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Resumo: A experiência explorada na poesia contemporânea, presente, contudo, 
desde a revolução da alta modernidade, e açambarcando das paisagens internas 
e relações dessa poesia até os seus meios produtivos, gira em torno do vórtice 
referencial da cidade, ou seja, é primordialmente urbana. Nesse contexto, a 
poesia transmuda seus campos experienciais e formais, linguageiros, 
metafóricos, imaginários e valorativos para uma expressão representativa cujo 
horizonte passa a ser fundamentalmente o do urbis e(s)t orbis. Adentrando nessa 
problemática, este trabalho vem interrogar qual o lugar ainda possível, nas 
estéticas contemporâneas, dos atravessamentos (evocações, recorrências, marcas, 
tonalidades patêmicas e afetivas, provocações, potencialidades), das 
experiências, espaçotemporalidades, linguagens, representações e imaginários 
ligados ao espaço do campo, em suas vivências e forças telúricas, através também 
da percepção de sua resistência ao apagamento ou à aniquilação. Entende-se que 
seja necessário revelar tais manifestações como forças que não podem ser 
minimizadas, que devem compor positivamente o mosaico da heterogeneidade 
literária e sociocultural do presente. A abordagem terá como foco a prática 
poética de três autores de origem maranhense e que vêm construindo uma 
participação sólida no atual cenário da poesia brasileira: Antonio Aílton (relato e 
comentário do seu próprio trabalho com a poesia), e o horizonte do campo 
memorial; Carvalho Júnior, e horizonte do campo luminoso ou espaço fascinante; 
Luíza Cantanhede, e o horizonte do espaço ético-identitário. A escolha dos 
autores recai sobre uma possível representatividade de ocorrências 
diferenciadas, em suas poéticas, dos referidos “atravessamentos”, mas não de 
forma exclusiva sua, tampouco de uma escrita única dentro do seu fazer. As bases 
teóricas que substanciam essa abordagem partem de uma linha hermenêutica de 
base compreensiva, transdisciplinar, recorrendo à teoria da lírica, no que diz 
respeito às relações entre poesia, linguagem, vida e sociedade, que estão no 
centro do pacto lírico; à crítica poética do contemporâneo, e a pressupostos 
filosóficos, culturais e estéticos, principalmente os que relacionam as questões 
experienciais e espaçotemporais à configuração poética. 
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O objetivo deste trabalho é refletir sobre o lugar ainda possível, nas 

estéticas contemporâneas, dos atravessamentos de experiências, linguagens, 

espaçotemporalidades, representações e imaginários ligados ao espaço do 

campo, em suas vivências e forças telúricas, através também da percepção de sua 

resistência ao apagamento ou à aniquilação num contexto de produção poética 

que toma como referência medular o que podemos chamar de “vórtice urbano”. 

Trata-se de uma retomada de tópico desenvolvido na tese “MARTELO & 

FLOR – horizontes da forma e da experiência na poesia brasileira 

contemporânea”, apresentada à Universidade Federal de Pernambuco, em 2017, 

e publicada pela Editora da Universidade Federal do Maranhão (2018). No 

primeiro capítulo da tese, desenvolvi o tópico “Espaços urbanos e espaços 

telúrico-campesinos: fluxos, devorações e imaginários”, e foram justamente as 

considerações ali efetuadas que estendi para pensar a poesia de dois autores de 

origem maranhense, cuja escritura traz relações marcantes com os espaços e 

vivências campestres, somando a essa abordagem considerações sobre o meu 

próprio fazer poético, não separado nem do contexto, nem da própria prática e 

afetividade conjunta com esses poetas, bem como a título de inserção de uma 

experiência pessoal que pode contribuir para tal discussão. Assim, torna-se 

viável uma abordagem ao modo de cotejamento, a partir um conjunto de três 

poéticas, três perspectivas a serem apresentadas, exploradas e discutidas.  

Por outro lado, a discussão empreendida só pode partir das próprias 

questões que emergem no momento contemporâneo, que tocam as expressões 

artísticas, as compreensões, as experiências e formas propostas pela 

contemporaneidade, manifestas no mosaico da heterogeneidade literária e 

sociocultural do presente, com seus modos de interação. Tal panorama não exime 

a pergunta pela validez de uma poética que parece trazer anacronicamente um 

corpo linguageiro, experiencial e imaginário de um lugar que parece ter perdido 

suas potencialidades de dicção ante o que é colocado pelas novas configurações 

espaçotemporais, que prestigiam o cenário urbano, sua cultura e suas linguagens, 

associadas aos influxos do presentismo, e suas respectivas dilatações.  
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É neste sentido de levantar uma das questões das escritas contemporâneas 

importantes para se fazer neste momento, que este trabalho não somente 

participa do simpósio “Formas e Poéticas do Contemporâneo”, mas também se 

integra ao campo de investigações do propositor desse Simpósio, o Grupo de 

Pesquisa Formas e Poéticas do Contemporâneo – GFOPCO, do Curso de Letras 

/UFMA – Campus de Bacabal, em sua proposta de mobilizar algumas dessas 

fraturas e aspectos teóricos da poesia e da ficção contemporâneas. 

Foram escolhidos, portanto, para encetar esta discussão, três escrituras de 

um mesmo cenário, mas de direcionamentos poéticos diferentes: a poesia de 

Carvalho Júnior, principalmente a encontrada em livros como No alto da Ladeira 

de Pedra (2017), O homem-tijubina & outras cipoadas entre as folhagens da malícia 

(2019) e Xilogravura de pássaros (2021); a poesia de Luiza Cantanhêde, 

principalmente a encontrada nos livros Palafitas (2018) e Amanhã serei uma flor 

insana (2018) em relação com a minha própria, Antonio Aílton, nos livros Os dias 

perambulados & outros tOrtos girassóis (2008), Compulsão Agridoce (2015) e Cerzir 

(2019).  

A perspectiva teórica para essa compreensão dos textos poéticos tem por 

base teoria da lírica e a crítica poética, mobilizadas por uma visão hermenêutica 

que permita estabelecer relações entre os mundos dos textos, os mundos dos 

autores, as injunções da recepção e o universo da linguagem. 

 
 
As poéticas contemporâneas e o vórtice urbis e(s)t orbis 
 
 

A bem da verdade, os poetas, de modo geral, nunca deixaram de falar de 

flores ou pássaros e, em menos escala, de coisas como colheita, chão, boi, estrela 

– imagens ligadas nitidamente à experiência do campo. (Sim, mesmo a estrela, 

essa figura de imensidão cósmica, mas cuja visão é imediatamente ofuscada pelo 

poste e pela luz elétrica cotidiana ao homem urbano). Porém a história da 

escritura poética desde as transformações da modernidade e suas vanguardas até 

este momento, entendido como contemporâneo, senão como pós-
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contemporâneo, é a história da escrita centralizada na anima urbis, ou seja, na 

experiência e no vórtice urbano.  

 A reviravolta da lírica na modernidade nascente, conforme sabemos, com 

Charles Baudelaire agrega à mudança de sensibilidade e concepção estética, 

formal e ideológica, à mudança de tom e ao corpo simbólico-metafórico relativo 

basicamente à natureza, o imaginário e a paisagem, trazendo à poesia a imagem 

da multidão, das ruas, dos passeios públicos e cabarés, da decadência, da 

prostituta e do flâneur − o andarilho, o amante da cidade. A esse respeito, falando 

do grande obra-prima desse poeta, diz-nos Walter Benjamin (1989, p. 97):  

 
 

As Flores do Mal é o primeiro livro a usar na lírica palavras não só de 
proveniência prosaica, mas também urbana. Com  isso, não evita 
expressões que, livres da pátina poética, saltam aos olhos pelo brilho 
do seu cunho. Usa termos como quinquet (candeeiro), wagon, omnibus, e 
não se atemoriza diante de bilan (balanço [financeiro]), reverbere 
(lampião), voire (lixeira). 

  

Esse é realmente um caso paradigmático, porque essas relações foram se 

estabelecendo de modo contínuo a partir das novas relações dos poetas em seus 

espaços de vivências com de um mundo que se transformava, sob influência das 

metrópoles e o seus modos de vida, direcionando-os a um cosmopolitismo. Trata-

se de uma relação com os lugares públicos e privados, os modos de habitação e 

convívio, os objetos, as narrativas, as culturas emergentes, todo um impacto que 

vai gerando não apenas aspectos objetos, mas também subjetivos e 

intersubjetivos, transformando-se em matéria estética e inundando-a. Ao corpo-

cidade corresponderá essa “alma da cidade”, como coisa viva, com suas 

vibrações e contradições, com voz e linguagem, e esse foi um caminho fortemente 

propulsor da expressão poética, que toma a proporção do que lembra Ferreira 

Gullar (1991, p. 273) no seu Poema Sujo: “O homem está na cidade/ como uma 

coisa está em outra/ e a cidade está no homem/ que está em outra cidade”.  

Podemos somar a isso também o fato de que a cidade, como força 

centralizadora, agenciadora, toma as proporções de um “vórtice” que se 

manifesta sobretudo como o mito da “cidade global” sedimentado pela patente 

realidade das cidades-referência, como a estender os tentáculos inelutáveis de 
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uma cidade que tudo engloba e parta a qual tudo existe,  a “cidade total”. 

Obviamente não é essa a condição da realidade, ou ainda não é, mas tal 

construção se torna força de prestígio tanto social quanto de fala determinante às 

poéticas contemporâneas, na própria escritura dos corpos, das artes, da 

literatura, em seus contextos,  sua circulação e sua recepção. É também na cidade 

que o tempo se torna outro em relação ao campo, no sentido da mudança rápida, 

fluidez, da aceleração, do esfacelamento das tradições, dos empuxos de 

permanência, para ainda dizer pouco sobre sua complexidade. No sentido dessa 

imersão, pondera o escritor e crítico Ronaldo Costa Fernandes: “O poeta hoje está 

em simbiose com a cidade com a cidade que o ameaça e o traga, o seduz e o faz 

vítima. [...] Mais do que simbioticamente preso à cidade, o poeta não é mais 

aquele que somente acusa a cidade, mas também aquele que constrói o 

imaginário das cidades” (FERNANDES, 2016, p. 55, 56). 

Esse é um aspecto, portanto, que, queiramos ou não, torna-se a força 

propulsora de uma produção poética autorreferenciada, isto é, que se volta para 

suas próprias referências, contextos e âmbitos correndo o risco de não perceber 

mais o lugar de importância que se manifesta com uma voz que nasce de regiões 

negligenciadas, esquecidas e não raro oprimidas. Na verdade, há toda uma 

manifestação dessas poéticas que nascem do campo de sua experiência e de seu 

labor, cuja importância precisa ser dada tanto quanto se importância às vezes 

heterogêneas, das diferenças, suas reivindicações e suas narrativas, dentro da 

própria urbe e de sua anima.  

A essa perspectiva deve ser somado o fato de que a relação cidade – campo 

não corresponde a uma dicotomia, como muitas vezes se faz parecer e muitos são 

levados a acreditar. No que diz respeito à poesia mesma e sua produção, é preciso 

levar em conta de que muitos dos que constroem uma vida de escritor e uma obra 

poética  nos centros urbanos são justamente provenientes do interior, de suas 

falas, vivências e espaços. E também há poéticas que circulam com grande 

desenvoltura e valorização nesses centros de escritura e publicação que são 

produzidas a partir desses espaços e paisagens telúricas, como é o caso muito 
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paradigmático da poesia de Manoel de Barros. Porém o que se deve levar ainda 

mais em conta, fugindo de uma visão limitada sobre tal relação.  

Néstor Canclini em Imaginarios Urbanos (2007, p. 69-97), aponta questões 

que contribuem para reconsiderarmos o pensamento sobre essas relações que se 

mostram extremamente problemáticas, e que nem sempre explica as diferenças 

estruturais, ou como o urbano penetra no rural e vice-versa, e deixa de levar em 

conta as interseções e os entrelaçamentos entre os dois espaços, tais como os 

imperativos do capital (por exemplo, sobre o agronegócio), que se sobrepõem ao 

qualificativo do “caipira”, do “jeca”, ou “selvagem”; a circulação, densidade e 

heterogeneidade social; o intercâmbio comunicacional, a circulação de pessoas, 

estilos, modas, mídias, mensagens, etc.  

Além disso, podemos concordar que, no Brasil – e países semelhantes – 

tais complexidades se acentuam talvez ainda mais, pelo fato de que grande parte 

do país ainda corresponde a territórios pouco desenvolvidos urbanamente, e que 

várias cidades se assentam, elas mesmas, sob um confronto de instâncias, 

arquiteturas e memórias coloniais/agrárias (isto é, ligadas a influxos telúricos) e 

empuxos de extremo urbanismo progressivo-tecnológico.  

Num contexto como esse é importante perguntarmos não apenas como 

uma poesia de teor telúrico, ou seja, ligada à experiência da relação do homem 

com a terra natural, por vezes bruta, rude; e campestre, isto é, relativa ao espaço 

do campo em contraste com o espaço da cidade, encontra seu lugar. Mas é 

possível perguntarmos também sobre a possibilidade desse lugar, ao fazer parte 

de um mundo tido por vezes como anacrônico, desimportante ou ingênuo ante 

os círculos de produção com foco no universo urbano. É neste sentido que 

estabelecemos a discussão das três dicções poéticas que revelam faces do que 

vem sendo feito na poesia contemporânea e apontam caminhos e possibilidades 

que enriquecem essa poesia em seu caráter multifacetado.  

 
 

Três horizontes do telurismo na poesia contemporânea 
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O espaço pode ser evocado, invocado ou convocado como constituinte 

das paisagens afetivas e evocativas, em seus aspectos sensíveis, suas tonalidades, 

concepções e imaginários transfigurados numa escritura poética, a partir do 

vivido, do percebido, do imaginado ou até mesmo do criativamente devaneado 

(BACHELARD, 1993; BOLLNOW, 2008). Assim, pode configurar-se como feliz, 

amado ou aconchegante, tal como aquele espaço de intimidade da casa materna, 

estudado por Bachelard (1993, p. 19). Mas também como sufocante ou opressor, 

espaço de lutas e engajamentos, de adequação ou inadequação, habitado ou 

desabitado, desolador ou tenebroso, caótico, cosmológico e de amplidão, denso 

e rarefeito; em confluência, divergência ou conflito com seu espaço próprio de 

vivências, mas onde reverbera sempre um determinado valor de positividade ou 

negatividade, euforia ou disforia, e que implica em desejo, acomodação, ou 

repulsa (SILVA, 2019, P. 49). Neste sentido, não há como não evocar os aspectos 

dos lugares em que o ser não é “aconchegado”, mas, sim, “lançado”, como 

naquela concepção do dasein de Heidegger (2009, p. 419-.), o “ser-lançado” no 

espaço existencial de sua temporalidade e historicidade, e que traz à tona as 

contradições dessa presença no mundo.  

Tais considerações, somadas àquelas que dizem respeito propriamente à 

configuração poética e sua linguagem, abrem-nos a percepção dos horizontes  a 

que as três poéticas aqui abordadas nos revelam ou direcionam, a saber a poesia 

de Carvalho Júnior, de Luiza Cantanhede e o que posso avaliar, neste momento, 

da minha própria, Antonio Aílton.  

O poeta Carvalho Junior, nascido em 1985, e recentemente falecido, vítima 

da Covid-19, em março de 2021430, começa a publicar a partir de 2010, mas para 

este trabalho podemos considerar, conforme dito anteriormente, apenas seus três 

livros mais recentes, nos quais ele fortalece a poesia relativa a esta abordagem.  

Se em No alto da ladeira de pedra (2017) – cujo título apreende certamente 

uma referência ao Morro do Alecrim, da sua cidade de origem, Caxias –  MA, 

desse local de onde se olha a paisagem da cidade – Carvalho investe numa 

 
430 Incrivelmente, este trabalho foi se desenhando e inscrito no IV CONIL em fevereiro de 2021, 
quando nem suspeitávamos de que ocorreria esse triste acontecimento, a morte do poeta 
Carvalho Júnior. 
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evocação, uma tomada memorial que se estende da cidade à intimidade afetiva 

da família, a qual tem origem indígena, em O homem tijubina (2019), seu livro mais 

explosivo e intensamente divulgado por ele em nível nacional, a natureza 

reverbera luminosa como a “pele da tijubina”, numa atmosfera tropical, quase 

oswaldiana, e em Xilogravura de Pássaros (2021), seu último livro, lançado 

postumamente agora, mas que o autor já havia deixado praticamente no prelo, o 

seu quadro de referências e imagens ligadas à natureza e ao telurismo vêm se 

completar. 

No encontro com a poesia de Carvalho Junior, é um encontro com um 

espaço afetivo-luminoso, no mais das vezes, da palavra brincalhona, que não 

poucas vezes se desdobra na forma do trocadilho para suscitar imagens 

inusitadas, novas perspectivas do real e novas perspectivas do poético, 

convidando para assumir novas perspectivas e possibilidades no jogo da 

linguagem – do lado das reverberações da fauna e da flora. Podemos falar, 

principalmente entre O homem tijubina e o Xilogravura de pássaros, desse campo 

luminoso, no horizonte de um espaço fascinante, que inscreve uma poesia 

auroral, de imaginário diurno, como podemos vislumbrar em: 

 
 
de peito lagartístico e calangnóstico vagamundeia o homem-tijubina 
com uma reza inaudível no meio da roça. avança sobre as bitolas do 
chão regado de urucum e comemora a luz que lhe atinge de prazer o 
seio mais delicado dos abrigos de sua fauna interior. O chicote de um 
sorriso cintila e brinca com os dados de mallarmé nos aclives/declives 
do mundo novo de sua teia enrodilhada de pedras. 

(SILVA JUNIOR, 2019, P. 33) 

Ou em: 

 

Trinados  
 
nada me quebra  
o torno do assovio.  
  
nada no mundo  
me descriançaliza. 
  
vivo, o tempo todo,  
com meus pássaros. 

 
(SILVA JÚNIOR, 2021, p. 43) 
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Trata-se portanto da constituição de um espaço acolhedor, o espaço-berço 

que acolhe as peripécias poéticas do menino moleque, o menino 

“passarinhador”, que esse sujeito lírico imerso na natureza e comunicante com 

os elementos do ar – os pássaros, da terra – a tijubina (lagarto/calango);  e da 

água – o rio, a cacimba, o peixe. Mas vejamos bem, não se trata da ingenuidade 

basbaque, mas daquele olhar que é também capaz de perspectivar a perspicácia, 

o sarcasmo e a ironia, convocando a natureza mesma para a alegoria do reino dos 

homens, como neste haicai, em que o reino dos pássaros alegoriza o reino do 

poder e das políticas de chefia: 

 

 

João-conguinho 
xexéu é chefão: 
recusa imitar tucano 
o cacique negro. 

(SILVA JÚNIOR, 2021, p. 43) 

 

Dentro do âmbito ainda desse espaço fascinante e dessa poesia auroral, se 

encontra a utilização de certas imagens já como provocação de “estranhamento” 

ante as paisagens urbanas, cujo olhar não deixa de lhes atribuir um exotismo 

pictural que possibilita seu redimensionamento como recurso construtivo para 

certos traços imagéticos de fundo surrealista.  

São enfeixados ainda, em sua poesia, dois direcionamento, ou dois 

aspectos que se imbricam: de um lado, o do espaço sobretudo afetivo de vivência, 

experiência da casa vivida, como já apontado, extensivo à própria cidade do 

interior (aqui realizada como a cidade de Caxias, na região dos Cocais, no 

Maranhão, Nordeste do Brasil), como suas proximidade aos ambientes naturais, 

seu lugar entre o sopro provinciano e a visão do shopping e suas carências de 

recursos e bens públicos se integram, permitindo a confluência entre a intimidade 

e a realidade exterior numa mesma paisagem de pertença; e, de outro lado, o 

direcionamento da raiz familiar, de ascendência indígena (guajajara), como 

operador não somente de uma premente afetividade, mas também de um 
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discurso de representação dentro das reivindicações contemporâneas de 

minorias, tocando o aspecto do que chamei de experiências de co-

narratividade.431 Eis o libelo memorial dessa casa-berço: 

No alto da ladeira de pedra 
 
cadeira, óculos, agulha...  
 
no alto da ladeira de pedra, vô  
Quirola remenda  
as redes de pesca.  
 
enganchos e tarrafas  
do tempo, saudade é linha  
que me abrange. 
  
não me desprendo do pé  
de amêndoa, campo-santo  
dos meus ascendentes.  
 
dormem aqui os peixes  
nas cabaças, os pés  
de puerícia, o balé  
das petecas...  
todos os meus cavalos  
de palha.  

(CARVALHO JÚNIOR, 2017, p. 25) 

A segunda autora aqui convidada a esta discussão sobre faces do 

telurismo na poesia contemporânea é Luiza Cantanhêde, poeta nascida em Santa 

Inês – MA, hoje com residência e trânsito cultural estabelecidos na cidade de 

Teresina – PI. Luiza, que tem recebido uma atenção cada vez maior por sua 

poesia de alta densidade experiencial, publicou Palafitas (2015), Amanhã, serei uma 

flor insana (2018) e Pequeno ensaio amoroso (2019), todos publicados pela Penalux, 

além de forte participação em trabalhos poéticos. Aqui o foco estará nos dois 

primeiros livros. 

A autora de “A Cabaça” (Palafitas) traz a experiência da mulher 

trabalhadora, dos homens e mulheres sertanejos, lavradores da  terra, do sol, 

 
431 A co-narratividade [narratividade do coletivo] se manifesta numa [literatura] que apresenta 
como dominante um discurso poético/literário de reverberação comunitária, polivocal, 
reivindicatória, equivale a dizer, esteado nas narrativas de experiência e nos horizontes que 
sedimentam grupos e comunidades visceralmente ligadas, pelas reivindicações, lutas, princípios, 
corpo, afetividade, enfim, pela história e pela memória: tal como a "poesia étnica/negra/afro-

brasileira", a "poesia do outing gay", a "poesia feminista ou ‘feminina’" etc., quando tais 
predicativos são reivindicados de algum modo, ou o texto provoca esta discussão (SILVA, 2018, 
P. 130).   
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chuva e sereno da labuta no campo, essa que é a expressão mais forte do 

telurismo que entranha no ser e o enrijece, o torna forte. Nenhum positivismo aí, 

mas a constatação de que o ser recebe o mundo e o mundo o recebe, como 

promessa e legado, dureza e ameaça, numa mutualidade do ser-mundo, como 

atesta Merleau-Ponty (2009, p. 116): “... o entrelaçamento do espaço e do tempo, 

e a coesão do direito e do avesso de meu corpo [...] de sorte que o corpo objetivo 

e o corpo fenomenal giram um em volta do outro ou se imbricam um no outro”.   

Luiza constrói, no mais das vezes numa poética voltada para a terra, ou 

naquilo que sua poética se detém em seu chão de labor e luta, o horizonte de um 

cultivo ético-identitário, acentuando na sua prática estética uma prática política 

– dentro daquela distribuição que Jacques Rancière (2019) chamou de “partilha 

do sensível”. Desse modo, é que apreendemos em sua poesia as problemáticas 

da terra, o engajamento contra o latifúndio, a apropriação da terra e sua 

ergometria: o cultivo, a agricultura, o trabalho e suas ferramentas. Essa é matéria 

experiencial que encontramos com abundância tanto em Palafitas quanto em 

Amanhã, serei uma flor insana, como demonstram esses poemas: 

 

A Cabaça 
 
Sou essa terra de chão batido, 
esse sertão da língua de cinza: 
 
a fome alada, o carcará. 
 
Sou esse deserto de poeiras longínquas, 
Sou água na cabaça, o arame farpado 
cercando os latifúndios de sol e estrada. 
 
sou esse fruto no avesso 
da terra plantada. 

 
(CANTANHÊDE, 2016, p. 45) 

 
 

Há, portanto essa pregnância campesina, entranhada e entranhante, na 

medida em que pessoa e poesia, corpo e palavra, mulher e terra, invertem aquele 

vórtice urbano para esse grito da coletividade sertaneja encarnada num eu que 

ultrapassa a si mesmo, e não pode ser visto senão dentro da expressão de uma 

co-narratividade da consciência crítica campesina, em suas novas configurações 
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de luta. Assim demonstra nestes dois poemas, que se seguem, ambos do seu 

segundo livro, em “Latifúndio”, o sequestro tanto da terra quanto da memória 

pelos poderosos latifundiários, sem a contrapartida para o vivente do campo, 

assomando aí a questão da grilagem, das novas configurações do campo com 

seus desmatamentos e desterramentos, e, “A difícil floração da fé”, dessa 

confluência entre a espera messiânica pelas colheitas que saciarão a alma e 

sobretudo o corpo faminto:  

 
Latifúndio 
 
Sou um punhado de coisas  
das quais não me lembro. 
 

(CANTANHÊDE, 2018, p. 28) 
 
A difícil floração da fé 
 
Nunca as mãos pediram tanto. 
Nunca o salitre amargou tanto 
na barriga vazia. 
É difícil a floração da fé. 
Sê paciente! 
Nada vence o olhar da  
semente 
cariciando a plantação. 
 

(CANTANHÊDE, 2018, p. 26) 
 

 
Vale também observar, embora que de modo breve, podendo se tornar 

matéria para uma fala mais analítica em outro trabalho, certos traços de síntese, 

concisão e secura formal em grande parte da poesia de Cantanhêde, como um 

dos índices corroborativos para essa poesia, no sentido de coadunar-se com os 

temas duros de que trata, a nos evocar aquela fala objetiva, de captura da voz e 

os próprios silenciamentos que a escrita de Graciliano, sobre paisagens 

semelhantes, mimetizou na literatura, no caso, na ficção. 

Em nível de reflexão sobre o fazer poético e do possível enriquecimento 

do trabalho, trago também à discussão dessas faces telúricas na poesia 

contemporânea minha própria experiência, que perpassa, também há muito, por 

uma relação e revelação de escrituras telúricas, ora mais, ora menos evidente, não 

raro como um lastro difuso, mas patente, em meus trabalhos, dentre eles, mais 
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fortemente, em Os dias perambulados & outros tortos girassóis (2008) e Compulsão 

agridoce (2015), além do Cerzir (2019). 

Concebo que as reminiscências desses espaços em minha poesia, ao modo 

de evento ou advento do telúrico, não podem ser dadas como idealização nostálgica 

de um paraíso perdido, dado que busco evidenciar dele também suas misérias, 

achaques e desesperos, nem como aquele sertão veredas, de um universo 

orgânico-primitivo de Manoel de Barros, como alguns muitas vezes tentam 

encontrar, embora que isso também faça parte, muitas vezes de uma paisagem 

do poema. O que trago para esta poesia é o horizonte memorial do sujeito des-

locado, em trânsito, o sujeito atravessado pelos lugares impossibilitados. Mais 

propriamente, o sentimento do ser diaspórico, trânsitos e travessias, a quem 

talvez só seja possível fazer o cadastro dos frangalhos, o cadastro dos bancos 

perdidos, como diz Bachelard (1993, p. 31): “Toda pessoa deveria então falar de 

suas estradas, de suas encruzilhadas, de seus bancos. Toda pessoa deveria fazer 

o cadastro de seus bancos perdidos”. Essa é a trilha que se me revela ora ou outra 

seguir – ou estar seguindo.  

Penso no “espaço esquartejado”, irrevogavelmente perdido, que 

sobrevive apenas como fragmentos de memória individual e coletiva: uma forma 

de traduzir ou representar a memória, o sentimento e a sensibilidade de quantos, 

tendo há muito deixado e perdido seus lugares de origem, precisam construir 

novos lugares a partir de não-lugares. Assim, a poesia possibilita ser e fazer a 

transfiguração dos deslocamentos e espaços telúricos, tanto no caldeirão das 

experiências, quanto na apropriação de formas e linguagens. Não recuso nem o 

aprendizado do cordel, da infância, nem a flama bruxuleante da lamparina, como 

distanciamento ou deslocamento da imersão. Talvez, neste sentido, meu poema 

mais paradigmático seja o “Memória mínima”, publicado em Compulsão 

Agridoce e depois na seleção do Cerzir, um poema em que parto da ideia da 

morte da mãe, anunciada por sinais wireless, e cujo retorno memorial à terra evoca 

uma paisagem pessoal que lembra aquela Comala perdida, retratada no Pedro 

Páramo de Juan Rulfo, este é o mote do poema, sobre o que resta, ou não mais 

resta, carcaças:  
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Memória Mínima  

 
Volto a Comala  
Um mulo pasta 
nos pavilhões do silêncio 
 
Trago a criança 
que não está ali 
entre as salamandras 
 
Um saco nas costas 
Derramo os brinquedos 
entre as libélulas 
 
[...] 
 
Mamãe está morta 
Da missa de 7 dias 
só sobram os sinais wireless 
 
Recordação 
trazendo a fuligem 
vila dos confins 
 
Puxada a embira 
da memória mínima 
solta os fiapos 
          no entardecer 

 

[...] 

 

Quando vínhamos da casa de nossa bisavó, noite adentro, o vento 
vibrava forte, as lamparinas se apagaram e os vagalumes caíram nos 
baixios encharcados. Viramos lagartas-de-fogo no breu infinito  
Cipós-de-boi e embiras esfarrapadas  
ficamos pendurados balançando no ermo  
Vínhamos de algum festejo ou de algum enterro?  
Nosso primo Lelê tinha dado derrame  
 
As lagartas-de-fogo, nos beirais das casas, embrenhadas na erva 
molhada na beira dos caminhos, costumam pontilhar de altares 
barrocos e anjinhos descaídos a escuridão da noite  
 
As lagartas-de-fogo assemelham-se aos vagalumes, mas são 
espinhentas e não voam perfazem a terra enevoada, no charco 
fervilhante dos tempos chuvosos e antigos, mas só aparecem quando 
o aguaceiro dá trégua aos bons dias, e o céu limpo pode dar as caras 
com suas faíscas olhudas e fantasmagóricas. Lagartas-de-fogo são 
coriscos cintilantes resguardados como espectros para o extremo da 
solidão 

............................................................................................................................  
Ao deitarmos, aguardávamos a queda  
Os cães vendo as trevas cortadas por chicotes luminosos  
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nos terríveis temporais  
embiocavam-se nos cantos resguardados da quase inexistência 
 
Não tossir de respingo 
 

* 
 
Mamãe deixou para soluçar depois, mas estava feliz, porque o mundo 

ainda nos queria mais uma vez. 
  

[...] 

  

Ouço a voz do mundo 
 
dos morros de Comala 
enfrento  
as carcaças 

 

(SILVA, 2015, p. 57-62) 

 

E já em 2008 (na verdade o livro já participou de concurso em 2006, em 

Recife), eu publicava, entre outros, em Os dias perambulados & outros tOrtos 

girassóis, “Poema para a chuva que faltou” (no fim das chuvas vinha nosso pai/ 

azedo mas correto/ nos castigar nos alagadiços de arroz/ a imaginação da chuva 

que faltou...); e no poema “Aqui, mas onde, como”:   

 

Na acumulação de folhas 
tufando o caminho torto  
entre as varas de assa-peixe 
para o estrume desse morro 
o vezo de muitas tardes 
no espanto só, o outono 
 
Era aqui que eles moravam 
quando voltam salpicados 

rumando a fotografias 
de brusco instante não mais 
se em chumbo lumes taperam-se 
em que estar me socorro? 
 
Da casa em que todos secam 
vejo um ou dois chinelos 
que explodem feito imagens 
tais me pilhassem por céu 
no vago dessa carcaça 
pego sons de estranha dor. 
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(SILVA, 2008, p. 69) 

 
 
 São essas, portanto, breves reflexões sobre um universo com muito a ser 

discutido e explorado. Neste caso, ponderamos aqui tanto sobre o panorama da 

atual poesia brasileira (e mesmo mundial) em meio ao cenário que se desenha 

sob a égide e o vórtice da urbe, quanto sobre três dos caminhos que se desenham 

na voz e “dicção” desses três autores, nossas vozes, a saber, a face ou horizonte 

de uma poesia do espaço fascinante, afetivo-luminoso, sem excluir seu lado 

crítico; a face ou horizonte de uma poesia do espaço ético-identitário, espaço 

sensível de luta e labor; a poesia do espaço memorial diaspórico, esfacelado ou 

des-locado.  Podemos avaliar tais manifestações como potências e possibilidades 

de escrita que não podem ser minimizadas ou ignoradas, como lugares de fala, 

isto é, como manifestações do poético que vêm compor positivamente o mosaico 

da heterogeneidade literária e sociocultural contemporânea, neste tempo e 

espaço em que construímos nossa humana presença. 
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