oportunidades para seus habitantes. O 

desencontro entre esses dois caminhos pressupõe a escolha de um rumo específico que trará 

inevitáveis danos para a vida do sujeito. Logo se percebe que as trilhas se configuram como 

uma espécie de destino para o ser humano. Culturalmente, o norte é considerado a direção 

guia, de modo que a sua imagem é constantemente empregada para designar um estado de 

juízo e ordenação. É por esse motivo que as agulhas da bússola estão sempre apontadas para o 

norte. Zila Mamede promove, contudo, uma inversão de valores, já que a direção guia aparece 

ofuscada pela escuridão noturna, deixando os habitantes daquela região completamente 

perdidos e sem assistência (Na estrada norte era noite). 

Evidentemente, essa configuração espacial corresponde à própria situação 

geopolítica do país, que tinha, na época, o grande montante da riqueza concentrado na região 

sudeste. Através da criação de um microespaço20, Zila Mamede transfere para a imagem das 

estradas o perfil genérico de duas realidades sociais distintas. A situação nos confins do norte 

é tão drástica que nem mesmo o fulgor das terras sulistas seria capaz de promover alguma 

                                                 
20 Termo empregado por Donaldo Schüller para designar a prática de transferir aspectos característicos de uma 
grande área (como países e continentes) para uma imagem espacial demasiado pequena (como ruas ou cômodos 
de uma casa). 
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mudança substancial (que diferença fazia / se o sol nascesse de noite). Descrentes do 

próprio destino, resta aos habitantes do Nordeste lamentar a vida que se definha na medida em 

que a terra, cada vez mais seca, perde o seu viço. A questão posta dessa forma pode parecer 

demasiado dramática, mas a verdade é que o excesso de imagens destrutivas e as inversões 

operadas no signo poético cumprem a função de evidenciar uma realidade fora do eixo. 

Ainda que o poema se estruture a partir de uma oposição entre o norte e o sul, não 

é lícito afirmar que Zila Mamede apreende a realidade brasileira a partir de uma dicotomia 

reducionista. A poetisa até reproduz alguns paradigmas regionais, mas o viés humanizador 

com que o tema é pontuado impede que tais modelos pendam para o estereótipo. Depois, a 

própria história do país parece justificar essa visão segmentada; sem falar que a migração para 

o sul é evento palpável entre os nordestinos. Nesse sentido, os episódios narrados no poema 

antes são frutos de uma investigação objetiva da realidade, do que peça oriunda de um 

imaginário criativo. Tomando o contexto geral da lírica mamediana, facilmente se constata 

que o espaço campestre do Nordeste está mais associado à ideia de beleza e calmaria do que 

ao perfil problemático da seca. Logo se conclui que as imagens da pobreza não são utilizadas 

com o intuito de criar uma identidade nordestina. O solo miserável do sertão é, antes de 

qualquer coisa, pretexto para se realizar uma expressiva denúncia social. 

Em sua História da literatura brasileira, Nelson Werneck Sodré mostra que a 

expressão regionalista corrente nos primeiros anos do século XX (da qual faz parte a obra de 

Monteiro Lobato, por exemplo) tinha um caráter documental que a distanciava do localismo 

pitoresco praticado durante o Romantismo: 

 

Revelou o Brasil aos brasileiros, apesar de seus quadros pejados de natureza 
ou dos entraves da erudição verbalista que proporcionou em muitos casos. 
Procurou dar à cor local um sentido mais profundo do que o trazido pelo 
sertanismo. Mesmo quando secundário, desviado do campo literário, 
representou um acervo de informação documentária a que se deve sempre 
atenção (Sodré, 1988: 408). 

 

Evidentemente, o poema de Zila Mamede não se enquadra nesse modelo de 

representação regionalista, muito embora dele se aproxime no que diz respeito ao teor 

documental do discurso. Com efeito, do conjunto de textos que abordam a questão da 

natureza, este é o que mais claramente remete a uma a realidade empírica. Mas o caráter 

documental da obra não chega a ameaçar o lirismo, pois a poetisa se propõe a revelar um 

quadro do sertão para o leitor sem ter o compromisso de lhe oferecer provas históricas. 
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Diferente dos poemas avaliados nas seções anteriores, aqui o campo não 

reestrutura a personalidade do sujeito. Bem pelo contrário, espaço e ser humano estão 

igualmente fragmentados, como se a miséria dos nordestinos encontrasse o seu mais nítido 

reflexo na pobreza material da terra. A identificação do homem com o ambiente, no entanto, 

acaba por imprimir ao texto um viés social mais agudo, uma vez que a situação lastimável 

atinge todos os componentes da cena. Do ponto de vista formal, a repetição do pronome cada 

ao longo da segunda estrofe enfatiza o sentimento de angústia perante a permanência da 

miséria. Com efeito, apesar dos esforços realizados na tentativa de promover alguma 

mudança, o quadro social mantém-se inalterado (cada enxada que cavando / só pedra e 

fome trazia). A imagem da fome é ainda mais acentuada depois de se constatar que os 

nordestinos não têm sequer acesso aos produtos típicos de sua região, como a farinha , o 

fumo, o angu e a rapadura. É claro, esses produtos aparecem no poema como uma espécie 

de matéria simbólica, cujo significado pode ser expresso através da ideia de subsistência, 

devaneio, energia e doçura, respectivamente. Nesse sentido, os nordestinos não estão apenas 

desprovidos de uma vida digna, mas também da possibilidade de superar a própria 

indignidade da vida. 

Não é preciso muito esforço para perceber que “Ode às secas do Nordeste” se 

assemelha, em alguns aspectos, à Morte e vida severina, de João Cabral de Melo Neto. Em 

primeiro lugar, os dois poemas abordam a temática da migração sertaneja, motivada pela 

precariedade econômica e pela escassez de água. Depois, nota-se entre eles uma similaridade 

na configuração do esquema narrativo, que se desenvolve a partir da seguinte fórmula: 

apresentação de um problema → fuga de um ambiente original → chegada ao destino 

programado → constatação de que o problema não se resolveu. A construção rítmica, 

baseada nas manifestações de literatura oral do Nordeste, é outro aspecto que aproxima os 

dois textos. Por fim, algumas imagens de relevância para a configuração da obra (como a 

pedra, o cenário escaldante, o anonimato da população e a constância da morte) estão 

presentes tanto no livro de João Cabral quanto no poema de Zila Mamede. 

A título de exemplificação, transcrevem-se abaixo alguns eventos que foram 

registrados pelos dois poetas. No primeiro episódio, verifica-se que a completa 

improdutividade do cenário acaba por criar uma identificação entre os habitantes. Já o 

segundo exemplo mostra que o homicídio é um fato tão corriqueiro no sertão, que a sua 

gravidade se confunde com o peso da morte natural. Mais importante do que essas relações 

semânticas, o ritmo (construído a partir do uso regular da redondilha maior) talvez seja o 

elemento que mais aproxime os textos. Realçando o trabalho rítmico, o esquema de rimas é 
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também bastante similar entre as obras. Os quadros abaixo evidenciam as semelhanças 

estruturais e semânticas existentes entre os dois textos: 

 

Episódio 1 

“Ode às secas do Nordeste” Morte e vida severina 

─ O resultado era o mesmo 
em cada boca vazia 
cada estômago encolhido 
cada pá de terra esguia 
cada enxada que cavando 
só pedra e fome trazia... 

Somos muitos Severinos 
iguais em tudo na vida: 

na mesma cabeça grande 
que a custo é que se equilibra, 

no mesmo ventre crescido 
sobre as mesmas pernas finas, 

e iguais também porque o sangue 
que usamos tem pouca tinta. 

 

 

Episódio 2 

“Ode às secas do Nordeste” Morte e vida severina 

Tanto papel carimbado 
(a Lei exige, que jeito!) 
para enterrar os morridos 
justificar os matados 

─ E foi morrida essa morte, 
irmãos das almas, 

essa foi morte morrida 
ou foi matada? 

 

A segunda parte do poema traz uma imagem que pode ser considerada súmula de 

um dos processos sociais apresentados por Zila Mamede: a incomunicabilidade dos destinos 

(A estrada norte nem sabe / se a estrada sul vai levando / o arrastar das boiadas). 

Percebe-se, a partir da organização textual, que os habitantes da estrada sul ignoram os 

problemas que afetam o Nordeste brasileiro, já que em momento algum há migração rumo ao 

norte. Por outro lado, o próprio nordestino desconhece as consequências de sua jornada rumo 

ao sul. Como os dois caminhos nunca se cruzam, é mínima a possibilidade de eles 

desenvolverem uma rede social tangível. No episódio analisado, cada estrada segue o seu 

próprio curso, indiferente às condições de sobrevivência das outras vias. Evidentemente, por 

trás dessa organização espacial desponta o perfil de uma sociedade fragmentada e 

individualista, cujos setores se ocupam apenas dos seus próprios interesses. 

Também há um sentimento de insegurança vinculado ao passo lento da boiada 

(que corresponde ao próprio homem), pois esse andar colado ao chão corresponde ao receio 

de deixar a terra natal. Mas se o abandono do lar pode trazer danos para a vida do sujeito, 

permanecer na região significa estar igualmente danificado. Dessa forma, o sertanejo se vê 
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diante de uma situação em que a incompletude é a única alternativa possível. Isso certamente 

explica o excesso de imagens degenerativas disseminadas ao longo do poema. Através de um 

processo de amputação do signo poético21, Zila Mamede faz com que determinadas imagens 

deixem de significar aquilo que elas convencionalmente significam. Os caminhos, por 

exemplo, não levam a lugar algum (descaminhadas, perdidas) e os condutores de veículos 

populares já não servem à camada popular (os paus-de-arara vendidos / aos graúdos 

latifúndios). Os nomes próprios flexionados no plural e grafados com iniciais minúsculas 

roubam a identidade das pessoas e lhes conferem uma personalidade genérica (todos os joãos, 

as marias); até mesmo um ato de camaradagem aqui funciona como meio de obscurecer a 

identificação do povo (as comadres). A cacimba é incapaz de gerar água (as cacimbas 

entupidas) e a silhueta do rio não manifesta qualquer sinal de movimento e de vida (riachos 

sem correntezas). Há, portanto, uma quebra do fluxo normal da vida. 

Trata-se de um cenário expressionista, cujas características mais notórias são o 

sofrimento excessivo e a quase completa abdicação da vida. A estrada norte é composta por 

um chão pesado. Um território sobre o qual a seca, para atestar o seu poderio, fez questão de 

deixar marcas físicas (os rastos das estiagens). O campo aqui não tem aquela tonalidade 

romântica que lhe confere um ar de mistério ou uma aparência harmoniosa. Neste poema, a 

realidade é apresentada de forma crua e sem idealizações. 

 

3. Juremal, terra fendida 
os carros-de-boi calados 
as rezas, as benzeduras, 
contra as bicheiras do mal 
Tanto papel carimbado 
(a Lei exige, que jeito!) 
para enterrar os morridos 
justificar os matados 
 
4. Estradas (capões do Norte) 
carreadas para o Sul 
varrendo o chão do Nordeste 
(sob o Cruzeiro do Sul) 
do povo crente da terra 
da gente aferrada ao chão 
que vira bicho-sem-alma 
no toldo de um caminhão 

                                                 
21 Embora inspirado na obra de Antonio Carlos Secchin (João Cabral: a poesia do menos, 1985), o conceito de 
“amputação do signo poético” aqui está sendo utilizado em outro sentido. Para Secchin, o ato de amputação do 
signo está vinculado à eliminação do seu natural transbordamento de significados. Nesta pesquisa, o processo de 
amputação corresponde à subversão do fenótipo de uma imagem. 
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fugindo da morte-fome 
do sodoro, fava-brava 
da lama em que torna a água- 
sede-morte do Sertão 

 

A composição desse mundo decadente continua sendo executada de forma ríspida 

nas partes 3 e 4 do poema. Apesar de a paisagem inicial ser delineada apenas por elementos 

materiais, como a terra fendida e o conjunto de árvores espinhosas (juremal ), é a própria dor 

humana que se vislumbra nessa organização do espaço. Com efeito, homem e ambiente têm 

aspectos tão similares que a poetisa chegou a empregar a imagem da ferragem dos animais 

para assinalar o perfil dessa relação. É como se os nordestinos fossem uma marca através da 

qual se pode identificar o seu dono (da gente aferrada ao chão). Em meio ao cenário 

deprimente, observa-se a presença de um elemento que resiste a toda essa situação penosa: 

trata-se da concepção mística da realidade e, em particular, da fé consagrada a um deus, 

embora as rezes se teçam no silêncio (as rezas, as benzeduras, / contra as bicheiras do 

mal). Na verdade, por desempenhar a função de promover uma possível mudança, o 

misticismo talvez seja a única coisa realmente estável nesse mundo de ruínas. Deve-se 

considerar que, se o povo já não tem acesso aos elementos materiais, a imaginação simbólica 

é o único bem precioso que lhes resta. Não é de se estranhar o fato de algumas práticas 

místicas terem se transformado em um segmento da cultura regional. No poema analisado, as 

rezas, as benzeduras e a orientação segundo o Cruzeiro do Sul antes sinalizam para um modo 

de vida do que para uma prática religiosa propriamente dita. 

Mas a percepção mística da realidade não é forte o suficiente para solucionar os 

problemas da região, de modo que a atividade sobrenatural precisa dividir espaço com a ação 

do poder legislativo. A dramaticidade do poema decorre, em parte, desse cruzamento de 

questões religiosas com questões mundanas, que, embora convivam próximas, são 

indiferentes uma a outra (Tanto papel carimbado / a Lei exige, que jeito! / para enterrar 

os morridos / justificar os matados). De certo modo, esses versos estão assinalados por um 

tom de denúncia social, pois a persistência da burocracia normativa em meio a um momento 

de tragédia soa como um ato de extremada desumanidade. Depois, a estrutura paralelística faz 

com que o homicídio e a morte natural adquiram o mesmo valor. Há, contudo, uma lógica 

interna que rege a naturalização do assassinato: além de acentuar a expressividade do texto, 

ela reforça a ideia de que o nordestino já nasce predestinado para morrer. Diante da seca, se o 

homem não for morto pelas mãos de outro homem, ele será morto pelas próprias condições de 

vida no sertão. 
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É por esse motivo que o deslocamento no espaço representa mais do que uma 

expectativa de mudança. Ele é um sinal da própria existência humana, até porque o nordestino 

precisa migrar caso deseje manter-se vivo. Dessa forma, a viagem corresponde a um estado de 

êxtase que se opõe diretamente ao mundo infértil e estagnado do sertão. O contraste se torna 

ainda mais notório quando se leva em conta que a região sul é apresentada como uma terra de 

promessas vindouras. Acontece que mesmo esse pequeno momento de exaltação sentimental 

adquire um caráter dramático nas mãos de Zila Mamede. Em primeiro lugar, a analogia 

estabelecida entre a partida dos nordestinos e o ato de varrer o chão produz um efeito muito 

forte, pois é como se a viagem fosse responsável pela retirada da sujeira no local. 

Consequentemente, o homem passa a ser considerado lixo (carreadas para o Sul / varrendo 

o chão do Nordeste). Depois, são desumanas as condições em que é realizado o percurso. 

Sujeito a todo tipo de coisa, o homem vai lentamente perdendo a sua individualidade até se 

converter em um animal (que vira bicho-sem-alma / no toldo de um caminhão). 

Em determinadas passagens desse segmento, a poetisa opera uma espécie de 

descrição caleidoscópica da realidade, já que episódios de natureza distinta se fundem e criam 

um panorama todo embaralhado. A própria marcação temporal obedece a tal princípio, pois o 

presente instante da migração está igualmente marcado pelo passado árduo e pela esperança 

de um futuro promissor. De modo geral, cenas e ideias se sucedem abruptamente. Os oito 

versos que compõem o segmento 3 do poema, por exemplo, trazem imagens referentes às 

árvores típicas da região, à terra rachada, aos carros-de-boi parados, às diferentes crenças 

religiosas, à burocracia do ofício, ao rigor da lei e às formas de morte no sertão. Trata-se da 

apresentação de um mundo quebrado, cujo panorama só pode ser devidamente apreendido a 

partir da colagem desordenada dos seus cacos. Evidentemente, se a realidade retratada é 

fragmentada, é natural que a forma poética também adquira um aspecto quebradiço. 

Embora estejam espalhadas por todo o poema, as imagens regionais aparecem de 

modo mais concentrado no segmento subsequente. É esperado, portanto, que se identifique 

nessa peça algumas particularidades da literatura de cunho regionalista. 

 

 
5. ─ Homem cadê teu jumento 
alqueires de plantação 
aquela vaca leiteira 
as raízes do algodão 
o açudeco (arrombado) 
teu pé de milho-em-pendão? 
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─ Cadê a casa de taipa 
tuas ramas de feijão 
os terços do Mês-de-Maio 
tua força de varão 
tua honra de marido 
tua Mãe para a bênção 
a cova do teu Pai morto 
integrado nesse chão? 
 
─ Tudo ficou no descampo 
no casco da solidão 
nas roças em queimamento 
(sol de velha maldição!) 
O homem-Nordeste em fuga 
em desespero de cão 
parte em busca de ocidentes 
(geografias de eleição 
dos votos encurralados 
da ceifa da votação) 
E a gente don’t know onde 
habitar um outro chão 

 

Ainda que as imagens empregadas por Zila Mamede para compor o microespaço 

não sejam matéria exclusiva do Nordeste brasileiro, elas produzem, quando reunidas, um 

panorama arquetípico da região. Com efeito, o jumento, a casa de taipa, o açude arrombado, o 

cultivo de produtos agrícolas regionais e a vaca leiteira solitária são dados que frequentemente 

povoam o imaginário de obras que se propõem a investigar a realidade sertaneja. Mas a 

poetisa consegue superar a estereotipia a partir do instante em que revela uma experiência 

humana particular por trás dessa organização do espaço. Através de um processo de 

amputação do signo poético22, Zila Mamede enfatiza a precariedade em que vivem os 

habitantes da região retratada. Todos os elementos citados acima foram deixados para trás, de 

modo que eles já não podem oferecer a parca estabilidade do lar. Como o indivíduo é a grande 

vítima da seca, o foco de observação logo se desvia da paisagem e pousa na incompletude do 

ser humano. 

O poema analisado está repleto de imagens regionais, mas isso não significa que 

ele seja peça integrante de um movimento regionalista. Com efeito, não é a presença de um 

território específico que atesta a regionalidade de uma obra, mas sim o modo como ele é 

abordado. Tomando a definição de regionalismo de acordo com a sua primeira acepção na 

                                                 
22 As imagens utilizadas neste poema estão sempre sofrendo algum tipo de lesão. O açude, por exemplo, está 
arrombado, a plantação de algodão se resume à raiz e o milho para a alimentação ainda nem existe. 
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literatura brasileira, logo se percebe que a obra de Zila Mamede se distancia 

consideravelmente de tal modelo: 

 

(...) o regionalismo é uma forma de escape do presente para o passado, um 
passado idealizado pelo sentimento e artificializado pela transposição de um 
desejo de compensação e representação por assim dizer onírico. Essa 
modalidade de regionalismo incorre numa contradição ao supervalorizar o 
pitoresco e a cor local do tipo, mas mesmo tempo em que procura encobri-lo, 
atribuindo-lhe qualidades, sentimentos, valores que não lhe pertencem, mas 
à cultura que se lhe sobrepõe (Coutinho, 1986: 202). 

 

Embora, por questões cronológicas, seja mais procedente confrontar a obra de 

Zila Mamede com o regionalismo praticado na década de 30, é sempre importante examinar 

um movimento a partir do foco que lhe deu origem. Depois, o aspecto que mais interessa 

neste momento é comum à duas vertentes regionalistas: o destaque dado ao elemento 

regional. É certo que a poetisa potiguar também se volta para uma matéria típica do Nordeste 

brasileiro, mas a visão de mundo do eu-lírico não se limita ao cerco que descreve. A própria 

linguagem empregada para retratar a realidade sertaneja se afasta do estereótipo linguístico do 

sertão. Dessa forma, a paisagem pode até ser regional, mas a ação humana que nela se 

desenvolve tem o peso da universalidade. 

Um dado que, de imediato, chama a atenção nesse segmento do texto é a presença 

de um interlocutor alusivo. Tal recurso poderia perfeitamente designar a necessidade de 

comunicação que movimenta o indivíduo, mas a verdade é que aqui ele adquire um viés mais 

contundente: trata-se da busca por alguém com quem possa dividir a amargura da vida. De 

certo modo, ao compartilhar as suas experiências, o sujeito se sente mais confortável, pois a 

imagem de um ouvinte funciona quase como antídoto contra o isolamento. Observa-se, 

contudo, que o diálogo não chega a se efetivar. Os travessões pertencem à mesma voz 

discursiva e, ainda que houvesse pessoas diferentes nesse episódio, a comunicação não se 

desenvolve por causa do desencontro entre os discursos. Sem respostas, a fala do eu-lírico se 

dissipa no vento e amplia o quadro de ausências. Sob outra perspectiva, não se pode descartar 

a hipótese de que essa estrutura textual apenas procura reproduzir o ritmo de uma prosa 

interiorana. Profundamente influenciada pelas manifestações de literatura oral, a poetisa 

encontrou na conversa um modo de se aproximar da realidade cultural sertaneja. 

Os malefícios da seca não atingem apenas a realidade material, mas todo um 

organismo espiritual e simbólico. A religiosidade, por exemplo, que aparecera como tábua de 

salvação há poucos versos atrás, não consegue resistir por muito tempo (Cadê... / os terços 
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do Mês-de-Maio...?). A grandeza e a dignidade vinculadas ao papel do chefe de família são 

igualmente arruinadas (Cadê... / tua força de varão / tua honra de marido...?). Parece que o 

mundo inteiro cede em face da miséria que se propaga pela região. Mas se as condições 

lastimáveis acabam fragmentando a personalidade do indivíduo, observa-se que a imagem da 

família permanece incólume por mais tempo. É bastante expressiva, por exemplo, a passagem 

em que um pai resiste até a morte e depois se funde ao próprio chão que o matou. A cova 

certamente será deixada para trás, mas o corpo do progenitor permanecerá arraigado ao solo, 

como se fosse uma raiz que alimenta o seio familiar (a cova do teu Pai morto / integrado 

nesse chão). Essa situação não deve parecer tão estranha depois de se levar em consideração 

que a família brasileira foi, durante muito tempo, uma das estruturas sociais mais inflexíveis 

do país. Em determinado ponto de Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda mostra que a 

nossa organização familiar era tão vigorosa que a sua constituição acabou se difundindo pelos 

mais variados segmentos da vida social: 

 

Sempre imerso em si mesmo, não tolerando nenhuma pressão de fora, o 
grupo familiar mantém-se imune de qualquer restrição ou abalo. Em seu 
recatado isolamento pode desprezar qualquer princípio superior que procure 
perturbá-lo ou oprimi-lo. 
(...) A nostalgia dessa organização compacta, única e intransferível, onde 
prevalecem necessariamente as preferências fundadas em laços afetivos, não 
podia deixar de marcar a nossa sociedade, nossa vida pública, todas as 
nossas atividades (Holanda, 1999: 81). 

 

É claro que o grupo familiar presente no poema de Zila Mamede está destituído de 

todas essas características pujantes. Na verdade, a sua estrutura é muito instável e não projeta 

marcas em nenhuma outra facção da sociedade. Até mesmo as questões afetivas são expostas 

de forma minguada. Apesar disso tudo, chama a atenção o fato de a família ressoar como um 

elemento obstinado. Alguns entes queridos deixaram de existir, mas a sua presença perdura 

como matéria mnemônica. Pode-se afirmar que a família se fragmenta, mas ainda assim é 

possível vislumbrar nela certo modelo estrutural remanescente. A honra de marido e a benção 

da mãe, por exemplo, revelam uma espécie de sentimento hierárquico que dificilmente será 

aniquilado pelos eventos da seca e da migração. 

Um pouco mais adiante são reveladas as expectativas dos sertanejos em relação ao 

destino da viagem. Levando-se em consideração que eles foram praticamente expulsos da 

terra natal, pode-se afirmar que qualquer outro lugar do mundo aparenta ser mais acolhedor 

(O homem-Nordeste em fuga / em desespero de cão). Desta forma, a relação entre as 
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regiões norte e sul novamente se articula a partir de um esquema dialético, pois se o sertão 

promove a animalização do homem, tem-se a esperança de que a atmosfera sulista seja capaz 

de lhe restituir a humanidade perdida. Esse perfil ameno da região sul, contudo, não perdura 

por muito tempo. Apesar das atrocidades dominantes nos confins do norte, o sertanejo lá tem 

a segurança de se locomover por um campo conhecido; as benfeitorias do sul, por sua vez, 

existem apenas no plano da conjectura. Desse modo, a esperança de uma transformação 

significativa acaba sendo minada pelo peso da incerteza. É como se o sertanejo não tivesse 

sequer o direito de sonhar. Evidentemente, esse processo de afirmação e reversão do par 

dicotômico imprime tal dinâmica ao texto que o leitor acaba vivenciando o sentimento de 

insegurança que recai sobre os nordestinos. 

A necessidade de encontrar melhores condições de vida leva o sertanejo a 

supervalorizar o destino da viagem, já que nomeia de ocidente uma região geográfica 

relativamente pequena. A expectativa de vivenciar novas experiências, no entanto, se 

transforma na supressão da democracia, pois fica claro que o “ocidente” usa o poder político 

para exercer um controle sobre a população (geografias de eleição / dos votos encurralados 

/ da ceifa da votação). Constata-se que o sertanejo está fadado a viver em um beco sem 

saída: o norte não lhe oferece condições dignas de sobrevivência e o sul lhe impõe uma prisão 

social. Como se não bastasse, ainda é preciso lidar com a falta de adaptação ao novo 

ambiente, pois não é tarefa fácil estruturar uma vida em terras de hábitos tão diferentes. Do 

ponto de vista formal, Zila Mamede utiliza uma expressão em língua estrangeira para 

materializar a substância dessa inadequação (E a gente don’t know onde / habitar um outro 

chão). 

Embora os dois últimos segmentos do poema apresentem um desfecho para a 

narrativa, o final trágico dessa história já vinha sendo anunciado desde os primeiros versos. O 

próprio tecido textual urdido por Zila Mamede não admitiria diferente perspectiva, pois a 

constante amputação do signo poético, o excesso de imagens degenerativas e a quebra do 

significado arquetípico das imagens apontam mesmo para um mundo revolto e sem 

possibilidade de conserto. 

 

6. Muitos percorrem caminhos 
─ os apelos asfaltados ─ 
esperando o prometido 
teto roupa eito e pão 
No vazio dessa espera 
descambam nas valas rasas 
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sonhando com o seu retorno 
às invernas do Sertão 
Outros confusos se esvaem 
consumidos pelos vermes 
ou aves-balas errantes 
que cruzam tantos caminhos 
e arrancam dos retirantes 
a raiz do coração 
 
7. Na estrada Norte, só noite. 
Nessa estrada, quando, o dia? 
(Corpo a corpo, 1978) 

 

Conforme se afirmou anteriormente, a segunda facção do poema fez referências à 

supressão de identidade do povo sertanejo. Encoberta pelas melhores perspectivas, a jornada 

rumo ao sul passava a ser encarada como uma oportunidade de adquirir voz. Percebe-se, 

contudo, que o novo ambiente não alterou esse quadro social, pois os andarilhos continuam 

sendo tratados de forma bastante genérica. Nos versos supracitados, os pronomes indefinidos 

muitos e outros materializam na linguagem o peso dessa indiferença. Mas o que realmente 

chama a atenção nesse episódio é o caráter cíclico da obra, que torna o quadro social 

invariável e, consequentemente, mantém os olhos do leitor presos na desventura dos 

nordestinos. Como se pode notar, a longa jornada em busca dos direitos humanos (teto roupa 

eito e pão) conduziu-os a um campo de extermínio (consumidos pelos vermes / ou aves-

balas errantes). A perspectiva recursiva do poema torna-se ainda mais notória no instante em 

que os emigrantes demonstram interesse em retornar à terra natal (sonhando com o seu 

retorno / às invernas do Sertão). Como a jornada inspira um novo começo, a parte final do 

poema acaba divulgando a imagem de um renascimento para a morte. 

Observa-se que a temporada de inverno é o motivo pelo qual os nordestinos 

querem retornar à região de origem, como se a seca fosse responsável absoluta pelo 

infortúnio. Sabe-se, contudo, que a questão é bem mais complexa e envolve dados de ordem 

administrativa e econômica. A própria poetisa tem ciência disso, pois se a estiagem fosse 

responsável pelas péssimas condições de vida no Nordeste, o quadro social teria se 

modificado no instante em que os viajantes chegaram à região sul. É exatamente essa 

perspectiva que fundamenta os trabalhos do pesquisador Josué de Castro. Em seu livro 

Geografia da fome, o autor mostra que a pobreza nordestina está mais vinculada ao 

subdesenvolvimento e à parca intervenção governamental do que ao episódio da seca 

propriamente dito: 
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Se a região do Nordeste não fosse uma área subdesenvolvida, de economia 
tão fraca e rudimentar, poderia resistir perfeitamente aos episódios da seca 
sem que sua vida econômica fosse ameaçada e as suas populações acossadas 
pela fome. Poderiam mesmo esses episódios funcionar como um fator de 
propulsão e de expansão de sua economia (Castro, 1992: 260). 

 

Claro, essa discussão hoje parece um pouco ultrapassada, pois o desenvolvimento 

da região Nordeste deu largos passos nas últimas décadas. É certo que a fome ainda existe em 

alguns territórios, mas a política assistencialista tem atuado com alguma regularidade. De 

qualquer modo, o tema desse poema adquire relevo na medida em que constitui um registro 

histórico da sociedade sertaneja. Afinal, a migração de nordestinos para o sul do país é um 

dado de natureza empírica. 

Mas se a temática reflete algumas circunstâncias da realidade social, o processo 

de redução estrutural se encontra, em parte, na própria disposição cíclica da obra (fuga de uma 

situação desfavorável → percurso ríspido → chegada a um ambiente de grandes 

adversidades → desejo de retornar ao ponto de partida e vivenciar o trajeto 

indefinidamente). O dado externo está assinalado, portanto, pela invariabilidade da tragédia. 

A estrutura circular do texto reproduz o estado de uma população que, a despeito de todos os 

esforços, não consegue promover uma mudança substancial na vida. Até porque, como se 

afirmou anteriormente, tal transformação depende mais de uma ação política do que do 

empenho de cada um. É nesse sentido que o círculo traçado na estrutura do poema consegue 

prender o homem à sua sina desafortunada. 

Como se não bastasse, o último segmento do texto adquire um caráter ríspido em 

função da ampla redução no número de versos. Tal estrutura causa um impacto na leitura, já 

que, por similaridade, espera-se encontrar uma estrofe de estrutura semelhante às anteriores. 

Mais importante ainda, esse segmento quebra a melodia do poema, que, ao longo de todo o 

texto, vinha sendo cuidadosamente elaborada em ritmo de cordel. Desse modo, Zila Mamede 

consegue transferir para a forma poética o sentimento de amputação que reincide sobre a 

sociedade retratada. A expectativa de encontrar uma linha melódica harmônica não se realiza, 

da mesma forma que não se realiza o desejo dos nordestinos de obter melhores condições de 

vida. Depois, a feição desse corte se torna ainda mais aguda devido ao excesso de pausas que 

quebra a curta estrofe em cinco blocos (Na estrada Norte | só noite | Nessa estrada | quando 

| o dia). Ressalta-se, por fim, que o poema é finalizado com um ponto de interrogação, índice 

que aponta para uma completa falta de perspectiva em relação ao futuro. Na verdade, essa 
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pontuação pretende unir o remate à abertura do poema, ambos marcados por um momento de 

imprecisão. 
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Considerações finais 
 

 

Eu assassinei a palavra 
e tenho as mãos vivas em sangue. 

(Orides Fontela – “Rosa”, em Transposição) 
 

 

ode-se afirmar que a poesia de Zila Mamede foi arquitetada a partir dos 

eventos sociais que marcaram a vida da autora. Evidentemente, quando se 

percorre o caminho inverso (ou seja, partindo da obra rumo à exterioridade do texto), verifica-

se que a organização estrutural da lírica mamediana aponta para diferentes aspectos da 

sociedade brasileira – seja no âmbito da realidade potiguar, da realidade nordestina ou da 

realidade nacional. É como se a própria estrutura literária já constituísse um registro daquela 

sociedade na época em que a obra foi escrita. Para efeito didático, resolveu-se avaliar esse 

processo de redução estrutural a partir de três grandes blocos temáticos. 

O primeiro deles versa sobre algumas questões referentes à realidade social – 

como a vida cotidiana, os hábitos da população e a memória cultural do Nordeste brasileiro. O 

tema é caracterizado por um movimento dialético instituído entre os eventos de caráter 

interiorano e os episódios mais estritamente ligados à modernidade. Percebe-se, contudo, que 

a autora tem uma visão condescendente com as cenas cotidianas desencadeadas em pequenos 

povoados. Na verdade, a poesia de Zila Mamede deixa transparecer o desejo de preservar um 

quadro social que já não cumpre papel definido no contexto da condição urbana industrial. É 

por esse motivo que os hábitos interioranos são tratados como parte integrante da cultura 

nordestina. No que tange à questão da forma, a poetisa encontrou nas imagens sinestésicas 

uma maneira eficaz de reforçar o agudo efeito de harmonia e unidade que assinala o ambiente 

interiorano por ela delineado.  

Ademais, a própria organização temática dos poemas tende a valorizar a 

experiência de vida interiorana. Em “Moça na janela”, por exemplo, o eu-lírico parece 

estabelecer uma troca de olhares com os transeuntes da rua, mas em momento algum ele 

renuncia à segurança de sua casa. Dessa forma, a estruturação do espaço realça a matéria 

vinculada ao imaginário do interior no mesmo instante em que a mantêm resguardada da 

atitude vigilante da sociedade moderna. É certo que algumas dicotomias fundamentam o 

princípio construtivo do poema, mas elas não chegam a instaurar um sentimento de tensão 

aguda entre o sujeito e a realidade social. As diferenças existentes entre a tradição interiorana 

P
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(vislumbrada na calmaria da cena) e a modernidade (subentendida na forma fragmentada do 

poema e na brevidade do discurso) antes apontam para a diversidade da prática cotidiana no 

país. O processo de redução estrutural pode ser detectado na espacialização do poema, ou 

seja, na armação geral da cena no espaço. Nota-se que o foco de observação do enunciador 

ora se fixa na figura humana, ora se volta para o plano material da janela. Esse estado de 

alternância aponta exatamente para o duelo estabelecido entre a sociedade e o processo de 

reificação que a circunda (Deste giro de olho / precisão recolho: / Indefeso é o gesto a que / 

(olho-flor) me presto). 

Zila Mamede tem uma postura branda diante das práticas cotidianas culturalmente 

vinculadas ao ambiente de pequenas comunidades, mas o seu posicionamento em relação aos 

hábitos modernos comporta uma densa carga negativa. Tomando o contexto geral da obra, 

percebe-se que, na concepção da autora, o movimento excessivo, a degeneração da figura 

humana e as constantes transformações espaciais impedem que a moderna condição urbana 

constitua uma tradição definida. Depois, na representação da cidade moderna, o sujeito lírico 

parece alimentar um sentimento de temor diante das práticas cotidianas. 

No poema “Promissória”, a própria divisão das estrofes já prescreve o caráter 

nocivo da modernidade, pois a segurança proveniente do dinheiro é descrita em um bloco 

curto ao passo que a realidade da dívida se desenrola por uma longa estância. Também é 

significativo o fato de a promissória ter um aspecto visual atraente, pois ele acaba por revelar 

a presença de um sistema em que as benfeitorias só existem na aparência. Pode-se afirmar, 

portanto, que a imagem da promissória delineada no poema consegue sintetizar o modo como 

a sociedade moderna lida com o dinheiro, sobretudo quando se leva em conta que a máquina 

desempenha importante papel nessa operação monetária. A cadência rítmica do poema 

também constitui parte do processo de formalização, pois o ritmo acelerado reflete a angústia 

de um indivíduo a quem não é dado tempo para quitar suas dívidas. Esse quadro de aflição 

adquire maior respaldo quando adicionado às cenas sumárias e à objetividade do discurso. 

Verifica-se, pois, que a armação estrutural do poema aponta para um processo em que o poder 

do capital cada vez mais soterra a humanidade do indivíduo (o pago a pena / no girar do 

tempo / dos olhos eletrônicos). 

Os temas da memória cultural sertaneja constituem outro importante aspecto da 

realidade social a que Zila Mamede dedicou muita atenção. Em alguns casos, a poetisa faz 

denúncias sociais na medida em que descreve os elementos da cultura nordestina. É por meio 

desse processo que ela ironiza o misticismo dos retirantes em “A cruz da menina”, por 

exemplo. Outras vezes, Zila procura fazer uma verdadeira descrição antropológica dos 
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costumes regionais, direcionando o seu foco de observação para atividades que vêm 

desaparecendo com o passar do tempo. Deve-se destacar que, na lírica mamediana, a matéria 

cultural dialoga diretamente com a categoria do espaço. A água litorânea, por exemplo, tem 

características bastante adversas das águas fluviais que cortam o sertão. O espaço é o 

elemento da estrutura sobre o qual repousa a matéria social. É precisamente na organização do 

espaço que está gravada as marcas da memória cultural. 

Mas a própria linguagem empregada nos poemas também pode ser encarada como 

um processo de redução estrutural. Apesar de a cultura popular sertaneja ser fortemente 

marcada pela oralidade, Zila Mamede recorreu à língua culta padrão para narrar os causos 

populares. Acontece que, ao manter a normatização da linguagem, a poetisa acaba por revelar 

o caráter extremamente miscigenado da cultura brasileira – uma cultura em que o elemento 

erudito (código linguístico) e o elemento popular (tema) muitas vezes se enlaçam. Também é 

preciso levar em consideração que, por trás desse procedimento, há o interesse do sujeito 

lírico em assimilar a cultura do outro e depois propagá-la a partir do seu próprio 

conhecimento de mundo (Bem dentro da serrania, / no sertão encarcerada / a Cruz da 

Menina existe: / mas seu gemido, não sei). 

O segundo bloco temático da tese debate algumas questões referentes ao processo 

modernizador da cidade estruturada por Zila Mamede. Ao perceber que a condição urbana 

passava por uma fase de mudanças expressivas, o sujeito lírico se surpreende e, de imediato, 

mostra-se um tanto desconfortável com o curso da modernização. De certo modo, a sólida 

estrutura de concreto, o modo como os trabalhadores são explorados e o caráter impessoal da 

cidade moderna fizeram com que o espaço urbano se tornasse o reflexo direto do sistema 

capitalista. Não se estranha, pois, o fato de as cenas citadinas serem captadas a partir de uma 

perspectiva depreciativa23. Em “Soneto para a construção do aranha-céu”, o processo de 

redução estrutural pode ser apreendido a partir de diferentes ângulos. Primeiro, o foco de 

observação voltado para a edificação do prédio revela uma série de incoerências que o objeto 

concluso tende a esconder. Depois, o discurso um tanto estagnado reflete a personalidade 

cindida do homem moderno. O emprego de uma forma rigorosa para moldar um tema caótico 

também pode ser avaliado como uma tentativa de impor uma ordem ao caos urbano. Por fim, 

o emprego da personificação no poema está diretamente relacionado ao desejo de suprir a 

                                                 
23 Além dos poemas analisados ao longo da tese, também é bastante significativo o caso de “Aeroporto”, em que 
o avião, designado de antipássaro por Zila Mamede, é apresentado como uma espécie de deturpação da 
natureza. 
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escassez de humanidade que se difunde pela sociedade representada (são hastes de grandeza, 

ângulos de força, / ou de mutilação de humanos braços). 

Outro importante aspecto nesse contexto de transformação citadina concerne ao 

momento em que o sujeito lírico observa a natureza sendo suplantada pela arquitetura urbana, 

segundo bem retrata as cenas do poema “Rua (Trairi)”. Mais uma vez, é por intermédio do 

acondicionamento espacial que ocorre o processo de formalização, já que ele aponta para 

práticas sociais de naturezas distintas. No poema analisado, o espaço é a síntese de uma 

ordem social: a duna representa o tranquilo ambiente bucólico de caráter pitoresco, ao passo 

que a pavimentação designa a sociedade moderna. Como a memória também é 

constantemente evocada com o intuito de resgatar antigas experiências, a figura do eu-lírico 

acaba sendo o elemento estrutural responsável por atar o presente ao passado. Dessa forma, 

ele cumpre a função de perpetuar a memória arquitetônica da cidade (Meu chão se muda em 

novos alicerces, / sob as pedreiras rasgam-se meus passos). 

O processo de modernização urbana adquire maior alento a partir do instante em 

que a cidade passa a ser predominantemente representada pelos blocos de concreto. Em tais 

circunstâncias, a imagem do indivíduo definha na exata medida em que os edifícios se 

projetam no espaço vertical. No poema “O edifício”, por exemplo, a voz do eu-lírico quase 

alcança o plano da incomunicabilidade, tão parcos são os eventos por ele articulados. É por 

meio dos recursos formais (como a objetividade da linguagem, o teor descritivo da cena e o 

corte no discurso poético) que a poetisa consegue retratar o enfraquecimento do homem 

moderno. Por outro lado, a sobreposição de pequenos blocos estróficos facilmente remete ao 

formato regular dessa nova arquitetura a que o poema se refere (Estrutura em que / o morto 

numeral repousa). 

Se, na obra de Zila Mamede, a arquitetura contemporânea representa uma espécie 

de iconização do sistema capitalista e da sociedade industrial, nada mais coerente do que 

também utilizar uma imagem do espaço para articular uma ação de resistência contra a 

natureza atroz da corporação dominante. Foi com base nesse princípio que a poetisa 

estruturou o ambiente do poema “Canção da rua que não existe”. Desprovida de todo tipo de 

assistência social, uma pequena rua da periferia se mantém imune às intervenções da ação 

capitalista. Como não desempenha um papel específico para a produção material, essa rua já 

deveria ter sido extinta. No entanto, ela resiste aos percalços e à insignificância com que é 

tratada. Mais uma vez, o processo de redução estrutural pode ser detectado na espacialização 

do poema, pois é através desse ambiente sujo que a poetisa designa uma parcela da população 

que não consegue se beneficiar com o giro do capital. A melodia que emana da forma poética 
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apenas reforça a ação de resistência contra a barbárie, já que o canto consegue abrandar o 

coração oprimido dos habitantes da rua (na rua que não existe / mas que, sem gesto, que 

nua, / ao tempo, incerta, resiste). 

Para concluir, o terceiro bloco temático da tese versa sobre questões relacionadas 

à realidade campestre. De certo modo, o ambiente tranquilo e acolhedor do campo se 

contrapõe à natureza inóspita e tumultuada da cidade. Por isso mesmo, em alguns momentos o 

meio rural cumpre a importante função de apaziguar a personalidade apreensiva dos citadinos. 

É sempre oportuno lembrar que essa relação dicotômica instituída entre o campo e a cidade 

não pode ser detectada em um poema específico, mas sim no contexto geral da obra. As 

divergências sobrevêm, portanto, do tom com que a poetisa descreve os dois espaços – afetivo 

em relação ao campo e restritivo em relação à cidade. 

Ainda é preciso advertir que, enquanto as imagens da cidade facilmente remetem 

ao contexto da capital potiguar, as imagens campestres têm um feitio mais 

descontextualizado. Ou seja, o panorama rural proposto por Zila Mamede antes dialoga com a 

realidade nordestina, brasileira e até mesmo prototípica24. Evidentemente, enquanto recriação 

estética, campo e cidade adquirem leis estruturais próprias dentro da obra, de modo que Zila 

Mamede não conseguiria operar uma recriação tão objetiva da cidade de Natal. Faz-se essa 

constatação com o intuito de mostrar que o princípio construtivo da lírica mamediana foi 

motivado por diferentes níveis de condicionamento social. O processo de formalização 

presente na obra da autora aponta, portanto, para uma ordem social que extrapola os limites 

do solo potiguar. 

No poema “Trigal”, por exemplo, a composição da natureza tem um traço 

universalista, sobretudo porque o cultivo do trigo não é atividade recorrente no estado do Rio 

Grande do Norte. De qualquer forma, o campo desponta como o ambiente capaz de 

tranquilizar o coração oprimido do sujeito. Contrapondo-se à atmosfera segregacionista da 

cidade, os objetos em série disseminados pela lavoura simbolizam uma ordem social mais 

igualitária. Dessa maneira, ao se voltar para o campo, o eu-lírico não almeja apenas mudar de 

habitat, mas sim promover uma verdadeira transformação na sua vida. O processo de 

formalização, que aponta para a insatisfação do homem citadino, pode ser depreendido a 

partir do movimento instituído entre os componentes estruturais do texto (sujeito ↔ campo / 

                                                 
24 Isso se deve ao fato de a lírica mamediana apresentar imagens que também eram significativas para a cidade 
na época, como a ponte, o aeroporto, o cais e as dunas. Sem falar que a autora fazia menção explícita a alguns 
ambientes da cidade: veja-se como exemplo o caso dos poemas “O galo (do convento Santo Antonio)” e “Rua 
(Trairi)”. Essa referência não ocorre nos poemas de temática campestre, salvo nos dois textos intitulados “O 
Alto”, nome do sítio que pertencia aos avós da poetisa. 
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trigal ↔ tempo / ceifeiro ↔ trigo). Ainda é preciso destacar que, apesar de todo o tumulto 

interno, o meio rural conserva uma expressão de beleza e equilíbrio, alcançada graças ao seu 

espírito acolhedor (Por entre noite e noite, essas veredas / para os trigais maduros me 

acenando). 

Essa concepção idílica do campo adquire expressão mais contundente no poema 

“O açude”, pois nele a beleza da paisagem é capaz de suplantar todo tipo de angústia. Não se 

estranha, pois, o fato de a canção que repercutia no interior do eu-lírico ter sido materializada 

no ritmo dos versos. Como parte do processo de formalização, esse canto sereno aponta para a 

tranquila realidade campestre com a qual a autora manteve contato25. Não seria exagero 

afirmar, portanto, que a cândida configuração do espaço é reflexo de uma realidade 

igualmente cândida. Mas a redução estrutural também pode ser apreendida a partir do modo 

como Zila Mamede articula o tempo no poema, que acaba por posicionar o eu-lírico entre o 

passado gracioso e o presente desafortunado. De certa maneira, o cruzamento das categorias 

temporal e espacial aponta para um dado significativo da sociedade nordestina, que é a 

constante migração dos campesinos para a cidade. Uma vez distante do seu ambiente de 

origem, muitas vezes o indivíduo só tem acesso ao campo por intermédio da lembrança (e em 

nós era ternura, era canção. / Sobras do antigo na menina extinta). 

Em um determinado momento da lírica mamediana, contudo, o esplendor da 

paisagem campestre é substituído pelo quadro angustiante da estiagem no sertão, que foi 

muito bem esquematizado no poema “Ode às secas do Nordeste”. Em tais circunstâncias, o 

campo já não transmite a ideia de prosperidade, tampouco exala aquele agradável sentimento 

de júbilo. Ao longo do período da seca, o próprio chão rachado passa a ser visto como a 

materialização do tormento e da fragmentação de um grupo social. Mas a poetisa ainda 

empregou uma série de recursos estruturais com o intuito de retratar o infortúnio desse 

episódio: o constante deslocamento dos personagens pelo espaço, o número considerável de 

imagens degenerativas e a organização de uma realidade social dividida entre os eixos norte e 

sul, por exemplo, denunciam uma espécie de desajuste entre as necessidades do indivíduo e as 

ofertas da sociedade. No fundo, Zila Mamede apresenta um quadro social já densamente 

fraturado pela miséria. Por fim, o substrato da realidade nordestina ainda pode ser detectado a 

partir do ritmo de cordel que estrutura o poema. Como esse modelo de literatura é muito 

recorrente no Nordeste brasileiro, tem-se a nítida impressão de que uma imagem sertaneja 

                                                 
25 Embora não se possa afirmar que o espaço delineado no poema seja a cópia de uma realidade objetiva, 
constata-se, contudo, que a paisagem muito se assemelha a uma faixa rural específica do Nordeste brasileiro 
onde a água é recorrente e a agricultura garante a renda da população – como o Seridó norte-rio-grandense e o 
Agreste paraibano. 
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eclode juntamente com a cadência rítmica (Em todo o Sertão queimado / que diferença 

fazia / se o sol nascesse de noite / se a lua enchesse de dia?). 

Verifica-se que, na obra de Zila Mamede, o processo de formalização muitas 

vezes é assinalado pela categoria do espaço. A constatação não deixa de ser curiosa, já que a 

teoria da literatura costumeiramente adverte que o espaço é uma categoria estrutural 

específica da narrativa. Para aqueles que defendem um ponto de vista mais conservador, os 

elementos estruturadores da poesia são apenas o eu-lírico, o ritmo, a rima e a linguagem 

metafórica. Em seu estudo sobre a criação e a natureza do gênero lírico, Massaud Moisés 

chega a afirmar que “o fenômeno poético se distingue pela ageograficidade: realiza-se fora do 

espaço geográfico e ao contrário de qualquer referência no gênero” (Moisés, 2003: 158). De 

certo modo, os poemas de Zila Mamede analisados nesta pesquisa encaminham a discussão 

para uma perspectiva um tanto diversa26. Eles certificaram que o espaço também pode ser 

considerado uma categoria estrutural da lírica, muita embora tenha características distintas do 

espaço narrativo. Em outras palavras, o espaço é elemento estruturador tanto da prosa quanto 

da poesia, mas o modo como ele se realiza varia de acordo com o gênero no qual está 

inserido27. 

Por fim, cumpre observar que Zila Mamede ocupa um lugar estratégico no 

contexto da literatura potiguar, já que a abrangência de sua obra não se limita às fronteiras do 

estado. Apesar do recente esquecimento no cenário nacional, a poetisa alcançou uma boa 

projeção fora do Rio Grande do Norte na época em que publicou seus livros. Basta mencionar 

que teve obras editadas na região sudeste, além de uma série de poemas publicados em jornais 

de Pernambuco e do Rio de Janeiro. Também não se pode esquecer que a poetisa despertou a 

admiração de importantes intelectuais brasileiros – como Carlos Drummond de Andrade, 

José, Mindlin, Manuel Bandeira, Osman Lins e João Cabral de Melo Neto. Já no âmbito do 

contexto regional, a obra de Zila Mamede sempre foi considerada uma das mais significativas 

expressões artísticas do subsistema literário potiguar. 

A própria organização geral da lírica mamediana comprova o seu caráter 

fronteirístico, pois nela ressoam vozes advindas de diferentes partes do mundo. De fato, Zila 

Mamede estabelece um diálogo constante com artistas potiguares, brasileiros e mundiais; as 

dedicatórias dos poemas e a recuperação de temas e estruturas alheios já apontam para tal 

                                                 
26 Zila Mamede apenas dá continuidade aos caminhos trilhados por uma série de poetas que trabalharam o 
espaço como elemento estruturador da obra (Goethe, Baudelaire, Cesário Verde, Carlos Drummond de Andrade, 
João Cabral de Melo Neto, Ferreira Gullar etc). 
27 Em estudo sobre o espaço ficcional, Luis Alberto Santos e Silvana de Oliveira analisam indistintamente 
poemas e textos em prosa. Para eles, o mais importante é compreender a funcionalidade interna da estrutura 
espacial. 
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procedimento. O processo de redução estrutural aqui estudado também reforça essa 

característica, pois se alguns poemas se referem à sociedade potiguar, outros apontam para 

uma realidade social genérica e indefinida. Constata-se, contudo, que os diálogos não 

representam mero caso de influência, mas sim um modo peculiar de inserção no sistema 

literário brasileiro. Não seria exagero afirmar que a obra de Zila Mamede promove uma 

espécie de costura entre o sistema literário nacional e o subsistema literário potiguar.  

Ressalta-se que o termo subsistema não comporta qualquer entonação 

depreciativa; ele antes designa um modo próprio como a tradição literária se articula em um 

espaço restrito de uma região. Há um conjunto de obras no Rio Grande do Norte cuja 

divulgação dificilmente ultrapassa os limites do estado, embora se relacione com uma 

tradição de âmbito nacional. Trata-se de um sistema literário formado a partir das condições 

oferecidas pela própria sociedade potiguar e, por isso mesmo, tem características que o 

distancia do cânone nacional. Transitando livremente entre esses dois agrupamentos de obras, 

Zila Mamede consegue enlaçar realidades distintas e torná-las mutuamente conhecidas. 

Esse princípio de comunicabilidade constitui um dos mais importantes valores da 

lírica mamediana. Ler os poemas de Zila Mamede é, por um lado, ter acesso a um pedaço da 

sociedade potiguar; por outro, é ter a possibilidade de compartilhar experiências universais. 

Ainda cumpre observar que a obra de Zila está assinalada por um nítido processo 

humanizador. Mesmo quando descreve cenas espantosas, é flagrante o desejo de integrar o 

indivíduo à sociedade na qual ele está inserido. Dessa forma, o maior mérito dessa poesia está 

exatamente no fato de ela poder devolver ao homem (na canção ritmada dos versos) a 

humanidade que ele julgara ter perdido. 
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