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EDITORIAL

Cora Coralina e Leodegária de Jesus: 130 anos de nascimento

No momento em que o Brasil integra um movimento global de reescritura da memória histórica, 

cultural e artística de recuperação de sujeitos marcados por questões de gênero, raça, classe e 

outros atravessamentos identitários, a Leitura em Revista - L.E.R propõe neste número um dos-

siê sobre duas poetisas que fizeram 130 anos de nascimento em agosto de 2019. Cora Coralina 

(1889-1985) e Leodegária de Jesus (1889-1978), nascidas no estado de Goiás, tiveram suas vidas 

aproximadas e entrelaçadas por afinidades eletivas, mas com destinos e obras literárias comple-

tamente diversas. 

Dedicar esse número da L.E.R. a duas mulheres que publicaram em um estado de pouca influên-

cia no campo das Letras, sendo uma delas negra e, a outra, uma mulher branca que publicou seu 

primeiro livro já na velhice, traz importante contribuição ao debate de construção identitária das 

mulheres nesse conturbado século XXI. Século em que o nosso país enfrenta uma de suas maiores 

crises políticas agravadas pelo fato de o mundo estar mergulhado na pandemia do coronavírus. 

Há aqueles que já afirmam que a humanidade terá uma outra face quando a cerração se dissipar. 

E serão as mulheres que farão a reconstrução da ordem natural das coisas. 

Olhando por esse prisma, que releva tanta importância ao papel das mulheres nessa nova socieda-

de, fica ainda mais abissal pensar nas limitações a que estiveram expostas as duas homenageadas 

no dossiê deste número. E é nesse sentido que buscamos, dentro do sistema literário do nosso 

estado e do Brasil, reconhecer que os avanços percebidos hoje não surgiram mediante o pavor 

de uma pandemia global. Nem muito menos vieram da benevolência de homens a um passo de 

reconhecerem-se como feministas. Esse avanço se deve ao árduo trabalho feito pelas que nos 

precederam. Foram elas e muitas outras que oportunizaram a nucleação de várias vozes femini-

nas, responsáveis por cruzarem as tramas de um tecido com o qual se ergue uma tenda vermelha 

sob nossas cabeças, na manhã azul, lembrando o poema de João Cabral de Mello Neto “Tecendo 

a manhã” e o livro A Tenda Vermelha, de Anita Diamant. Este livro nos conta a história de Dinah 

e sua ancestralidade feminina silenciada pelas vozes masculinas, responsáveis pelos relatos bíbli-
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cos. Uma tenda onde entrem todos, homens e mulheres, porque se a arte deve ter algum papel, 

com certeza deve ser o de lembrar às pessoas, independente de sua sexualidade, cor de pele, ou 

qualquer outro fator que a individualize, que elas são humanas e, como tal, dotadas da capacidade 

de amar e de serem amadas, de respeitar e de serem respeitadas em todo o tempo e lugar. 

Nosso dossiê tem, por opção, o rosto feminino dessas duas poetisas, mas as vozes que nele se 

reúnem perdem a particularidade para se somar como canto coletivo,  que  extrapolam as limita-

ções de toda sorte, que, via de regra, apenas limitam a dimensão da literatura como arte. Sabemos 

bem que um único canto não é capaz de trazer a luz e dissipar a escuridão, mas acreditamos que 

fazer um registro da memória de vozes que nos antecederam não só nos ajudará a ver a beleza 

da manhã, mas a reconstruir o amanhã que nos aguarda. Estamos felizes de reservar a estas im-

portantes mulheres os beijos merecidos da verdade que nos aproximam e nos fazem fortes hoje, 

amanhã, ainda e sempre… 

Nesse contexto, a homenagem da  Leitura em Revista à Cora Coralina e à Leodegária de Jesus, 

além de contribuir para o debate de questões fundamentais sobre gênero e o lugar da mulher es-

critora na sociedade brasileira, atende ao propósito de divulgar as duas poetisas em um periódico 

de alcance nacional e internacional; além de atingir um público  interessado em leitura, literatura, 

formação de leitor, dentre outras áreas correlatas.  Cora Coralina é publicada por uma editora con-

ceituada e tem o reconhecimento de seu público leitor e sua fortuna crítica predominantemente 

acadêmica é considerável. A obra de Leodegária de Jesus está esgotada há anos, ainda espera ser 

lida e estudada para que ocupe seu lugar de direito na literatura brasileira escrita por mulheres. 

A Leitura em Revista - cumpre essa função de divulgar artigos de pesquisadoras e pesquisadores 

que se debruçaram sobre as obras das duas poetisas. Ao mesmo tempo, é resultado  do trabalho 

da Rede em Estudos Avançados em Leitura - RELER, vinculada ao Instituto Interdisciplinar de Lei-

tura - PUC-Rio, que convoca suas pesquisadoras e pesquisadores de diversas partes do Brasil para, 

em números específicos  da L.E.R, abrir espaço a temas que expressam a diversidade de conheci-

mentos e cultura das regiões brasileiras. 

Acolhemos os artigos com entusiasmo e otimismo, acreditando que, com esse número temático, 

Cora Coralina e Leodegária de Jesus, principalmente em razão ainda de seu desconhecimento pelo 

público em geral, logrem alcançar horizontes auspiciosos de leitura que o mérito de suas obras a 

fazem merecer. Este número da L.E.R traz artigos, resenhas e uma entrevista, todos circunscritos 
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ao universo feminino conforme a ementa proposta. São dez artigos que abordam as duas auto-

ras homenageadas; três artigos na seção Livre, alinhados à proposta deste número. Seguem aos 

artigos, duas resenhas sobre obras de mulheres. E finalizamos com uma entrevista com a escri-

tora e editora Larissa Mundim, que tem movimentado a cena cultural de Goiás com sua atuação. 

A seguir, apresentaremos brevemente à nossa leitora e ao nosso leitor os textos aqui reunidos. 

Porém, o melhor – sugerimos ao público leitor –  é investir o olhar  e o cuidado na leitura de todos.

Abrimos a seção temática com o artigo “Cora por Coralina”, de Eliana Yunes. Nele, com a lingua-

gem que chega à margem da poesia, a autora reflete sobre o sentido dos nomes, como eles se par-

ticularizam ao designar a pessoa. A autora relaciona a escolha de Ana Lins dos Guimarães Peixoto 

pela assinatura literária Cora Coralina com nomes de personagens literários. Daí mostra como o 

coletivo de mulheres residentes na Cidade de Goiás, ao escolherem “coralina”  como sobrenome 

à sua condição de mulher, torna-o metáfora de suas vidas também simples e humildes como o foi 

a vida da poetisa vilaboense. 

O segundo artigo é intitulado “Cora Coralina”, escrito por Joaquim Rosa. O autor, como filósofo 

que teve também formação estético-literária,  parte da palavra poética de Cora Coralina para 

dizer sobre as ressonâncias-consonâncias reverberadas em sua subjetividade de leitor atento. A 

universalidade, a presentificação, o sentido épico e profético da poesia de Cora Coralina são algu-

mas das ressonâncias-consonâncias levantadas pelo autor.

O terceiro artigo é de Keides Batista Vicente e Ana Raquel Costa Dias, se intitula “Como lembrar, 

esquecer e silenciar Cora Coralina? Memória feminina na Cidade de Goiás”. Trata-se de uma pes-

quisa de campo que investiga a imagem da poetisa Cora Coralina em cinco mulheres trabalhado-

ras representantes de segmentos sociais diferentes. A partir dos relatos orais condicionados por 

imposições patriarcais; e com base  no conceito de “memória feminina”, a investigação apresenta 

como se organiza o esquecimento e o silenciamento sobre as práticas sociais e a escrita de Cora 

Coralina.

No artigo seguinte, intitulado “As instituições e o processo de ‘canonização’ de Cora Coralina”, 

a autora Thaise Monteiro analisa, como  apoio teórico de Itamar Even-Zohar, os diversos discur-

sos, agentes e instituições que atuaram no processo de canonização da poetisa Cora Coralina em 

Goiás. Alerta a pesquisadora, ao final, sobre a relevância do valor estético da obra da poetisa. E 

finaliza sobre a associação da construção identitária da Cidade de Goiás ao processo de reconhe-
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cimento da obra de Cora Coralina.

Com o quinto artigo iniciamos a parte referente à segunda poetisa a qual também este número 

da Leitura em Revista é dedicado. Ebe Maria de Lima Siqueira  contribui com o texto intitulado 

“Leodegária de Jesus: um pássaro com espinho na garganta”. Nele, a autora defende o primeiro 

livro de Leodegária de Jesus, Corôa de lyrios, publicado em 1906, como início da tradição lírica 

feminina no estado de Goiás. Além disso, levanta hipóteses acerca do silêncio da crítica sobre sua 

a obra e sobre questões de gênero, raça e interseccionalidade. 

Tânia Ferreira Rezende nos contempla com o artigo “A aesthesis afrodiaspórica na poética de 

Leodegária de Jesus”, no qual aborda a poética de Leodegária de Jesus sob o viés da aesthesis 

afrodiaspórica. Com seu texto, Rezende abre uma perspectiva de leitura da poesia de Leodegária 

de Jesus, que enfrenta os instrumentos da estética moderna oriunda do colonialismo. Ao final, 

mostra a pesquisadora que o Romantismo da poetisa difere do sentimentalismo romântico brasi-

leiro do século XIX, tendendo às escritoras e aos escritores negros do Romantismo.

Dialogando com o artigo anterior, o sétimo texto, intitulado “A Resistência/Existência na vida  de 

uma mulher negra de Goiás: Leodegária de Jesus”, de Geruza Tomás da Cunha e Renato de Oliveira 

Dering, destaca a importância da poetisa para a literatura, como representante do feminino, face 

a um contexto escravocrata e aristocrático no estado de Goiás  no final e início dos séculos XIX e 

XX. Os fundamentos da leitura proposta são balizados pelos estudos feministas e decoloniais. O 

artigo busca compreender a obra da poetisa e sua subversão em um contexto  de desvalorização 

da produção de uma mulher negra. 

A crítica literária é a abordagem escolhida por Walter Gonçalves Campos para seu artigo “Lai-

vos da estética romântica na poesia de Leodegária de Jesus: a evasão”. Com o recorte temático 

contemplando a “evasão”, como característica do Romantismo, o pesquisador seleciona poemas 

de poetas românticos brasileiros para analisar comparativamente com poemas de Leodegária de 

Jesus. Resulta em discutir e defender que em vez de Leodegária de Jesus ser uma poetisa do sin-

cretismo romântico-parnasiano, como apontam historiadores da literatura goiana, sua tendência 

mais evidente é romântica.

Goiandira Ortiz de Camargo, ao modo de ensaio, nos apresenta  “Tópicos sobre a vida e obra de 

Leodegária de Jesus”. A autora extrai  temas que acredita  fundamentais para a compreensão de 
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sua obra pelo  público leitor; sem cair no biografismo determinista, aproxima  vida e poesia. Os 

temas selecionados foram a Cidade de Goiás, como presença forte nos poemas e lugar de seu nas-

cimento literário; o pai como figura que provavelmente interferiu no seu destino como poetisa; 

e o amor, recorrente em toda as sua obra, seja o filial, o fraterno ou o erótico. A autora buscou 

fundamentos na crítica e história da literatura para seus comentários.

O décimo e último artigo desta seção, intitulado “Maria de Nazaré à luz poética de Alphonsus de 

Guimaraens, Leodegária de Jesus e Bruno Tolentino”, foi escrito por Maria Aparecida Barros de 

Oliveira e Dhéssik Lorrane Costa Muniz. As autoras selecionaram poemas de  Alphonsus de Gui-

maraens, de Bruno Tolentino e  de Leodegária de Jesus, com o objetivo de analisar a imagem de 

Maria de Nazaré, mãe de Jesus Cristo. O diálogo interdisciplinar e intertextual conduz o fio ana-

lítico-interpretativo. Segundo as autoras,  é recorrente  nos poemas analisados  a figura de Maria 

como mãe intercessora e compassiva.  As Referências utilizadas foram Bakhtin (1997), Boff (2017) 

e Villas Boas. 

A seção Livre é aberta pelo artigo “O labirinto revisitado pela lírica feminina contemporânea”, 

de Maria Severina Batista Guimarães. Guimarães trata de  poemas de três poetisas reconheci-

das, tanto no Brasil quanto em Portugal. São as brasileiras Hilda Hilst e Dora Ferreira da Silva; e 

a portuguesa Ana Luísa Amaral. A autora demonstra como as poetisas se apropriam do discurso 

patriarcalista  para dar voz à mulher. Acompanhando a imagem do mito do labirinto da mitologia 

grega, que tem em Ariane/Ariadne  figura chave,  Guimarães analisa como as poetisas escrevem 

os poemas abrindo brechas para ocupar seu lugar e superar os dispositivos  simbólicos tradicional-

mente masculinos. Gilbert Durant e sua poética do imaginário é a principal referência. 

O artigo seguinte intitula-se “Zilda Diniz Fontes (1920-1984): pistas  da história em manuscritos 

poéticos”, de autoria de Alline Rodrigues Bento e Diane Valdez. Propõem as autoras uma leitura 

biográfica histórica da trajetória de Zilda Diniz, educadora e intelectual goiana do século XX.  A 

análise discorre e confronta dados da história individual  inserida numa sociedade predominante-

mente masculina. Com a aparato teórico-metodológico da História Cultural, o artigo confronta as 

fontes de arquivo pessoal, como manuscritos poéticos, para evidenciar a complexidade e plurali-

dade  da vida e percurso de Zilda Diniz.

A seção Livre é encerrada com a contribuição de Helena Modzelewski e Emiliano Pereira, com o ar-

tigo “El potencial educativo de la subalternidad en la obra de Cristina Peri Rossi”. O artigo trata de 
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análise do conto “Los desarraigados”, da poetisa e escritora uruguaia contemporânea e residente 

na Espanha.   Segundo os autores, Peri Rossi converge para a obra sua  condição de estrangeira, 

homossexual e mulher, implicando, nesse sentido,  uma situação de subalternidade. Por isso, em 

sua obra encontramos vínculos com temáticas anti-hegemônicas. Destacamos como um dos obje-

tivos relevantes do texto o fornecimento de base teórica  sobre o potencial educativo de textos 

como os de Peri Rossi. 

São duas as colaborações na  seção Resenhas. Com o título “Um abrigo chamado escrita”, Alexan-

dra Almeida de Oliveira e Goiandira Ortiz de Camargo comentam o romance da escritora senega-

lesa Mariama Bâ, intitulado Une si longue lettre. Questões sobre gênero, costumes e religião são 

comentados e alinhavados à memória, que é o fio condutor do romance. A segunda resenha é de 

Renata Masini Hein, intitulada “As fantásticas monstruosidades”, livro de contos de Clara Ferrer.  

Segundo Hein, a autora tem como referência o escritor colombiano e Nobel de Literatura, Gabriel 

García Márquez. Em seus contos, Ferrer mobiliza o fantástico para narrar histórias sobre garotas e 

mulheres que buscam seu lugar no mundo.

Fecha  o número 16 da Leitura em Revista  uma entrevista com Larissa Mundim, que é jornalista, 

escritora, diretora e coordenadora editorial da Nega Lilu Editora. A atuação dessa personalidade 

artística múltipla tem sido a melhor novidade na cena cultural em Goiás. Ela vai nos contar um 

pouco sobre seus projetos e percurso.

Esta Leitura em Revista é um mosaico de vozes femininas, composto pelas  autoras, que constitu-

íram objeto de pesquisa e tema dos artigos, e pelas pesquisadoras, em sua maioria, que, provoca-

das pela temática deste número, responderam generosamente ao chamado. Os diversos prismas 

de abordagem aqui encontrados não se antagonizam. Pelo contrário se confraternizam e se am-

pliam nas suas diferenças, com o único objetivo de jogar luzes sem sombras de dúvidas nas auto-

ras estudadas. Convidamos as leitoras e os leitores para apreciar, com a sensibilidade daquelas e 

daqueles que respeitam a ciência e a pesquisa,  os textos aqui reunidos. Boa leitura!
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CONVIDADOS

Cora por Coralina

Cora by Coralina
Eliana Yunnes

RESUMO: A partir  da história pessoal da poeta, cuja vida a  obrigara a mudar de nome,  e com 

base em um longo poema em que ela se pergunta e responde quem é Cora Coralina, o artigo faz 

uma “etimologia” histórica daquela que vai emprestar seu nome  ao resgate do valor na biografia 

esquecida de mulheres, como ela.  A identificação com a cidade, na origem e na poesia, justifica 

uma forma modesta de compromisso político e estético com o anúncio de que as mulheres não 

precisam mais acanhar-se no anonimato e podem assumir suas histórias. 

PALAVRAS-CHAVE: Cora, Mulheres, biografia poética, Goyaz.

ABSTRACT: Based on the personal history of the poet, whose life forced her to change her name, 

and based on a long poem in which she asks and answers who Cora Coralina is, the article makes a 

historical “etymology” of the woman who will lend her name to the rescue of value in the forgot-

ten biography of women, like her. The identification with the city, in origin and in poetry, justifies 

a modest form of political and aesthetic commitment with the announcement that women no 

longer need to be shy about anonymity and can assume their stories.

KEYWORDS: Cora Coralina, Women, poetic biography, Goyaz.
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Sabemos que todos os nomes são impróprios, mesmo os próprios, porque eles em si nada signifi-

cam, senão aplicados a uma pessoa. A pessoa é quem veste o nome e não o contrário. As pessoas 

dão sentido particular  a um nome que, sendo próprio, no entanto, é comum a muitas pessoas. 

Comum a muitas pessoas anônimas. Tereza? Qual Tereza? O sobrenome, por favor!

Mas numa comunidade, num grupamento humano destes que se clicam com os olhos em um só 

dia, os nomes têm força, mesmo quando apelidos ou diminutivos (seu Madruga, dona Tetê). 

Em geral, as pessoas, inicialmente, não dão maior importância a seus nomes. Esta preocupação, 

a não ser em casos raros, parece irrelevante, ou não merece maior atenção, uma vez que não os 

escolheram e não poderão mudá-los, salvo certas circunstâncias. Contudo, o nome é o sinal pelo 

qual somos chamados ao meio do mundo, pelo qual respondemos, pois o identificamos com nos-

so “eu”.

Em Recado do Nome, Barthes, por Ana Maria Machado, nos diz que o nome é uma herança, mas 

também um vazio. Há uma ancestralidade que pesa: o nome da avó, do tio mais velho e falecido, 

o nome do artista ou da personagem de ficção, ou de uma figura histórica. Mas, às vezes, nada! 

Alguém gostou da sonoridade original, da pronúncia diferente, e lá vai um nome mal traduzido, 

escrito numa grafia de língua nenhuma... mas, de todo modo, quando o nome dá a conhecer al-

guém, ele começa a ter marcas da pessoa que lhe deu vida e fez dele uma referência, lhe trouxe 

um sentido no espaço comunitário, pois ela preencheu o seu vazio e mais que significado (Antônia 

= inestimável) lhe cria significação (aquela que sabe tudo de pães!) na comunidade que partilha.

Eis que a troca do nome, para artistas e religiosos em especial, traz um significado suplementar.  

Ele expressa uma escolha que agrega ao nome uma história, uma superstição, um desejo. Assim 

mulheres de um coletivo também escolhem sua marca atreladas a um gosto específico: mulheres 

de Atenas, as que se tornaram outras depois das guerras do Peloponeso, conforme as apresenta-

ram Sófocles e Eurípedes, emblematizadas em Antígona e Medéia.  Por mais fortes e políticas que 

pudessem ser as primeiras, estavam submetidas à lei de modo irreversível; as outras liberaram-se, 

mesmo que a alto custo, tomando decisões sobre suas vidas.

Agora estamos diante de nosso caso: Mulheres Coralinas, mulheres como Cora, poeta e doceira 

Cora Coralina, a que mudou de nome, a que era Aninha, Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. 
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Nome pequeno com sobrenomes de peso!  Esta mesma que, menina feia, rejeitada por nascer na 

velhice de um pai doente, esta mesma que, uma vez,  foi da ordem das antígonas  e se decidiu por 

ingressar nas medéias.

De que falo? Cora-medéia? Vamos  a um percurso que vai de Aninha a Cora, para entender a mu-

dança de nome como se fora um novo batismo. A literatura brasileira já ilustrou tal passagem com 

José de Alencar que, no caminho de pagão ao cristianismo, deu a Poti, índio pitiguara, o nome 

novo de Antônio Felipe Camarão, com o qual recebe comendas e se torna herói nacional, além 

de personagem romântico em Iracema, nome emblemático, anagrama que marcou o Brasil e sua 

literatura. Cora-medéia?  Afinal, a que resistiu ao abdicar da condição de vestal vítima do poder 

patriarcal e assumir as decisões sobre sua vida, já viúva? Quem é morto na sua história, mais épica 

que lírica, mais trágica que poética? Quem a arrebata, afinal?

Perguntamos.   Mas é ela mesma quem se pergunta e responde, em versos  (in Meu Livro de Cor-

del):

CORA CORALINA, QUEM É VOCÊ?

Sou mulher como outra qualquer.  

Venho do século passado  

e trago comigo todas as idades.  

Nasci numa rebaixa de terra, entre serras e morros.  

“Longe de todos os lugares”.  

Numa cidade de onde levaram  

o ouro e deixaram as pedras.  

Junto a estas decorreram  

a minha infância e adolescência. 

Aos meus anseios respondiam as escarpas agrestes. 

E eu fechada dentro da imensa serrania  

que se azulava na distância longínqua.
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Numa ânsia de vida  

eu abria o voo nas asas impossíveis do sonho.

Venho do século passado.  

Pertenço a uma geração ponte, 

Entre a libertação dos escravos e o trabalhador livre.  

Entre a monarquia caída e a república que se instalava.  

Todo o ranço do passado era presente.  

A brutalidade, a incompreensão, a ignorância, o carrancismo.

Os castigos corporais.  

Nas casas. Nas escolas.  

Nos quartéis e nas roças.  

A criança não tinha vez,  

os adultos eram sádicos 

aplicavam castigos humilhantes.

Tive uma velha mestra que já  

havia ensinado uma geração antes da minha.  

Os métodos de ensino eram antiquados  

e aprendi as letras em livros superados de que ninguém mais fala.

Nunca os algarismos me entraram no entendimento.  

De certo pela pobreza que marcaria para sempre minha vida.  

Precisei pouco dos números.

Sendo eu mais doméstica do que intelectual,  

Não escrevo jamais de forma consciente e racionada, 

E sim impelida por um impulso incontrolável.  

Sendo assim, tenho a consciência de ser autêntica.  

Nasci para escrever, mas, o meio, o tempo, as criaturas e fatores outros, 

contramarcaram minha vida.
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Sou mais doceira e cozinheira do que escritora,  

sendo a culinária a mais nobre de todas as Artes:  

objetiva, concreta, jamais abstrata, 

a que está ligada à vida e à saúde humana.

Nunca recebi estímulos familiares para ser literata.  

Sempre houve na família, senão uma  

Hostilidade, pelo menos uma reserva determinada  

A essa minha tendência inata.

Talvez, por tudo isso e muito mais,  

sinta dentro de mim, no fundo dos meus  

reservatórios secretos, um certo desejo de analfabetismo.

Sobrevivi, me recompondo aos  

bocados, à dura compreensão dos  

rígidos preconceitos do passado.

Preconceitos de classe.  

Preconceitos de cor e de família.  

Preconceitos econômicos.  

Férreos preconceitos sociais.

A escola da vida me suplementou 

as deficiências da escola primária, 

que outras o destino não me deu. 

Foi assim que cheguei a este livro 

sem referências a mencionar. 

Nenhum primeiro prêmio. 

Nenhum segundo lugar.

Nem Menção Honrosa. 

Nenhuma Láurea. 
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Apenas a autenticidade da minha poesia

 arrancada aos pedaços do fundo da minha sensibilidade, 

e este anseio: 

procuro superar todos os dias 

minha própria personalidade renovada, 

despedaçando dentro de mim 

tudo que é velho e morto. 

Luta, a palavra vibrante 

que levanta os fracos 

e determina os fortes. 

Quem sentirá a Vida destas páginas... 

Gerações que hão de vir 

gerações que vão nascer. 

Um longo poema do qual não se perde nada:  a condição da menina que vem do tempo antigo, 

mas se vê numa geração-ponte para o novo, entre o escravo e o livre; a monarquia desfeita e a 

república nascente, com o ranço do passado, presente. Nesta passagem do espaço fechado da 

serrania para os longes do mundo, a memória de uma infância    humilhada e a vocação irresistí-

vel da escrita, sem que lhe ocorra alguma veleidade por isto. Antes, e talvez mesmo pela reserva 

familiar, “o vago desejo de analfabetismo”, além da consciência de ser “mais doméstica que inte-

lectual”, equação que conclui com a “consciência de ser autêntica”:  “sou mais doceira e cozinheira 

que escritora”.

Não se trata de uma defesa prévia à crítica que vai considerá-la uma poeta menor, apesar de Car-

los Drummond ter sido quem a lançou de fato5, nas “asas impossíveis do sonho”, reclamando por 

sua publicação. Trata-se de saber-se quem é:  uma mulher de palavra que não teme reconhecer-se 

como “da cozinha”, porque ali está a arte ligada à vida, a nobreza de cuidar da “saúde humana”. 

Não teve medo de associar seu nome de rimas e  versos, aos doces e às panelas de barro: empres-

tou seu nome a eles e a toda uma cidade que se recusara a recebê-la de volta, não mais como Ani-

nha, mas Cora, Cora Coralina.  E Goyaz, que se tornara Velho, (colonial, ex-capital...) rejuvenesceu 

como cidade de Cora e virou Patrimônio da Humanidade.
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Mulheres Coralinas – do nome ao adjetivo. A escolha também não é ingênua, como se pode supor. 

Aninha achara “quem a quisesse, [...]que não estava contaminado dos princípios goianos”, e sai de 

Goyaz, onde se via referida como “moça feia[...] que lia romance e declamava Almeida Garrett [e] 

não dava boa dona de casa”. (Aquela gente antiga II, in Vintém de Cobre). Saiu sem casar: “Eu era 

Aninha Borralheira”. Quando volta, havia criado quatro filhos, sofrido com o descaso do príncipe 

que desencantara, “feito de escamas luzidias, todo feito de espinhos e espinhas” (Meu Rio Verme-

lho, in Meu Livro de Cordel). 

Corajosa esta mulher apontada como prostituída, atrás das venezianas e cortinas, que tomou ou-

tro nome: da raiz grega, tirou o nome que reafirmava sua condição de donzela, voltava pura e 

íntegra como quando foi, e deu-se o sobrenome da mesma matriz. Assim, tendo passado longe da 

fortuna e da felicidade, entrou pela “morada da Fortaleza que me deu veste nova, perfumou meus 

cabelos, fez-me beber de seu vinho. Acertei meu caminho”. (A procura, in MLC)  

O caminho de Cora, a Coralina, não foi em verdade pavimentado pelos doces de que sobrevivia, 

nem pelas mesas postas aos “vizinhos incomparáveis” aos quais aprendera a se afeiçoar, a partir 

das andanças pelo interior paulista ainda casada; antes serviu-lhe de arauto a poesia, nascida do 

Rio Vermelho (MLC) como “líquido amniótico [...] água lustral que batizou de novo meus cabelos 

brancos”. No batismo, novo nome, nova mulher, renascida da água e da pedra, “duas perenidades 

- sobreviventes no tempo”, como ela o será, através de sua poesia, goste ou não a crítica oficial. 

Da geração escrava à da mulher livre, ponte entre o velho e o novo, sem medos e sem “os duros 

preconceitos” que lhe atormentaram a primeira infância. 

Para ler Cora é preciso conhecer Goyaz e sua história, de becos e chafarizes, de largos e igrejas, 

de muros e murmúrios, de Maria Grampinho e de Mãe Didi. Talvez sua poesia não tenha sangue, 

mas tem seiva; e a asa ritmada que nela pulsa mostre mais que um rosto sereno, “mãos que jamais 

calçaram luvas, nunca para elas o brilho dos anéis”. (Estas Mãos, in MLC) 

Para conhecer Goyaz há que se ler Cora, sem subterfúgios teóricos preliminares, desentranhando 

de sua poesia a contemplação viva das coisas simples da terra, das vozes silenciadas e submetidas 

ao esquecimento, no âmago da história do país. Voz de mulher, em épocas distantes das discus-

sões de gênero, “mulher que ficou velha, esquecida nos teus larguinhos e nos teus becos tristes” 

(Minha cidade, in Praças e Becos de Goiás)
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Poesia feita das “pedras que vieram sobre mim” transformadas em versos a que chama rudes. A 

singeleza aparente de seus versos nada tem da “menina boba e chorona”; trazem a marca da dor 

sem queixumes românticos, dos passos pelos becos de Goyaz com os quais se irmana, em seus 

muros e trepadeiras; ali nos poemas de Cora Coralina, a limpidez forte de “todas as vidas” que 

incorporou em exaltada louvação “das obscuras”, anônimas lavadeiras, cozinheiras, proletárias, 

roceiras, mulheres da vida, desprezadas com que identifica seu destino:

Nenhum primeiro prêmio

Nenhum segundo lugar

Nem menção honrosa

Nenhuma láurea. (MLC)

Uma poesia surpreendente pelo viés social, numa bagagem lírica sem presunção alguma dos açu-

cares de suas geléias, comprometida com “a pedra rejeitada” que mais reza que declama, enquan-

to agradece a “cama estreita, minhas coisinhas pobres, minha casa de chão” (in Humildade, MLC) 

para comungar com  judeus e pretos, enquanto “aguarda tempos novos para todos”( Barco sem 

rumo, in MLC).

Aquela que “adormecia, ouvindo estórias de encantamento, [...] na cadeirinha dos braços [d]essa 

antiga escrava”, aquela “menina feia da ponte da Lapa”, tem agora a audácia de pedir: “Não conte 

pra ninguém: eu sou a velha mais bonita de Goiás”, andarilha destemida, namoradeira e catadora 

de estrelas que segreda sem encabulamentos – “fui velha quando era moça, tenho a idade dos 

meus versos, acho que assim fica bem! ” (MLC).

O nome Cora dispensa sobrenome e pode emprestá-lo às mulheres da Vila Boa de Goyaz, como 

complemento: mulheres como ela, coralinas, comprometidas com uma história que vai sendo aos 

poucos reconhecida em cada uma, com a coragem e destemor que não se encolhe ante o fracasso, 

o anonimato, o desprezo, pessoalmente vividos, a ignorância e a presunção alheias que diminuem 

o que não alcançam. Coralinas são as mulheres cujo ventre ou língua deu à luz uma perspectiva 

nova de vida, apesar dos pesares:

Creio na solidariedade humana. 

Creio na superação dos erros 

e angústias do presente. 
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Acredito nos moços. 

Exalto sua confiança, 

generosidade e idealismo.

Esta que se chama Oferta de Aninha (aos Moços), confirma que

Eu sou aquela mulher 

a quem o tempo 

muito ensinou. 

Ensinou a amar a vida. 

Não desistir da luta. 

Recomeçar na derrota.

Eu sou aquela mulher 

a quem o tempo 

muito ensinou. 

Ensinou a amar a vida. 

Não desistir da luta. 

Recomeçar na derrota

E como teve que aprender na escola da vida o que “as deficiências da escola primária” não lhe 

deram, acaba por depreender que todos aprendemos algo e todos sabemos da vida mais do que 

supomos e menos do que imaginamos. Convoca a memória nos seus fragmentos mais dolorosos 

para contar, não para se lamuriar, para reescrever os tempos: 

Infância... Daí meu repúdio invencível à palavra saudade,

Infância...Infância...Hoje,será.
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Cora Coralina

Cora Coralina
Joaquim Coelho Rosa ¹

RESUMO: Uma leitura da Palavra poética de Cora Coralina feita por um filósofo.

O que chamamos “objetividade” é sempre a objetividade de uma narrativa vivida. Aos Poetas é 

possível alcançar uma objetividade mais científica do que a dos historiadores, por meio do culti-

vo da Palavra em sua dimensão poética, aquela que verdadeiramente, faz história. Este estudo 

parte das consonâncias/ressonâncias da Palavra poética de Cora Coralina neste leitor não crítico 

nem académico literário. O estudo desses ecos principia na universalidade da escrita da Poeta, 

em sua capacidade de deslocamento dos limites de um espaço-tempo, e caminha até a paridade 

da dimensão épica da poesia de Cora ao lado dos maiores, Neruda, Píndaro. Junto aos grandes, a 

Palavra de Cora apresenta-se como quem acredita na grandeza não do feito extraordinário, mas 

da monumentalização do trivial da própria vida. O artigo se propõe a desvendar só o suficiente, 

mantendo a Palavra poética em sua excelência escondida.

ABSTRACT: A reading of the poetic Word of Cora Coralina done by a philosopher. What we call 

“objectivity” is always the objectivity of a lived narrative. Poets can achieve a more scientific ob-

jectivity than historians, by cultivating the Word in its poetic dimension, the one that truly makes 

history. This study is based on the consonances/resonances of the poetic Word of Cora Coralina 

in this, non-critical or literary academic, reader. The study of these echoes begins with the univer-

sality of the Poet’s writing, in her ability to displace the limits of space and time, and continues 

until it equates the epic dimension of Cora’s poetry to the greatests: Neruda, Píndaro. Along with 

the greatests, the poetic Word of Cora presents itself as this substance which believes in the gre-

atness, not of the extraordinary facts, but in the monumentalization of the trivial life itself. The 

article proposes to unveil just enough, keeping the poetic Word in its hidden excellence.

¹ Joaquim Coelho Rosa, licenciado em Filosofia pela Universidade Católica de Lovaina (Bélgica), doutorado em Filosofia pela 
Universidade Católica Portuguesa. Foi pesquisador da Unidade de Investigação em Educação e Desenvolvimento (Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa) e da Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Enfermagem (Uni-
versidade de Lisboa), Presidente do Instituto de Inovação Educacional, Secretário-Geral do Conselho Nacional de Educação, Vice-
-Presidente da CIVITAS, Associação para a Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão (filiada na FIDH), consultor internacional e 
perito da União Europeia. Tem publicações nas áreas de Filosofia, Educação, Cidadania e Direitos Humanos, Cultura e Literatura.
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Minha área académica e científica não é a literatura. Embora tendo recebido cuidada formação 

literária e estética, é como filósofo que leio os poetas.

o discurso que lhes é próprio. A “objetividade” dos Poetas é mais científica do que a dos historia-

dores. Estes pretendem narrar fatos e feitos, simplesmente; aqueles sabem que o que chamamos 

“objetividade” de fatos e feitos é sempre a objetividade de uma narrativa vivida, a que, vulgar e 

erradamente, se chama “subjetividade”. 

Com a Crítica da Razão Pura, Kant minou há mais de dois séculos a separação de “subjetividade” e 

de “objetividade”: a objetividade é sempre produzida pelas formas da sensibilidade e do entendi-

mento do sujeito; e este, por sua vez, só se determina em sua subjetividade no ato de determinar 

objetos do conhecimento. E a Física do século XX relegou para o cesto das velharias em desuso 

qualquer miragem de fenômenos objetivamente puros em que não interferisse o olhar subjetivo 

do observador.

É esta objetividade científica que, como filósofo, me interessa quando abordo a Poesia: a res-

sonância dos tempos na palavra poética, naquela Palavra que, verdadeiramente, faz história. A 

Palavra poética, ainda que exponha acontecimentos, implanta-se como um acontecimento em si 

mesmo, acontecimento este que faz ressoar os acontecimentos a que se refere, não para os nar-

rar, compreender ou explicar, mas para lhes assegurar uma sobrevida, uma reiteração a cada vez 

que o poema for dito ou lido.

Minha leitura dos poetas é guiada pela impressão em mim da expressão do Poeta. Não sendo críti-

co nem académico literário, falo da ressonância da palavra do Poeta e de como ela estabelece em 

mim sua consonância. Com Cora Coralina, não faço diferente e vou falar das nossas consonâncias/

ressonâncias.

Primeira consonância/ressonância: suas estórias e poemas são universais, só aparentemente situ-

ados no espaço e no tempo. 

O espaço/tempo é sempre um encerramento: espaço e tempo delimitam um acontecimento em 

suas condições e circunstâncias de surgimento. O historiador faz isso precisamente: propõe uma 

colocação dos fatos numa sucessão linear de espaço/tempo de modo a que o lugar que o aconte-

cimento ocupa nessa sucessão lhe confira um significado e uma justificação numa série de ante-

cedentes e consequentes.
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O Poeta situa-se no plano da universalidade: colocado na Palavra poética, qualquer fato adquire 

abertura infinita porque é liberado das circunstâncias e condições de seu acontecer e pode ser 

reiterado recorrentemente na Palavra que o expõe. O lugar dos fatos passa a ser o da própria 

Palavra poética e de sua ressonância/consonância. O lugar da poesia de Cora Coralina não é Goiás, 

é qualquer lugar: Goiás acontece a e em Cora Coralina na forma da Palavra poética e isso faz com 

que Goiás possa acontecer doravante universalmente, em todo e qualquer lugar.

E o mesmo se diga do tempo. A poesia de Cora subtrai Goiás ao tempo e liberta os fatos que 

canta do tempo em que aconteceram para os fazer acontecer indefinidamente. O tempo efetivo 

da Poesia é indefinido, é em verdade não-tempo. Isso significa que a Palavra poética é momento, 

acontecimento único e absolutamente singular; lida e relida, a Palavra poética repetida é, a cada 

leitura e releitura, essencialmente nova, momento novo, nova criação. Isso assemelha-a ao que 

seria uma Palavra eterna, embora a distinção seja radical: Palavra eterna seria momento único e 
definitivo; a Palavra poética é indefinidamente repetível a todo o momento.

As estórias/poemas de Cora Coralina são sempre aqui e agora em qualquer momento, como é 

próprio da Poesia verdadeira: a própria Palavra se faz Presença, não re-presentação verbal de fa-

tos ou feitos. A Palavra poética não é eterna, mas assume e confere perenidade, a si mesma e aos 

fatos e feitos que canta.

Segunda consonância/ressonância: a palavra/coisa de Cora Coralina. 

A Palavra poética de Cora Coralina não usa, nem tem praticamente, conjunções ou preposições, 

formas gramaticais próprias para estabelecer nexos de sentido lógico e narrativo. Conjunções 

e preposições são as formas gramaticais que permitem compreender, explicar, justificar, narrar, 

construir e formular sentido. São elas que permitem a linearidade discursiva, inclusive e sobretu-
do da ciência. Sem preposições e conjunções, não é possível demonstrar. 

A Palavra poética de Cora Coralina, diferentemente, coloca-se e coloca-nos em três dimensões. A 

textura da sua Palavra poética tem a espessura dos acontecimentos: não pinta, não descreve, não 

discorre, nem sequer narra e, certamente, não demonstra coisa nenhuma; põe perante, mostra. 

Em lugar das formas gramaticais que estabelecem nexos lógicos, a Palavra poética de Cora tem 

vírgulas, pontos, travessões: o nexo das palavras de Cora é logoico ² , existencial, o lado-a-lado de 

palavras acontecendo perante nós e ganhando a espessura existencial de Poesia.

²O termo “logoico” é referido a logos, no sentido em que a filosofia grega clássica o usava para, no mesmo conceito, designar a 
coisa e seu acontecimento em Palavra. A distinguir de “lógico”, também referido a logos, mas com sentido discursivo e proposi-
cional.
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A própria adjetivação é, em Cora, substantiva. A maior parte dos adjetivos não tem função adje-

tiva, de qualificação de algum substantivo: eles próprios se colocam lado-a-lado, não como pin-

celadas de cor, mas como gestos vigorosos que constituem a figuração objetiva de uma cena. É 

impossível ler essas sucessões de adjetivos sem ter a sensação, mesmo física, de estar perante um 

palco onde, ao modo como Aristóteles definiu a tragédia, está em ação a própria ação: o drama 

efetivamente presente, não a representação de uma cena ³.

O ritmo poético acontece, em Cora Coralina, normalmente, desse modo, não dependente/rela-

tivizado pela rima e pela métrica; quando estas acontecem, é por causa do ritmo poético, não a 

causa dele. O ritmo poético de Cora Coralina é ação dramática da sua Palavra poética, mostrando 

absolutamente a afirmação de Pessoa, no Livro do Desassossego: “a palavra é completa vista e 

ouvida”.

Terceira consonância/ressonância: dimensão épica da poesia de Cora Coralina.

Não sou teoricamente competente para falar dos matizes dos gêneros literários 4.Continuo me 

guiando pela “objetividade poética” acima mencionada, caraterizando a epopeia como narrativa 

grandiloquente do fato ou feito heroico. Como falar, então, de “épico” na poesia de Cora Coralina?

Talvez a maior grandeza não esteja no feito excecional, mas no engrandecimento e transcendên-

cia dos feitos triviais da própria vida, daquilo que podemos chamar “heroico cotidiano”. Já de He-

raclito nos vem a frase famosa: “mesmo aqui, neste lugar [a cozinha], estão os deuses”5.De algum 

modo, na medida em que confere perenidade a fatos e feitos, toda a Poesia verdadeira tem algum 

parentesco com o épico.

Historicamente, porém, a tradição associou o épico aos feitos grandiosos, expressando-os na 

grandiloquência narrativa que carateriza as epopeias: o verso de dez sílabas (chamado “heroico”), 

as estrofes de oito ou dez versos, a linguagem encomiástica…

Mas se o verdadeiro heroico reside no cotidiano, então a sua narrativa não requer expressões 

3 ARISTÓTELES, Poética, VI. Sobretudo 1449 b 35 sgs e 1450 a.

4 Sobre o caráter épico da poesia de Cora Coralina, analisado e explicado com todo rigor e fundamentação académicos, ver EBE 
MARIA DE LIMA SIQUEIRA, O prato azul-pombinho, de Cora Coralina: a reiteração do épico em voz lírica”,In Conciderações sobre 
poesia Goiana, Cânone 2018.

5 ARISTÓTELES, Partes dos Animais, I, V, 645, a 17.
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grandiosas: “o verdadeiro é o simples”6. Quanto mais pura e simples a Palavra, mais a grandeza e 

a transcendência do cotidiano se revelam tais quais são, pois o cotidiano é comum. Sua excelência 

não vem de qualquer grandiosidade e heroicidade exteriormente verificável, mas da grandeza 

que as pessoas comuns conferem interiormente a seus feitos comuns. Todo o feito excede-se e 

é excedido por uma grandeza exteriormente inaparente, pois é de tal modo interior aos “heróis 

comuns” que só a Palavra poética a pode revelar.

Quarta consonância/ressonância: Cora Coralina ao lado dos maiores.

Cora Coralina acorda/recorda dois ecos famosos: as Odes Elementares, de Pablo Neruda; e, mais 

ainda do que Neruda, as Odes, de Píndaro. O eco de Pablo Neruda é óbvio e nem requer justifica-

ção. Já o eco de Píndaro poderá parecer excessivo, exagerado e até abusivo. No entanto, é à de 

Píndaro que a grandeza épica de Cora Coralina mais se assemelha.

É habitual considerar, na épica clássica, que matriciou a épica subsequente até aos nossos dias, 

sobretudo Homero e Virgílio, apesar das substanciais diferenças nos três poemas que os celebri-

zaram. Como filósofo, atribuo a Píndaro uma dimensão épica, frequentemente obnubilada, mas 

evidente7. As Odes de Píndaro enaltecem os grandes feitos de atletas olímpicos e de cidadãos no-

táveis. Mas, diferentemente de Homero, o enaltecimento de Píndaro a seus heróis não se dirige, 

essencialmente, a seus feitos “exteriores”: estes são apenas o pretexto para celebrar a excelência 

e a transcendência “interiores” do herói que se revelam nos feitos exteriores.

A épica das Odes pindáricas é uma forma de exaltação, por assim dizer, mística: os feitos notá-

veis de seus heróis revelam a interioridade divina que os carateriza como humanos excelentes. 

O Poeta tem a humilde lucidez de ver essa revelação e permitir que ela se preserve e conserve 

na Palavra poética. A suprema cegueira seria enaltecer o feito em si mesmo: este revela apenas 

“em negativo” uma excelência que ficaria escondida se o feito fosse enaltecido “em positivo”. Um 

feito, em si mesmo comum na sua exterioridade, pode revelar uma grandiosidade interior que só 

o olhar humildemente atento e recolhido do Poeta consegue vislumbrar.

6 HEGEL, Fenomenologia do Espírito, Prefácio.

7 “Píndaro sereno cheio de épicos rumores”, diz Victor Hugo em um alexandrino.
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Presos na pequenez contingente, temporal/temporária e espacial, da positividade do feito em si 

mesmo, não nos liberamos/negamos para acolher e ecoar a revelação absoluta, eterna e univer-

sal que o feito, literalmente, sacramenta8.O Poeta é como um sumo-sacerdote, que não apenas 

manifesta/revela a grandeza escondida dos humanos, mas, justamente com essa manifestação/

revelação, realiza reiteradamente, a cada proclamação que se faça da sua Palavra poética, essa 

excelência escondida.

A poesia de Cora Coralina é grandiosa de uma grandiosidade que Píndaro não desdenharia. 

O efeito da épica clássica tradicional é tornar intemporais os feitos temporais/temporários dos 

heróis, preservando-os e conservando-os em palavras que os repetem indefinidamente. A épi-

ca pindárica e a coralina têm outro efeito que não o de “in-temporalizar” os feitos: seu efeito é 

“a-temporalizar” os feitos, torná-los momento para qualquer tempo; não os “re-presenta” para 

todos os tempos, mas mostra e realiza o não-tempo da sua Presença indefinidamente renovada e 

reiterada. É uma épica de Poetas-Místicos.

A filosofia medieval associava cada uma das chamadas “três faculdades da alma” (inteligência, 

vontade e memória) respetivamente a cada uma das chamadas “três virtudes teologais”, as que 

definem o próprio Deus (fé, amor e esperança). Associar fé e inteligência ou amor e vontade é 

fácil e quase óbvio. Mas associar memória e esperança é muito estranho, de tão contrárias que 

parecem: a memória é de coisas passadas; a esperança é de coisas futuras.

Associar memória e esperança não está ao alcance de qualquer um: é capacidade exclusiva do 

Poeta/Místico, de um Píndaro ou de uma Cora Coralina. A força da Palavra, nesses Poetas, faz com 

que a memória manifeste/faça acontecer os feitos como pura Presença, sem passado nem futuro, 

perenes, quiçá eternos e imortais. É verdadeiramente a memória do que perenemente será. Essa 

é, desde sempre, em todas as civilizações, a Esperança dos humanos.

A Palavra poética dos poetas-místicos é, literalmente, profética, proclamando uma dimensão das 

coisas que os olhares comuns não veem e prometendo a sua indefinida repetição. A sua importân-

cia irredutível é a de não ter por referência a pequenez dos lugares-comuns: os quinze minutos 

de fama da mídia, a publicidade das redes sociais, o enriquecimento grosseiro das exterioridades. 

8 O conceito de “sacramento” é o de um gesto que simboliza, isto é, envia um sinal duplo: manifesta algo que é já um fato e, nes-
se mesmo gesto, reitera, como um novo feito, aquele fato.
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A Palavra poética dos poetas-místicos está presa ao universal comum a todo o cotidiano que seja 

assumido em sua grandiosidade interior de Presença: aí residem a grandeza e a riqueza que o 

tempo não devora e que Cora Coralina descobre e revela nos pobres comuns mortais da sua Goiás.

Mas verdadeiramente pobres são os “ricos” que pensam que a Poesia de Cora Coralina não é im-

portante porque não recebe ecos de exterioridade. Como se fossem os ecos exteriores que sabem 

(ou decidem) o que é ou não é importante, o que é ou não é perene! Para o Poeta e para o Filósofo, 

importante é o “rumor épico” que se escuta na Palavra que deixa acontecer em si a revelação da 

grandiosidade presente no mais comum. 

Considerar não importante a Poesia de Cora Coralina não é defeito dela, mas insuficiência de 

quem ignora a essência da Poesia e da Vida. Receio muito, por vezes, que essa ignorância seja o 

traço caraterístico que identifica os tempos que vivemos.

ler.iiler.puc-rio.br


Cora Coralina e
 Leodegária de Jesus

130 anos de nascimento

N º 16, abril de 2020, ISSN 2179-2801

ler.iiler.puc-rio.br
Períódico L.E.R. - iiLer/PUC-Rio - RJ-Brasil

31

ARTIGOS DO DOSSIÊ

Como lembrar, esquecer e silenciar Cora Coralina? Memória feminina na Cidade 
de Goiás1.

How to remember, forget and silence Cora Coralina? A feminine memory in the 
City of Goiás.

Ana Raquel Costa Dias2

    Keides Batista Vicente3

RESUMO: Por meio da oralidade foi possível acessar a memória de cinco mulheres moradoras da 

histórica Cidade de Goiás, localizada no interior do Estado de Goiás, acerca da imagem de Anna 

Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, mais conhecida como a doceira e poetisa Cora Coralina. Foram 

entrevistadas duas mulheres, mãe e filha, que mantém o ofício de paneleiras, uma que integra o 

projeto cultural “Mulheres Coralinas”, uma moradora do espaço rural, e por último uma servidora 

pública federal, que se mudou da capital para a cidade, impulsionada pelo trabalho. Através do 

conceito de “memória feminina”, que compreende que os relatos de mulheres carregam com-

preensões de mundo organizadas por imposições patriarcais, e enfatizam o espaço cotidiano e 

particular das relações renegados pela história construída por homens e para homens, foi possível 

compreender como e o que se lembra de Cora Coralina, as formas de organização de esquecimen-

tos e silenciamento desta mulher, ao que tange suas práticas sociais e a sua escrita. Ao final, estas 

mulheres analisam como a imagem de Cora Coralina compõe o tecido histórico e social da cidade. 
¹ Este artigo resulta da disciplina “Cora Mulher Coralina: história, memória e literatura” ministrada pela professora Dra. Diane 
Valdez na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás em 2019. Na ocasião as autoras deste artigo tiveram a opor-
tunidade de atuarem como monitoras, bem como conhecer e refletir sobre Cora Coralina, suas obras, sobre história regional por 
meio da literatura, aprofundando uma discussão ainda rara no ensino superior acerca da memória feminina. 

2 Ana Raquel Costa Dias é doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 
Goiás na linha de pesquisa Estado, Políticas e História da Educação. Possui Mestrado em Educação e Graduação em Pedagogia 
pela Universidade Federal de Goiás, especialização em História Cultural: imaginário, identidades e narrativas pelo Programa de 
Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás e Neuropedagogia aplicada à Educação pela FABEC. Professora da 
Secretaria Municipal de Educação do município de Goiânia e tem experiência como docente universitária e coordenadora peda-
gógica em instituição de ensino superior privada no curso de Pedagogia. Pesquisadora membro do projeto de extensão GEPHE 
FE/ UFG (Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educa.ção).

3 Keides Batista Vicente é doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 
Goiás na linha de pesquisa Estado, Políticas e História da Educação. Possui graduação em História - Licenciatura e Bacharelado 
pela Universidade Federal de Goiás - Campus Avançado de Catalão. Especialista em História do Brasil pela Universidade Federal 
de Goiás - Campus Avançado de Catalão. Mestrado em História Social pela Universidade Federal de Uberlândia. Professora da 
Universidade Estadual de Goiás. Pesquisadora membro do projeto de extensão GEPHE FE/ UFG (Grupo de Estudos e Pesquisas 
em História da Educação).
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PALAVRAS-CHAVE: Cora Coralina; memória feminina; silêncio; esquecimento; ressentimento. 

ABSTRACT: By means of the orality, it was possible to get access to the memory of five women 
who live in the historical City of Goiás, located in the State of Goiás, about the image of Anna Lins 
dos Guimarães Peixoto Bretas, more known as the baker and poetess Cora Coralina. Five women 
were interviewed. Two of them, mother and daughter, keep the job as cooks, one participates of 
the cultural project named “Coralinas Women”, another one lives at the rural space and the last 
one is a federal public servant, who moved to the capital of the State because of her job. Throu-
gh the concept of “feminine memory”, which comprehends that the women’s reports carry un-
derstandings of the world organized by patriarch’s impositions and emphasize that the daily and 
particular space of the rejected relations by the history built by men and for men, was possible 
to understand how and what is remembered of Cora Coralina, the ways of oblivion and silencing 
organization of this woman, regarding to her social practices and her writing. In the end, these 

women analyzed how Cora Coralina’s image builds the historical and social part of the city.

KEYWORDS: Cora Coralina; feminine memory; silence; oblivion; resentment.

INTRODUÇÃO
Na sepultura n.º 14 do Cemitério São Miguel4, da histórica Cidade de Goiás, estão depositados os 
restos mortais da poetisa Cora Coralina. Seu corpo dorme em uma lápide de mármore com ima-
gens cristãs, um livro talhado com  versos de sua autoria.

Imagem 1: Lápide da sepultura de Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas.

4 O Cemitério São Miguel da Cidade de Goiás surgiu em 1859 a partir de uma lei datada de 20 de junho de 1846 na qual proibia o 
sepultamento em igrejas. O cemitério estava diretamente ligado ao Hospital de Caridade São Pedro de Alcântara, que o adminis-
trava. As sepulturas representam em sua maioria monumentalidade, beleza artística ou simplicidade.
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O túmulo de Cora Coralina, longe de ser considerado apenas como um “lugar de memória” (Nora, 
1984), de depósito do corpo físico, ou mesmo local de visitação de amantes de poesia e literatura, 
pode ser reconhecido como um espaço que marca um processo de resistência. O que é perceptível 
pela escolha do poema a ser imortalizado em sua última morada física e assim sua compreensão 
sobre a vida, a morte e a história. 

A arte dos traços poéticos de Cora Coralina e sua compreensão do tempo histórico em que estava 
inserida, materializa-se como resistência em versos e estrofes, em contos sobre ruas, casas, becos 
e práticas sociais. Expressões e compreensões sobre seu tempo, que podem ser acessados em 
seus livros, mas também na sua casa e seus artefatos transformados em museu, nas referências 
artísticas encontradas como souvenir, na prática culinária da elaboração de doces e na forma em 
que os moradores da cidade lembram e falam sobre ela. 

Posto isso, o objetivo deste artigo é apresentar como um grupo de mulheres moradoras da Cida-
de de Goiás, no ano de 2019, lembram e analisam a imagem que elas e a cidade possuem de Cora 
Coralina e como esta compreensão sobre a poetisa foi construída historicamente na cidade. 

Dessa forma, algumas questões devem ser colocadas, pois a cidade histórica e turística está or-
ganizada em referência a algumas imagens. Entre elas, citamos o período da colonização do país 
e, consequentemente, do Estado de Goiás, e com isso o período da mineração e escravidão; de 
relações de poder político e oligárquico conturbado existente de forma marcante até a primeira 
república; as práticas religiosas católicas, como a procissão do fogaréu; a imagem associada de 
Cora Coralina como doceira e poetisa, tendo alcançado representatividade no espaço acadêmico 
no Brasil e em outros países; o título de Patrimônio Cultural da Humanidade que a cidade recebeu 
da UNESCO no ano de 2001; o Festival Internacional de Cinema, que recebe vários cineastas para 
uma mostra competitiva de filmes, documentários e curta-metragens. 

Ao percorrer a Cidade de Goiás, a historicidade colonial dialoga com a imagem de Cora Coralina. 
A visita à cidade é motivada por vários aspectos, como citamos anteriormente, mas a figura da 
poetisa está no imaginário do turista e do morador da cidade de forma diferente e conflitante. 

Entendemos que este conflito é, também, uma construção de gênero. Visto que, segundo Caste-
ele & Voleman (1992), o que ocorre com a história das mulheres pode ser compreendido por uma 
relação de opressão, silenciamento e negação. Neste caso, temos a imagem da poetisa, e como 
historicamente foi construída, o que pode ser compreendido através da narrativa de mulheres de 
outro período histórico. 
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Temos então duas concepções sobre a história de Cora Coralina. Primeiro uma compreensão do 
seu passado como espaço privado das suas relações, e que são considerados ao longo dos anos na 
Cidade de Goiás como um relembrar moralizante. Isto é, uma construção reincidente na história 
de mulheres, pois a elas são destinados os espaços específicos dentro de uma construção social 
com referência ao patriarcado. 

A segunda concepção refere-se ao reconhecimento da sua obra e, consequentemente, da sua re-
sistência às práticas sociais vigentes, denunciadas em seus versos e contos. E com isso, uma marca 
do seu passado no tempo presente da Cidade de Goiás. 

Dessa forma, quando se nega esta estrutura social, a mulher recebe um estigma. O que pode 
ocorrer, por um lado com a reafirmação histórica do que não é adequado para a sociedade em 
tempos e espaço diferentes, mas também pode ocorrer uma negação social de um indivíduo ou 
fato, elaborando-se, assim, uma concepção punitiva ou de resistência, isso mediado pelo tempo 
da lembrança e da narrativa. 

Ocorre então, para Casteele & Voleman (1992, p. 103), sobre o que se lembra e como se lembra, 
um embasamento na estrutura dos papéis sociais, e com isso, a sexualização da memória afirman-
do que: “[...] la memoria seria constitutiva del debate sobre las determinaciones sociohistóricas de 
lo masculino y lo femenino”. 

Nesses aspectos, as mulheres não se lembram de forma diferente dos homens, mas sim a compre-
ensão feminina sobre a sociedade é formada a partir de uma apreensão imposta por uma estrutu-
ra de poder, baseado em relações patriarcais. 

Perrot (1989) indaga a existência de uma memória feminina, pois em muitos momentos da histó-
ria a presença das mulheres foi silenciada, como por exemplo, nos documentos históricos oficiais, 
jornais, fotografias, já que não participavam de atividades políticas e econômicas. A autora com-
para as mulheres, no teatro da memória, como construção de um passado, como sombras tênues. 

Mas, para a autora, através da história oral é possível acessar um conhecimento específico das 
sombras da memória feminina, que não é definida por uma questão biológica e sim por

[...] práticas sócio-culturais presentes na tripla

operação que constitui a memória – acumulação primitiva, rememora-

ção, ordenamento da narrativa – estão imbricadas nas relações mascu-

linas/femininas reais e, como elas, são produto de uma história. (PER-

ROT, 1989, p.18)
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Dessa forma, as memórias são gendradas, isto é, definidas pelas especificidades do gênero e no 

gênero. Segundo Lauretis (2019), os espaços são marcados por especificidades de gênero, isto 

como diferença sexual e seus conceitos derivados, como exemplo ela cita a feminilidade, mater-

nidade, a escrita feminina e a cultura da mulher. E, completa, “[...] fomos “engendradas” como 

mulheres, isto é, não são apenas os outros que nos consideram do sexo feminino, mas, [...] nós nos 

representamos como mulheres” (p. 134)   

Posto isso, nos aproximamos de memórias de mulheres sobre uma mulher, mas que foi instituída 

em uma sociedade a partir de aspectos culturais definidos por sexo e gênero. Isto é, determina-

ções de práticas culturais construídas por uma compreensão patriarcal, estando os homens e mu-

lheres em ações que correspondem seus lugares na sociedade. 

1. A construção da memória de mulheres sobre Cora Coralina 

A metodologia de pesquisa moldou-se na execução de entrevistas com mulheres, moradoras da 

Cidade de Goiás. Recorremos à entrevista por ser uma das técnicas mais utilizadas por pesquisa-

dores para a coleta de dados, principalmente pela necessidade de se obter dados que não podem 

ser encontrados em registros e fontes documentais

O termo entrevista é construído a partir de duas palavras, entre e vista. 

Vista     refere-se ao ato de ver, ter preocupação com algo. Entre indica 

a relação de lugar ou estado no espaço que separa duas pessoas ou 

coisas. Portanto, o termo entrevista refere-se ao ato de perceber reali-

zado entre duas pessoas. (RICHARDSON 1999 p. 207).

O uso da história oral, como já ressaltou Perrot (1989), é uma metodologia que permite conhecer 

as concepções do mundo privado e sua relação com o público. E, também, conhecer os interesses 

de ordenamento social a partir de uma noção de gendramento.

No caso desta pesquisa, através do uso da história oral ocorre, sobretudo, o uso deste exercício no 

esforço de se superar o senso comum que norteia as concepções, ações e falas de Cora Co
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ralina. Na ocasião foram propostos questionamentos acerca da trajetória pessoal e profissional 

da poetisa, instigando em consonância a opinião particular, coletiva e o sentimento transcorrido 
pelas entrevistadas em relação à autora em questão. As perguntas tinham como objetivo central 
compreender os olhares que algumas mulheres da cidade possuem sobre Cora. Destaca-se, neste 
sentido, a acepção de Ribeiro (2008) ao tratar a entrevista como

 A técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter informa-

ções a respeito do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, 

sentimentos e valores subjacentes ao comportamento, o que significa 

que se pode ir além das descrições das ações, incorporando novas fon-

tes para a interpretação dos resultados pelos próprios entrevistado-

res. (p.141)

Neste caso, temos a especificidade da entrevista ao pesquisar história das mulheres, visto que é 
um mecanismo para obter informações de um grupo de pessoas que em muitos casos são renega-
dos na história pelos homens que a escrevem. E, também, por trazer informações sobre o espaço 
público, mas, principalmente sobre o privado. Desta forma 

Es pues en la prácitica de las fuentes orales, liberadoras de la palabra 

y de la vivencia cotidiana, donde las relaciones entre lo privado y lo 

público puden aclararse y afinarse, permitiendo nuevas miradas sobre 

dominios que se suponen conocidos. Éstos, por la tanto, se encuen-

tran enriquecidos com elementos tradicionalmente poco tomados em 

cuenta. (CASTEELE & VOLEMAN, 1992, p. 108)

Enfatizar a memória feminina, através da oralidade, é lidar com espaços voluntários e involuntá-
rios das interpretações dos fatos históricos e do cotidiano. E, desta forma, acessar uma compre-
ensão do mundo como protagonistas,  pois, “[...] uma mulher, ao me contar sua história, não é um 
transmissor passivo ou neutro; pelo contrário, é um agente moldando e construindo sua narrativa, 
ativa e criativamente [...]” (PATAI, 2010, p.59)

Realizamos entrevistas com três mulheres moradoras da Cidade de Goiás. A quarta mulher a ser 
entrevistada reside na área rural e a última trata-se de uma mulher que  mudou-se para a cidade 
em função do trabalho. 
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Entre as moradoras da cidade, duas mulheres, mãe e filha, foram entrevistadas no espaço que re-
alizam o ofício de paneleira. A terceira, na ocasião estava no Mercado Municipal e participa da “As-
sociação  Mulheres Coralinas.”5 A que reside na área rural, em um assentamento, foi entrevistada 
durante a realização da feira municipal de domingo. A última, funcionária pública federal, estava 
também no Mercado Municipal.

De acordo com as narrativas destas mulheres, foi possível organizar uma compreensão de Cora 
Coralina no que tange o lembrar e como se lembrar; como é construído um esquecimento da po-
etisa a partir de construções moralizantes; e o esquecer Cora Coralina como poetisa, já que ela é 
assim lembrada fora da cidade e tem sua obra reconhecida.

A primeira pergunta realizada para estas mulheres correspondia à compreensão sobre quem é 
Cora Coralina. E, dessa forma, foi possível compreender de qual lugar social cada entrevistada 
constrói sua narrativa. 

Sobre Cora Coralina, R., 57 anos, paneleira relata “Conheci muito pouco, porque quando eu come-
cei a entender, ela era bem velha. Mas com cinco seis anos eu já conheci ela”.

G., 35 anos, paneleira,  

Que eu me recordo, que eu me lembro, porque eu não a conheci. Foi 

uma figura ilustre da nossa cidade. As escolas levavam a gente pra co-

nhecer onde ela morava, onde ela fazia os doces dela, então assim, a 

imagem que eu tenho de Cora, é que ela foi uma mulher ilustre de Goi-

ás, uma doceira, lutadora, guerreira.

Nos dois relatos, mãe e filha, que realizam o ofício de paneleiras na Cidade de Goiás, e assim pro-
duzem peças que são vendidas para turistas, percebemos uma distinção de conhecimento permi-
tido pelo tempo histórico e como estiveram socialmente integradas na cidade. R. conheceu Cora 

5 Trata-se de um grupo de cinquenta mulheres, uma rede de apoio, que se uniu para se fortalecer, conquistando independência 

financeira, capacitação profissional, desenvolvimento da autoestima, ressignificando vidas femininas com empoderamento.  

Fundada em 2016, a associação procura fortalecer vozes de mulheres, inspirando principalmente na história de vida de Cora 

Coralina. Oferecem cursos de gastronomia, bordado, costura e modelagem de barro e de palha. Refere-se, sobretudo a uma ação 

de luta por um espaço feminino na sociedade.
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Coralina pessoalmente, e isto lhe dá o estatuto da experiência do fato. G. recebeu informações 
de um espaço educacional institucionalizado, em que a poetisa já estava inserida como personali-
dade, tendo um espaço de referência como construção histórica e simbólica, isto é, sua casa e os 
utensílios transformados em museu.

Há então uma compreensão de Cora Coralina como moradora da cidade, e desta forma sua ima-
gem foi construída através de uma cultura oral, moldada por ordenamentos culturais; e a imagem 
da poetisa, foi construída a partir de um conhecimento da sua obra e biografia. 

Nesse aspecto, segundo E., 37 anos, que participa do projeto “Mulheres Coralinas”, a condição de 
gênero da poetisa, em seu tempo histórico, explica suas ações. 

Cora foi uma escritora que dividiu águas na cidade, eu acho, porque na 

época dela, tudo que ela fez a trajetória dela, na época dela, é, a mulher 

era muito reprimida, então ela foi muito corajosa, ela enfrentou tudo 

e todos  pro propósito dela, para o que ela queria e o que ela sentia.

Segundo o relato, Cora Coralina é reprimida, mas é sobretudo corajosa. Destaca-se, ademais, um 
momento de compreensão do passado social determinado pelo gênero. Mas, também, o conhe-
cimento possibilitado no tempo presente, através de um projeto social destinado a mulheres, 
permitindo uma compreensão sobre a poetisa, que é o do lugar que a mulher deve ocupar, mas 
que é possível transgredir. 

Algumas características sobre o conhecimento de Cora Coralina são destacadas nas entrevistas 
como poetisa, escritora e outras como sua generosidade. Esta relação conhecimento e altruísmo é 
enfatizada pela agricultora A. D. A “Cora foi muito boa aqui em Goiás. Maravilhosa. A história dela 
é muito linda, maravilhosa e boa. A gente nem sabe explicar. Ela era boa demais da conta. Ajudava, 
sabida, generosa”.

A funcionária pública N., 28 anos, diferente das outras mulheres entrevistadas não conviveu na 
cidade durante sua infância ou adolescência, não frequentou o espaço escolar ou o cotidiano da 
Cidade de Goiás. Ela mudou-se para a cidade, e consegue perceber, a partir do seu distanciamento 
cultural, uma imagem sobre a poetisa que foi construída historicamente por determinações de 
sua condição de gênero.
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Desse modo, segundo a entrevistada  

 Olha (pausa), pelo pouco que ouço, eu moro em Goiás há dez anos, mas 

a gente percebe assim, pelo pessoal daqui um preconceito primeiro, 

né, porque imagino que pela época, por ser uma mulher que (pausa). 

Eu vejo Cora assim, ela teve muita coragem pra época dela, pra fazer, 

pra sair de Goiás, pra voltar pra Goiás, fazer o que ela fez.

A construção da imagem de Cora Coralina, elaborada por estas cinco mulheres, denota uma com-
preensão histórica de uma mulher, mas também demonstra a condição de gênero impresso nos 
dois tempos, o da história e o da narrativa, isto mediado pelo gênero. Nesses aspectos

 [...] as memórias constituem narrativas, discursos, construídos e re-

construídos, e também podem ser vistas como performances, nas 

quais o gênero tem uma grande importância (WOLFF; PEDRO & SILVA, 

2017, p. 58).

Temos com os relatos das mulheres a performance da fala que demonstra como a informação foi 
construída e articulada. Desta forma elas, no tempo presente, materializam o que ouviram sobre 
Cora Coralina enfatizando aspectos considerados culturalmente positivos e negativos para a Cida-
de de Goiás, e moralizante para a condição de ser mulher. 

Segundo R., 

Ué, pra cidade ficou assim, depois que ela morreu todo mundo conhe-

ceu, porque antes era conhecida como doceira, porque depois que 

morreu que virou poeta e virou esses trens. Tem muita gente que é 

revoltada, que diz que ela não é de Goiás, que ela veio pra Goiás.

Com essa narrativa, temos a compreensão de que a profissão de doceira aproxima Cora Coralina 
da cidade e do papel da mulher ali permitido, além de constituir sua fonte de renda. Essa foi a 
prática econômica e cultural que ela desempenhou ao retornar para a Cidade de Goiás na segunda 
metade da década de 1950.
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É necessário enfatizar também que o acesso à informação e, principalmente a produção literária, 

não é para todas as classes sociais, considerando o número de analfabetos funcionais no Brasil na 

década de 1970, que segundo dados do IBGE eram de 33.7 % da população6. Outro dado relevan-

te é que a cidade até o ano de 2018 não dispunha de livraria, a última existente era da década de 

1920. No ano de 2018, no Mercado Municipal, foi inaugurada a Livraria Leodegária, que recebe o 

nome em homenagem à moradora da cidade Leodegária de Jesus, escritora e amiga de Cora Co-

ralina. Nesse, aspecto, podemos considerar que muitas pessoas, moradoras da cidade, não conhe-

cem a produção literária de Cora Coralina por não acessá-la, pelo distanciamento cultural, educa-

cional, político e econômico, apesar do evidente e particular esforço de algumas organizações.

Posto isso, a informação de que Cora Coralina se torna conhecida como poetisa só após a sua 

morte é contraditória. Ana Lins publica seu primeiro conto no ano de 1908, então com 14 anos, 

no jornal de circulação regional “A Rosa”. E com o pseudônimo de Cora Coralina publica em 1910, 

no "Anuário Histórico e Geográfico do Estado de Goiás", seu conto “Tragédia na Roça”. No ano de 

1965, aos 75 anos, é publicado o seu primeiro livro, "Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais". 

Sua produção literária lhe permite tomar posse da cadeira n.5 da Academia Feminina de Letras e 

Artes de Goiás, no ano de 1970. Foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Juca Pato, da União Bra-

sileira dos Escritores, em 1983, com o livro "Vintém de Cobre – Meias Confissões de Aninha". Em 

1984 ela passa a ocupar a cadeira n. 38 da Academia Goiana de Letras.  

Mas mesmo com a sua produção literária, reconhecimento acadêmico nacional e internacional, 

Cora Coralina é lembrada de forma pejorativa, como afirma a entrevistada G. 

Eu já escutei que ela era mulher batalhadora, guerreira, mas também já 

escutei coisas não muito agradáveis. Eu escutei que ela era mulher da 

vida, que ela era uma pessoa mal educada, ranzinza, que ela maltratava 

as pessoas, já escutei também. 

6Fonte: IBGE, Censo Demográfico. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/documents/1869 68/485745/Mapa+do+analfabetis-

mo+no+Brasil/a53ac9ee-c0c0-4727-b216-035c65c45e1b? version=1.3>. Acesso em : 20 de jan. 2020. 
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A entrevistada completa que “[...] ela era mal educada com as pessoas que tratavam ela mal, que 

falavam dela, com as outras pessoas não, como os turistas”. Assim compreendemos, a partir da 

acepção de Nora (1984), que as memórias estariam ligadas a movimentos contínuos e lembranças 

transmitidas entre gerações, bem como sujeitas a manipulações. 

Para E., a concepção criada por algumas pessoas da cidade sobre Cora Coralina pode ser compre-

endida em dois aspectos, primeiro por um caráter de gênero, segundo foi elaborada e transferida 

por gerações, isto é, “[...] pessoas mais velhas que falam mal de Cora Coralina”. Assim

Eu acho que é por conta dela ter saído da cidade, fugido, e aí na época 

que ela fez isso, isso não era permitido, você sair da casa dos pais e 

casar e principalmente com um homem que já foi casado, saiu daqui 

fugida com ele, porque os pais não aceitavam e aí a sociedade num 

aceitava na época e aí continuou passando de um pra outro.

Desta forma, se a memória sobre Cora Coralina é gendrada, isto é, elaborada com referência a 

padrões moralizantes, que são fundamentais para manter uma articulação de poder com base no 

patriarcado, há uma necessidade também que ocorra o silenciamento e os esquecimentos sobre 

ela. Como por exemplo, o silenciamento da mulher como poetisa, e com isso o reconhecimento 

da função política da escrita feminina, isto é, denunciativa e contestatória, que rompe os espaços 

privados e torna-se participativa. 

Temos então, com as narrativas de cinco mulheres, uma compreensão e avaliação a partir do local 

que cada uma ocupa, e, principalmente, da função social de gênero que lhes é designada, como 

mãe, esposa, mantenedora da casa, trabalhadora, entre outras. Mas não podemos deixar de enfa-

tizar a função política que estas mulheres assumem ao falar sobre a condição do sexo feminino na 

sociedade em que vivem, avaliando assim a construção histórica sobre Cora Coralina.

Nesse aspecto

 [...] ouvir o que as mulheres têm a dizer sobre sua história de resistên-

cia e ouvir suas narrativas tem um significado político atual que conec
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ta as novas gerações, evocando um vínculo político entre resistência e 

transformação.   (WOLFF; PEDRO; SILVA, 2017, p.  73)

casar e principalmente com um homem que já foi casado, saiu daqui 

fugida com ele, porque os pais não aceitavam e aí a sociedade num 

aceitava na época e aí continuou passando de um pra outro.

Ao evocar a memória feminina, com seus significados e avaliações, ocorre no tempo presente a 

compreensão do passado como um dever, isto é, lembrar para que não se esqueça, mas também 

como um direito a um passado descortinado e problematizado. 

Temos em Cora Coralina uma representante de mulher que busca romper com os padrões impos-

tos, com uma estrutura patriarcal de sociedade, mas que retorna a sua cidade natal e é recebida 

de forma hostil. Mas, principalmente, ela questiona sua condição de gênero, e assim ocorre o re-

conhecimento das mulheres em Cora, como uma memória feminina que lembra, resiste e reafirma 

a imagem da mulher no tempo presente, motivadas por necessidade e compreensões dos espaços 

que estão inseridas. Assim,

 [...] nas relações de gênero vigentes, as pessoas ocupam funções e têm 

tarefas diferentes, e isso configura uma ou outra forma de narrar suas 

trajetórias. Considerando que nas narrativas as pessoas se constituem 

como gênero, o tempo, a relação e o lugar definem o que pode ser dito 

e o que continua escondido, o que vai ser destacado ou minimizado 

(PEDRO, 2017, p. 33-34).

Ao questionarmos se Cora Coralina é uma referência, R., responde “Todas nós mulheres somos 

referência, que trabalha aqui, que faz alguma coisa aqui é referência da cidade”. E, para G., Cora 

 foi uma mulher muito forte ela agüentou muita coisa sem o apoio da 

família, sem o apoio dos moradores e pra muita gente aqui não gosta 

dela, fala mal dela, mas depois que conheci a obra dela que comecei a 

ler os poemas dela que comecei a entender a vida dela e a minha.
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Posto isto, retomamos Perrot (1989) sobre as memórias femininas, reiterando que estas foram 

mantidas historicamente nas sombras imperceptíveis do teatro das memórias,  definidas por um 

gendramento patriarcal da ciência e das funções sociais que ocupam, mas que elas irrompem no 

presente com base em problematizações, questionamentos e revisões. 

Desta forma, pesquisar, analisar e falar sobre mulheres é, antes, um momento individual de avalia-

ção do ser mulher, e como o gendramento se constituiu além da divisão biológica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Temos então, com este artigo, uma busca por compreender a memória feminina articulada atra-

vés de um gendramento. Nós, como pesquisadoras nos reconhecemos no teatro das memórias, 

nos processos de silenciamento, esquecimento e ordenamento de gênero. Por isso escolhemos 

o tempo verbal no plural, pois falamos de nós como sexo feminino, e, principalmente, de como 

fomos construídas sócio e culturalmente. 

Somos mulheres que buscam, através da memória feminina, compreender como Cora Coralina é 

lembrada, silenciada e esquecida. Neste emaranhado de interesse, colocamo-nos não só como 

pesquisadoras, mas essencialmente como linhas de um tecido social fruto do patriarcado, pois 

carregamos uma estrutura de pensamento que é resultado de concepções sobre como ser mulher.

A escolha por entrevistarmos cinco mulheres e assim analisarmos as suas compreensões sobre 

Cora Coralina, que se constitui historicamente a partir de sua produção literária feminina,  condu-

zimo-nos pelo caminho difuso e analítico destas mulheres. Assim elas não narram só o que ouvi-

ram e compreendem sobre a poetisa, mas essencialmente avaliam a construção de conceitos que 

são estruturais em uma cidade no interior do país.

Aqui cabe uma reflexão sobre a memória feminina, isto é, como as mulheres lembram, mas essen-

cialmente o questionamento sobre os motivos de assim lembrarem. O que pode ser compreendi-

do nos relatos, a partir dos diferentes envolvimentos com a cidade e, consequentemente, como 

ela está organizada em sua cultura, política, sociedade e mesmo economia. Isto definido por uma 

questão geracional, pelo acesso à educação formal, tempo de residência.
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Cabe refletir posteriormente acerca das acepções do universo masculino sobre Cora Coralina, 

em prol de se analisar e comparar as vivências e visões de homens e mulheres sobre essa mulher 

poetisa, doceira e de trajetória que merece ser desvelada, descortinada e respeitada. Trata-se 

do exercício de reconhecimento e valorização de mulheres, apresentando-as como sujeitos de 

história, portadoras de memórias, de sentimentos com suas resistências e enfrentamentos. A his-

tória da mulher precisa ser desembrulhada concomitante aos seus acontecimentos individuais, 

os lugares provindos, atuação no magistério, histórico familiar e os contextos vigentes. Torna-se 

fundamental um novo olhar para histórias de mulheres comuns, doceiras, poetisas, professoras, 

costureiras, paneleiras, agricultoras, mulheres obscuras, mulheres que superaram o estigma da 

beleza e da riqueza, mas que, sobretudo ocuparam e tomaram espaços e tempos.

Desta forma, lembrar, esquecer e silenciar Cora Coralina é a materialização da necessidade de 

uma organização social e cultural no presente. Visto que as definições moralizantes sobressaem a 

sua produção literária e acadêmica. 

Por não cumprir sua condição de gendramento, ela recebe uma punição, é estigmatizada e recebe 

um tratamento hostil por parte dos moradores da Cidade de Goiás. Isso pode ser percebido em 

seus versos, mas principalmente como muitos moradores da cidade elaboram suas narrativas so-

bre Cora Coralina. E isso é uma condição ainda no tempo presente para muitas mulheres, visto a 

exibição em redes sociais do espaço privado como condição de desmoralização.  
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As instituições e o processo de “canonização” de Cora Coralina 

Institutions and the coralice cora “canonization“ process
Thaise Monteiro1

RESUMO: Este artigo analisa os discursos, agentes e instituições responsáveis pelo processo de 

reconhecimento e canonização da poeta goiana Cora Coralina, com intuito de compreender o pa-

pel e a importância desses agentes. Para tanto, elencamos as instituições que se envolveram nesse 

processo e levantamos a Fortuna crítica da autora, levando em conta a teoria do Sistema Literário, 

de Itamar Even-Zohar (1990), que considera que as relações sistêmicas determinam o status de 

certos autores e obras. Consideramos ainda que o valor estético da obra da autora é igualmente 

relevante nesse processo e constatamos que o caráter narrativo de sua poesia retoma o passado 

histórico da Cidade de Goiás, atrelando o valor de sua obra à construção identitária da cidade. 

Assim, é associada à construção identitária da Cidade de Goiás que as Instituições determinaram 

a canonicidade de Cora Coralina, graças às relações existentes no sistema literário.

 
PALAVRAS-CHAVE: Instituição; Canonização; Poesia; Cora Coralina.

ABSTRACT: This article analyzes the discourses, agents and institutions responsible for the pro-

cess of recognition and canonization of the poet from Goiás, Brazil, Cora Coralina. The objective 

of this work is to understand the role and importance of these agents. For that, we will list the ins-

titutions that were involved in this process and we will investigate the critical fortune about that 

author. We will also take into account the theory of the "Literary System" by Itamar Even-Zohar. 

Theorist who considers that systemic relations determine the status of some authors and literary 

works.  Thus, we found that the aesthetic value of the author’s work was equally relevant in this 

process. We also perceive that the narrative character of her poetry resumes the historical past 

of the Cidade de Goiás, linking the value of her work to the identity construction of the town. In 

this way, the procedures of the literary system determined Cora Coralina's canonization precisely 

because her work is linked to the identity construction of the Cidade de Goiás.

KEYWORDS: Institutions; Canonization; Poetry; Cora Coralina

¹ Thaise Monteiro possui Bacharelado em Letras, com habilitação em Estudos Literários (2011) e Licenciatura em Letras, com ha-
bilitação em Língua Portuguesa (2011), ambas as graduações concluídas na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goi-
ás, onde realizou o Mestrado (2014) e o Doutorado (2018) em Letras e Linguística na área de concentração dos Estudos literários.
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INTRODUÇÃO

O termo canonização nos remete a um processo pelo qual um indivíduo morto passa, a fim de ser 

declarado santo, de acordo com regras e rituais determinados pela Igreja. Trata-se, portanto, de 

um termo comumente relacionado a princípios religiosos e, de fato, as primeiras utilizações da pa-

lavra, de forma generalizada, remetem a uma série de Livros Sagrados listados pela Igreja Cristã. 

Posteriormente o conceito foi ampliado para uma seleção, uma lista de indivíduos e textos eleitos 

por uma sociedade, como detentores de valores universais e de critérios de medidas, que são por 

eles impostos a outros textos e indivíduos, de modo que o cânone apresenta um valor normativo.

A literatura se apropriou do uso da palavra para designar obras de leitura obrigatória, “grandes” 

obras, obras “clássicas”, ou seja, um conjunto de obras e autores de reconhecido valor, dignos 

de serem transmitidos de geração em geração. Nesse sentido, o presente artigo, cujo tema é a 

importância das instituições no processo de canonização da poeta goiana Cora Coralina, ao tratar 

do que chama de “processo de canonização” da poeta, evidentemente não discute sobre um pro-

cesso para torná-la santa, e sim sobre um processo de reconhecimento que a insere num cânone 

regional, da literatura goiana, e a estabelece, cada vez mais, como parte do cânone nacional bra-

sileiro.  

Itamar Even-Zohar (1979, p.7) entende por canonizadas aquelas normas e obras literárias que, nos 

círculos dominantes de uma cultura, se aceitam como legítimas e são preservadas para que for-

mem parte da herança histórica de uma comunidade, o que não quer dizer que definir uma obra 

como canônica seja um eufemismo para “boa literatura” frente a uma “má literatura”. Mas o que 

faz com que uma obra seja aceita como legítima e seja preservada como parte da herança histó-

rica de uma comunidade? O que faz com que algumas obras façam parte de um cânone literário, 

e assim, ultrapassem a barreira do tempo e se eternizem na história ou permaneçam um longo 

tempo na cultura de um povo?

Existe uma série de critérios e fatores, além dos estéticos, que influenciam no reconhecimento de 

uma obra ou de um autor como parte de um cânone, como críticos literários, editoras, periódicos, 

clubes e grupos de escritores, órgãos do governo, escolas, universidades, entre outros meios de 

comunicação de massa, que determinam quem e quais produtos serão recordados por uma so-
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ciedade, por tempo indeterminado.  Esse conjunto de fatores consiste no que Even-Zohar (1990, 

p.12) chama de Instituição, elemento que compõe a sua teoria do Sistema Literário, segundo a 

qual o sistema é uma rede heterogênea e dinâmica composta por uma série de macrofatores: o 

produtor, o consumidor, o repertório, o mercado, o produto e a instituição. Esses elementos se 

relacionam e são interdependentes.

No sistema, a canonicidade se manifesta mais concretamente no repertório, agregado a leis que 

regem a produção de textos, porém, não seria apenas o repertório a determinar o que pode ser 

canonizado ou não. Segundo Even-Zohar (1979, p.10), na Língua, não é o repertório linguístico que 

determina a canonicidade e sim o sistema, ou seja, o agregado de fatores que operam na socie-

dade implicados na produção e no consumo de enunciados linguísticos, de modo que seriam as 

relações sistêmicas que determinariam o status de certas obras, em determinada língua. 

A Instituição dita as normas que prevalecem na atividade literária, aceitando alguns produtos e 

resistindo a outros, remunerando alguns produtores e penalizando outros. Para Cora Coralina, 

as relações entre os elementos que compõem o sistema são determinantes em seu processo de 

canonização.  A possibilidade de consumo do produto literário é determinada por instituições, 

agentes e discursos que fundam imagens de determinado produto ou produtor, podendo gerar e 

perpetuar símbolos e ícones para uma sociedade. 

Dessa forma, as Instituições podem determinar a canonicidade de uma obra e de um autor, como 

é o caso de Cora, incorporada à construção identitária do Estado de Goiás, graças às relações 

existentes no sistema literário. Assim, o objetivo deste artigo é elencar os agentes e discursos, 

as Instituições responsáveis pelo processo de reconhecimento e canonização de Cora Coralina, 

compreendendo o papel e a importância delas nesse processo. 
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1. As Instituições e o processo de “canonização”

Nascida em agosto de 1889, Ana Lins dos Guimarães Peixoto, a poeta Cora Coralina, desde muito 

cedo teve estreita relação com o mundo das Letras. Devido à Abolição da Escravatura, no ano 

anterior ao seu nascimento, com a falta de mão-de-obra, maus empreendimentos e dívidas, com 

as dificuldades que se agravavam a cada dia, por volta de 1900, Cora, sua mãe e suas irmãs muda-

ram-se para a fazenda Paraíso, residência de seu avô materno. Nessa altura, aos 11 anos de idade, 

foi obrigada a deixar os estudos, que nunca concluiu2. 

A estada na fazenda Paraíso, em contato com o meio rural, constitui baliza crucial de suas des-

cobertas, pois a autora manteve contato com a vida na gleba e com a prática da contação de 

histórias, que a acompanhou por toda vida. Esse contato, provavelmente, começou a gerar o fio 

narrativo que percorre grande parte de sua obra.

Cora frequentou pouco os bancos escolares, teve uma educação formal reduzida, mas a autora foi 

uma autodidata. Lia literatura no Gabinete Literário Goiano, lia jornais e revistas que a mãe assi-

nava e, além do mais, foi uma mulher que soube ler bem o grande livro da vida. 

Em 1905, ao retornar com a família para a cidade, Cora Coralina passou a frequentar o Gabinete 

Literário Goiano e a fazer parte do Grêmio Literário Goiano, criado em 1906, do qual a autora foi 

vice-presidente. 

Em 1907, foi criado o jornal literário A Rosa. O periódico era impresso em papel cor de rosa e era 

considerado como veículo de ideias dos intelectuais goianos da época. Cora Coralina passou então 

a ser uma de suas redatoras e assim, por meio de um contato diário com a intelectualidade, desen-

volveu seu talento como escritora. 

Data de 1910 a primeira importante crítica sobre a autora, escrita pelo professor Francisco Fer-

reira dos Santos de Azevedo, na parte literária do Anuário Histórico, Geográfico e Descritivo 

do Estado de Goyaz. Sobre o conto “Tragédia na roça” escreveu: “ Cora Coralina (Anna Lins dos 

Guimarães Peixoto), é um dos maiores talentos que possui Goiás [...] É a maior escritora do nosso 

Estado, apesar de não contar ainda 20 anos de idade”(AZEVEDO, 1910, p.210)

2 Todas as referências biográficas sobre Cora Coralina apresentadas neste artigo foram tiradas do livro: Cora Coralina: raízes de 
Aninha, de Clóvis Carvalho de Britto e Rita Elisa Seda, 2ª edição publicada pela Ideias e letras em 2009.
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No ano seguinte, Cora seguiu para o Estado de São Paulo onde não deixou de escrever e publicar 

nos periódicos das cidades em que viveu – Jaboticabal, São Paulo, Penápolis e Andradina. 

Em 1956, com o retorno da autora para a sua terra natal, a ABE (Associação Brasileira de Escrito-

res) promoveu, em Goiânia, um coquetel em sua homenagem, ocasião em que teve alguns de seus 

poemas declamados por escritores goianos como Bernardo Élis, Gilberto Mendonça Teles e Ba-

riani Ortêncio e teve distribuído, na noite de celebração, o poema em prosa “O cântico da Volta”. 

Posteriormente o jornal Folha de Goyaz publicou poemas da autora declamados na homenagem.

Nos anos seguintes, Cora Coralina lutou pela publicação de seus escritos, percorreu várias edito-

ras, até que, em 1965, conseguiu publicar a sua primeira obra. O lançamento oficial ocorreu no 

dia 23 de setembro de 1965, no Bazar Oió, em Goiânia, com apoio do Grupo de Escritores Novos 

(GEN), especialmente do escritor Miguel Jorge. Apesar de se tratar de uma autora goiana e residir 

em Goiás, foi uma editora paulista, José Olympio, a responsável pela primeira edição da primeira 

obra de Cora, Poemas dos becos de Goiás e estórias mais. O livro saiu simples, num formato 

14x21, sem ilustrações, com a seguinte apresentação: “Cora Brêtas – Cora Coralina: miniaturista 

dos mundos idos que assim ela eterniza”, do escritor J. B. Martins Ramos, crítico designado por 

Antônio Olavo, diretor da José Olympio.

Após a sua primeira publicação, por questões financeiras, a autora decidiu se dedicar a fabricação 

de doces, outro importante fator na formação da lenda criada em torno de seu nome, pois a fama 

de escritora que fazia doces extrapolou os limites de sua cidade, na época recentemente tomba-

da como Patrimônio Histórico Nacional. Segundo Delgado (2003), a recepção da obra da poeta é 

indissociável da composição midiática da anciã que vive solitária na Casa da Ponte, dedicando-se a 

escrever poesia e ao fazer de doces.

Essa imagem da mulher que fazia doces e escrevia versos, da poeta doceira, é sempre lembrada, 

faz parte da legenda que se formou em torno de Cora, como a do poeta ladrão em torno de Villon, 

como a de Rimbaud, como o poeta adolescente que levou a poesia ao mais longe que ela poderia 

ir e a abandonou, indo lidar com o tráfico de negros e armas na África. No caso de Cora, é interes-

sante porque a imagem da poeta e da doceira conjugadas põe abaixo a separação empobrecedora 

entre o trabalho manual e o intelectual, que a nossa sociedade faz questão de preservar, dividindo 

a sociedade entre os que pensam e os que fazem.
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Esses discursos que fundaram a imagem da anciã, poeta e doceira geraram um ícone da cultura 

goiana. Na época, visitaram a Cidade de Goiás e procuraram os doces e poemas de Cora, gente de 

todos os lugares, políticos e intelectuais brasileiros como Yolanda Costa e Silva, primeira dama da 

nação, a escritora Rachel de Queiroz, o médium Chico Xavier, os escritores Jorge Amado e Zélia 

Gatai, entre outros importantes nomes que também atuaram no processo de reconhecimento de 

Cora Coralina.

Em 1969, a autora participou da Antologia do Conto Goiano, organizada por Anatole Ramos, Mi-

guel Jorge e Luiz Fernando Valadares, com a crônica “O tesouro da casa velha”. 

Entre 1969 e 1970 foi criada e aberta a Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, em que 

Cora ocupou a cadeira nº5. Muitos e significativos foram os eventos e discursos fundadores da 

imagem de poeta-doceira nesse período. Em 1975, em 30 de março, foi publicada no jornal O 

Popular a crítica de Wendel Santos, “O universo imaginário de Cora Coralina”. A crítica avaliava a 

obra Poema dos becos que, somada à análise de Oswaldino Marques, contribuiu para um maior 

reconhecimento da autora. No mesmo ano, foi inaugurada uma sala com seu nome no Colégio 

Carlos Chagas, ocasião em que foi homenageada.

Em junho de 1976, quase 10 anos após a publicação de sua primeira obra, foi publicado, desta vez 

por uma editora de sua terra, a Livraria e Editora Cultura Goiana, o Meu livro de cordel, o segundo 

livro de poemas da autora.

Pouco depois, a Editora da Universidade Federal de Goiás manifestou interesse em reeditar Poe-

mas dos becos de Goiás e estórias mais. A solicitação de reedição ao Magnífico Reitor Professor 

Paulo de Bastos Perillo foi feita pelo Departamento de Práticas Educacionais e pela diretora da 

Faculdade de Educação, Professora Nancy Ribeiro de Araújo e Silva. Em pouco menos de um ano, 

em 16 de maio de 1978, já acrescida de 10 poemas, foi lançada a 2ª edição da obra, com ilustração 

de Maria Guilhermina e prefácio de Oswaldino Marques, poeta, ensaísta, tradutor, teatrólogo e 

crítico. 

Oswaldino Marques teve o primeiro contato com a obra de Cora através do poema “Todas as 

vidas”, publicado no Correio Brasiliense, mesmo jornal em que ele publicou posteriormente o 
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ensaio “Cora Coralina, professora de existência”, que se tornou o prefácio da 2ª edição. O poeta 

e crítico da Geração de 45 foi o primeiro crítico de renome nacional a avaliar a obra de Cora, ser-

vindo de motivação, sobretudo, para o interesse da UFG (Editora) em reeditar Poemas dos becos. 

A reedição da obra foi a primeira das ações da Universidade Federal de Goiás que estimulou a 

canonização de Cora Coralina. Outro importante acontecimento, tido como consenso entre os 

estudiosos da vida e obra de Cora, como o principal responsável pelo seu reconhecimento nacio-

nal, foi a apreciação de sua obra por um dos maiores nomes da poesia brasileira, o poeta Carlos 

Drummond de Andrade. 

De posse da 2ª edição de Poemas dos becos, Drummond, como não tinha o endereço da autora, 

enviou uma carta de admiração à Editora Universitária em julho de 1979. Na carta o poeta diz:

Rio de Janeiro, 14 de julho de 1979. Cora Coralina. Não tendo o seu 

endereço, lanço estas palavras ao vento, na esperança de que ele as 

deposite em suas mãos. Admiro e amo você como alguém que vive em 

estado de graça com a poesia. Seu livro é um encanto, seu verso é água 

corrente, seu lirismo tem a força e a delicadeza das coisas naturais. Ah, 

você me dá saudades de Minas, tão irmã do teu Goiás! Dá alegria na 

gente saber que existe bem no coração do Brasil um ser chamado Cora 

Coralina. Todo o carinho, toda a admiração do seu Carlos Drummond 

de Andrade. (ANDRADE, APUD BRITO, SEDA, 2009, p.382).

Para (DELGADO, 2003, p.185) “a posição que Drummond ocupa como cânone da literatura brasi-

leira qualifica e concede autoridade para estabelecer uma interpretação da obra de Cora Coralina 

que produz e multiplica o valor tanto cultural, quanto mercantil dos seus livros”.

Ainda em 1979, a casa de Cora Coralina, a Casa Velha da Ponte, figurava em Vila Boa de Goiás, obra 

com desenhos de Tom Maia, legendas de Thereza de Camargo Maia e texto de Bernardo Élis, escri-

tor goiano que, 4 anos antes, em 23 de outubro de 1975, foi eleito como ocupante da cadeira nº 1, 

na Academia Brasileira de Letras. A publicação pertence à série de volumes de textos ilustrados, 

resultado de uma parceria entre a Editora Nacional e a Empresa Brasileira de Turismo, tratando de 

aspectos turísticos e históricos do Brasil. 
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Entre as igrejas, ruas e outros espaços históricos, a casa de Cora é apresentada. O interior da casa 

é ilustrado e as ilustrações são acompanhadas pelo seguinte texto:  “Cantora das belezas simples 

da cidade, poetisa dos Becos de Goiás e estórias mais, Cora Coralina é artista notável não apenas 

nas letras como igualmente na cozinha, sendo afamados seus licores e seus doces de frutas cris-

talizadas” (ÉLIS, 1979, p.40). 

Outra publicação que também serve de meio de divulgação da obra de Cora Coralina, de mesma 

data e mesmo título citado anteriormente, Vila Boa de Goiás, também introduzida por Bernardo 

Élis, apresenta poemas de Cora Coralina ilustrados, publicada pela Berlendis e Vertecchia Edito-

res-RJ.

Em 27 de dezembro de 1980, Drummond publica, no caderno B do Jornal Brasil, a crônica “Cora 

Coralina, de Goiás”, dando maior reconhecimento à obra da autora perante à crítica e ao público. 

Essa crônica de Drummond sobre Cora atualmente está presente nas edições de Vintém de cobre 

– seu terceiro livro de poemas, publicado posteriormente. Na crônica, o poeta mineiro apresenta 

a escritora, destaca trechos de poemas, como por exemplo trechos de “Todas as vidas”, aponta 

algumas de suas características e conclui: “Assim é Cora Coralina, repito: mulher extraordinária, 

diamante goiano cintilado na solidão”. 

A partir das considerações de Drummond, a indiferença de muitos em relação à Cora Coralina e a 

sua obra teve de ser reavaliada, e aqueles que não a conheciam voltaram os olhos para ela. Tanto 

que em outubro de 1981, a poeta foi agraciada com o recém-criado “Troféu Jaburu”, a maior co-

menda cultural do Estado de Goiás.

Após este importante impulso em sua trajetória literária, em 1983, Cora Coralina foi a homena-

geada da II Semana de Lançamentos da Universidade Federal de Goiás, realizada entre 15 e 19 de 

agosto. Na ocasião, foi lançada a 1ª edição de Vintém de Cobre. Meias confissões de Aninha e 

entregue à autora o título de Doutora Honoris Causa, título conferido pela Universidade Federal 

de Goiás. 

A proposta do título honorífico a Cora Coralina foi feita pela então reitora, Professora Maria do 

Rosário Cassimiro, e foi aprovada por unanimidade pelo Egrégio Conselho Universitário em sessão 
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ocorrida um ano antes, no dia 31 de agosto de 1982. A proposição assinada pela reitora justifica a 

concessão do título em que Cora é apresentada como padrão de toda uma geração, isso quando 

a autora já contava 93 anos de idade. Nela são concentrados valores intelectuais, artísticos, cultu-

rais e morais vangloriados pela tradição goiana e sua mensagem de fé que, segundo a justificativa, 

se constitui numa vanguarda em defesa dos costumes. 

No entanto, na justificativa, a obra da autora não é diretamente citada. Os costumes da socieda-

de goiana apresentados em seus poemas são tratados de forma crítica, a exemplo dos costumes 

antigos dentro dos quais foi criada e pelos quais sofreu a menina Aninha, personagem de seus 

poemas. Cora volta seu canto para os excluídos, aqueles que vivem às margens da sociedade e 

dos padrões, vidas obscuras que nem sempre representam os valores morais da tradição goiana.

Um mito é construído apoiado numa condensação de valores positivos e no passado, na tradição 

de Goiás, e a Universidade Federal teve um papel fundamental na formação desse mito. Se por um 

lado as palavras da Instituição enaltecem a imagem da autora, por outro a desconstrói, no sentido 

de apenas reafirmar seus valores assentados no passado, sem considerar a importância de sua 

obra poética, que apesar dos temas provincianos e do atraso da cidade que representa, tem o seu 

valor literário e artístico, quando retrata seu passado histórico e recria, por meio de imagens poé-

ticas, a Cidade de Goiás. A Universidade almejou serem homenageados em Cora Coralina o Saber 

e a Cultura, as Artes e as Letras, os Padrões Morais e Culturais de Goiás.

É inegável que tudo tenha se cumprido, que Cora Coralina tenha se tornado um símbolo do Estado 

e o maior nome da literatura goiana, embora tenhamos outros nomes como Hugo de Carvalho 

Ramos e Bernardo Élis, isso devido a esse mito que foi construído em torno de seu nome.

Em entrevista, a Professora Maria do Rosário Cassimiro esclarece os motivos que a levaram a pro-

por o título honorífico à Cora:

A poesia de Cora Coralina explodiu, os livros de Cora foram como fogo 
na pólvora, foi uma sensação, uma coisa extraordinária, todo mundo 
que tinha algum gosto pela literatura tomou conhecimento de Cora 
Coralina, nossa literata mais famosa. Sempre digo que Bernardo Élis foi 
nosso escritor mais importante, único goiano na Academia Brasileira 
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de Letras, mas Cora Coralina é a mais famosa. Se ela já não fosse tão ve-
lha, se não tivesse aparecido na literatura já bastante velha, mais cedo 
ou mais tarde ela entraria para a Academia Brasileira de Letras, porque 
a fama dela foi uma coisa extraordinária, daí o interesse da Universi-
dade da terra dela, do Estado dela em publicar seus livros. Quando eu 
fui reitora eu queria prestigiar a três áreas das artes, a literatura, com 
Cora Coralina, a música com Belkiss Spencieri Carneiro de Mendonça e 
as Artes Plásticas, com o Siron Franco, que já estava ficando famoso. Eu 
queria prestigiar esses três conferindo o título de Doutor Honoris Cau-
sa. A Cora Coralina foi muito bem aceita pelo Conselho Universitário, 
fui eu que apresentei a proposta, o Conselho Universitário aprovou por 
unanimidade e assim foi concedido o título à Cora Coralina³.

 

O Lançamento do livro Vintém de cobre e a entrega do título de Dra. Honoris Causa aconteceram 

nos dias 15 e 18 de agosto de 1983, durante a II Semana de Lançamentos da Editora da UFG. A 

solenidade de outorga do título aconteceu às 10h da manhã, no auditório do ICB-1, no Campus da 

UFG, como consta no convite.

Há um detalhe muito interessante, depois que foi aprovado a outorga 
do Honoris Causa, ela demorou muito tempo para resolver vir rece-
ber essa homenagem, porque ela ficou muito emocionada. Talvez de 
todas as homenagens que ela recebeu, essa tenha sido a que ela mais 
se emocionou, esse título de Dra. Então ela tinha medo, de tão emo-
cionada que ela estava, tinha medo de receber o título e morrer logo 
em seguida. Ela foi adiando, adiando e um dia eu fui até a casa dela, em 
Goiás, ela estava sozinha, doente, deitada num quarto com o madeira-
mento todo escorado com paus para não cair em cima dela, uma pobre-
za, parecia uma joia esquecida num canto. Eu me sentei na cabeceira da 
cama dela e nós fomos conversar, eu disse a ela que ela precisava vir 

receber o título, já fazia meses que tinha sido concedido4. 

3Entrevista concedida a autora do artigo em agosto de 2012.

4Entrevista concedida a autora do artigo em agosto de 2012.
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A solenidade se realizou dentro das mais finas normas de cerimonial social, no Auditório do ICB 

totalmente ocupado por estudantes e dirigentes da Universidade. Na ocasião, foi feita a apresen-

tação pública da propositura lida pelo Secretário Geral dos Órgãos Colegiados da UFG, Luis Antô-

nio Coqueiro. Estavam presentes o prefeito da Capital, sobrinho de Cora, Prof. Nion Albernaz, o 

delegado do MEC em Goiás, Prof. João Jardim Peclat e os Pró-Reitores da Universidade. A então 

reitora Maria do Rosário Cassimiro, no uso das atribuições conferidas pelos cânones das leis, en-

tregou o diploma a Cora “em reconhecimento pelos seus preciosos ensinamentos e pelos seus 

avultados méritos no terreno da literatura e da poesia”. A seguir uma imagem da solenidade5: 

As práticas discursivas da Universidade, em seu tom oficial e solene, investiu Cora Coralina do 

poder simbólico de representar a cultura goiana. Na cerimônia de outorga do título, a monumen-

talização de Cora Coralina foi estratégica para a exaltação da Cidade de Goiás (Delgado, 2003, 

p.228-229).

Cora Coralina, em seu discurso durante a entrega, reconheceu a importância da Universidade em 

sua trajetória literária: 

Foi esta Universidade, pelos seus ex-reitores, professores e Conselho 
Editorial, que tirou meu primeiro livro de um apagamento de treze 

5Imagem extraída da Revista Láureas da UFG, Doutor “Honoris Causa” – Cora Coralina, de 18 de agosto de 1983
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anos de sua primeira edição e edições sucessivas, o lançou de novo, o 
reeditou, possibilitando seu encontro casual com críticos e mestres da 
literatura nacional que o referendaram em críticas valiosas6.

Ainda em 1983, o livro Vintém de cobre. Meias confissões de Aninha foi indicado para concorrer 

ao Troféu Juca Pato, um dos principais prêmios literários brasileiros, oferecido pela União Brasi-

leira de Escritores - UBE, que definiria o intelectual do ano. Cora Coralina concorreu com Teotônio 

Vilela, o Menestrel de Alagoas, e com o poeta cearense Gerardo Melo Mourão. A poeta goiana foi 

a primeira mulher a receber o prêmio Juca Pato em 21 anos de história do concurso.

Cora regressou à Casa da Ponte em dezembro de 1984, já muito debilitada, e no dia 9 de abril de 

1985, faleceu no Hospital São Salvador, em Goiânia. Foi velada na Igreja do Rosário em Goiás e, 

como era sua vontade, sepultada no túmulo de seu pai, no Cemitério São Miguel, na Cidade de 

Goiás. 

Muitos foram os discursos, agentes e as instituições que se envolveram no processo de canoniza-

ção de Cora Coralina e, dentre eles, a Universidade Federal de Goiás e os poetas Oswaldino Mar-

ques e Carlos Drummond de Andrade têm papel fundamental. Segundo Delgado (2003, p.179), 

“As práticas discursivas do processo de monumentalização são acompanhadas de profusa fabri-

cação iconográfica. Quer em jornais ou revistas, quer na televisão, a verbosidade e a imagem de 

Cora Coralina são agenciados na produção do fato midiático”.

Os discursos e agentes que “manipulam” os modos de recepção de um autor se somam às ações 

do autor ao construir a sua própria imagem. Nessa rede que constitui o sistema literário, segundo 

Delgado (2003), entrecruzam-se diferentes campos discursivos – literatura, mídia, patrimônio, a 

autobiografia tecida pela poeta, a memória construída pela exposição do museu que se tornou a 

casa de Cora, a biografia escrita por Vicência Bretas Tahan, sua filha, dissertações e teses escritas 

sobre a autora e sua obra, nas últimas décadas e as ações dos críticos, escritores e pessoas reno-

madas que agenciaram e agenciam, com seus discursos reconhecidos e legitimados, a história de 

vida e a obra de Cora Coralina. 

6Trecho do discurso de Cora Coralina, ao receber o título de Doutor Honoris Causa, extraído da Revista Láureas da UFG, Doutor 

“Honoris Causa” – Cora Coralina, de 18 de agosto de 1983
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Segundo Darcy França Denófrio, os textos críticos acerca da obra de Cora vêm crescendo consi-

deravelmente, embora quase todos permaneçam como textos acadêmicos. Em fortuna crítica le-

vantada por Denófrio (2006, p.179), constatamos a existência de ensaios acadêmicos sobre a obra 

poética de Cora nos Estados Unidos, tese de doutorado defendida na Universidade Complutense 

de Madrid, dissertação de mestrado em Sorbonne-Nouvelle, teses de doutorado e mestrado em 

todo o Brasil.

Embora a maioria dos textos críticos sobre Cora mantenham-se como trabalhos acadêmicos, são 

notáveis as publicações em jornais, revistas e livros. A recepção crítica da obra da autora tem cres-

cido consideravelmente e os trabalhos específicos sobre os seus livros foram produzidos nas três 

últimas décadas. Uma breve revisão de sua fortuna crítica revela traços, características que guiam 

a poética coraliniana. 

Tilza Maria Antunes Ribeiro trata da memória – um dos eixos seguidos por Cora – em dissertação 

de mestrado intitulada Memória e lirismo das pedras e perdas na poesia de Cora Coralina, 

defendida na Universidade Federal de Goiás em 2005, Cidade de Goiás. Também privilegia a me-

mória, a Professora Drª. Solange Fiuza Cardoso Yokozawa, no artigo “Confissões de Aninha e me-

mória dos becos”, no livro Moinho do Tempo: estudos sobre Cora Coralina, publicado em 2009.

Esse artigo trata da memória da infância, da transfiguração em arte das vivências individuais, bem 

como da coletividade e da reverência feita pela autora às memórias ocultas, às memórias dos be-

cos. No mesmo livro, Moinho do tempo: estudos sobre Cora Coralina, José Fernandes, no artigo 

“Imagens alquímicas na poesia de Cora Coralina”, trata da imagem em sua poesia.

O epilirismo, outro eixo da obra de Cora, é tratado por Heloisa Marques Miguel, em dissertação 

de mestrado intitulada A poesia de Cora Coralina: “Um modo diferente de contar velhas estórias”, 

defendida na Universidade Federal de Goiás em 2003. O trabalho enfoca a tensão entre o lírico e o 

épico na poesia de Cora, em que a autora se sustenta na caracterização dos estilos e nos processos 

utilizados na constituição de sua poesia. 

Esses trabalhos apontam características de uma poética própria e por isso são relevantes, bem 

como o livro Cora Coralina: O mito de Aninha, de Saturnino Pesquero Ramón, que trata da obra da 

autora numa perspectiva filosófica. Também de modo mais amplo, ou seja, abarcando vários eixos 

ler.iiler.puc-rio.br


Cora Coralina e
 Leodegária de Jesus

130 anos de nascimento

N º 16, abril de 2020, ISSN 2179-2801

ler.iiler.puc-rio.br
Períódico L.E.R. - iiLer/PUC-Rio - RJ-Brasil

59

da obra coraliniana, destacamos o livro Cora Coralina: celebração da volta, uma reunião de nove 

artigos sobre a obra da autora organizada por Darcy França Denófrio e Goiandira Ortiz de Camar-

go, publicada em 2006. Denófrio, uma das organizadoras, assina o texto “Retirando o véu de Isis: 

contribuição às pesquisas sobre Cora Coralina”, que constitui uma pesquisa acerca da fortuna críti-

ca da autora, onde elucida dúvidas sobre a sua obra. Já Goiandira Ortiz de Camargo, em seu artigo 

“Cora Coralina: uma poética para todas as vidas”, apresenta características da poética coraliniana 

analisando também alguns de seus poemas, mais especificamente o poema “Todas as vidas”. 

Todos esses textos são de extrema relevância para o processo de reconhecimento  por sua impor-

tância para o estudo da poética coraliniana e por terem sido no presente trabalho mais solicita-

dos, porém os demais artigos também são relevantes, pois contemplam outras “faces” da poética 

produzida por Cora Coralina. 

Outras importantes obras sobre Cora Coralina dão conta da vida da autora, a sua biografia ro-

manceada, escrita por Vicência Brêtas Tahan, sua filha mais nova, a fotobiografia Cora Coralina: 

raízes de Aninha, escrito por Clóvis Carvalho de Britto e Rita Elisa Seda, em que os autores recu-

peram dados históricos de Goiás, desde antes do nascimento da poeta, dados sociais e culturais 

levantam documentos e apresentam fotos. No livro, toda a vida da poeta é percorrida desde os 

primeiros textos por ela escritos, a ida para São Paulo, o retorno a Goiás, sua vida como doceira, a 

publicação de seu primeiro livro, as cartas de Drummond que deram impulso a um reconhecimen-

to mais amplo de sua obra, várias premiações, até a sua morte. Por isso, Cora Coralina: raízes de 

Aninha constitui grande contribuição para os estudos coralinianos.

O conjunto de discursos, homenagens, títulos e troféus detém um poder simbólico concedido 

pelas instituições que tiveram papel determinante na canonização da poeta.
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2. A Cidade de Goiás e a poesia de Cora Coralina

O esquema do sistema literário proposto por Even-Zohar (1990, p.32) é constituído pela Insti-

tuição, pelo Repertório, pelo Produtor, pelo Consumidor, pelo Mercado e pelo Produto. Há uma 

relação de interdependência que permite que o sistema funcione, assim, um consumidor pode 

consumir um produto, criado por um produtor, a partir de um repertório comum, cuja possibili-

dade de uso está determinada por uma certa instituição. Nesse sentido, o texto já não é o único, 

nem necessariamente o mais importante de todos os aspectos incluídos nesse sistema, pois seria 

a relação de interdependência desses fatores que o permitiria funcionar.  

Assim sendo, analisar o processo de canonização de Cora Coralina a partir apenas da Instituição 

seria desconsiderar dois outros fatores de extrema importância, o Produto e o Repertório, ou 

seja, a própria poesia da autora, a sua obra e os procedimentos estéticos por ela utilizados. A poe-

sia de Cora Coralina apresenta um valor estético literário, valor esse que também contribuiu para 

o seu processo de reconhecimento. 

Trata-se de uma poesia de forte cunho memorialístico e narrativo, o que pode gerar dúvidas quan-

to ao enquadramento de parte da sua obra como do gênero lírico, um dos motivos pelos quais 

Cora talvez, ainda, não seja uma unanimidade para a crítica. 

A partir de sua experiência e memória individuais, a autora resgata e recria o passado coletivo, a 

partir do ponto de vista de uma Goiás do fim do século XIX e início do século XX. 

Por meio de sua memória pessoal, ao resgatar o passado da coletividade, a poeta proporciona à 

recordação lírica um enraizamento épico, criando uma tensão com a subjetividade lírica. Essa di-

mensão épica é motivada pelas experiências vividas por Cora em sua comunidade, como observa 

Camargo (2006, p.59). 

Os primeiros anos de Cora Coralina vividos em Goiás, parte da juventude e infância, bem como o 

final de sua vida, com seu retorno à sua cidade natal, são períodos que constituem fundamental-

mente a composição de sua poesia. Foram 45 anos longe de Goiás.
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Quando a poetisa retorna à sua cidade natal, aos 67 anos de idade, com 
a faculdade da memória aparelhada para o lembrar e com autoridade 
de quem já tem nas mãos a outra ponta da vida, o que foi experiência e 
ficou guardado, mesclado às histórias ouvidas de seu tempo, fundará o 

trabalho de rememoração poética (CAMARGO, 2006, p.59).

Ao retornar à cidade em que viveu em outro tempo, o que Cora percebe a ajuda a reconstituir as 

lembranças que estavam esquecidas, as quais se adaptam ao seu conjunto de percepções atuais. A 

substância da vida de um grupo, experiências vividas na comunidade em que Cora Coralina viveu, 

motivaram o caráter épico de sua poesia, de modo que o afastamento, próprio da narração épica 

contamina a sua lírica. Porém, a individualidade não se desprega do modo de vida do grupo, tanto 

que o sujeito poético em Cora está registrado nos acontecimentos da cidade que ela relembra, e 

mesmo as situações não vividas por ela são apropriadas pelo ouvir de outros e ajustadas a partir 

de sua experiência de vida, responsável pela inflexão lírica de seus poemas. Segundo Camargo 

(2006, p.60), “As narrativas de memória, quando intensamente marcadas pela subjetividade, com-

provam isso: os movimentos da recordação, própria do lírico, pontuam a memória, espaço da nar-

ração épica”.

Para Ramos (2006, p.107), ao representar sua cidade, a poeta constitui imagens próprias desse 

espaço, transformando a cidade em objeto de seu discurso que vai ganhando forma no processo 

de leitura, ao cabo da qual temos um registro histórico-social de uma cidade do interior do Brasil 

do século passado. 

Segundo Yokozawa (2006, p.107),  um fio narrativo percorre grande parte dos poemas da autora, 

nos quais quebra a fusão lírica entre o eu e o mundo, contando histórias que viveu, observou, 

aprendeu de ouvido, histórias contadas não com o distanciamento e a impessoalidade exigidos 

pelo gênero narrativo, mas impregnadas de uma substância pessoal íntima. Assim, a poesia de 

Cora representa a Cidade de Goiás, a memória da cidade, que se esvaiu com o sangue das horas. 

A apresentação da cidade, com suas histórias, suas ruas e becos, com as pessoas que a habitam, 

implica um distanciamento, o que afasta a poesia da Cora de uma atitude lírica mais pura e a apro-

xima de um gesto épico. Entretanto, ao representar a cidade, a subjetividade não é plenamente 

abolida, ficando subjacente ao texto.
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A Cidade de Goiás é a principal metáfora do existir poético de Cora Coralina, com todos os elemen-

tos que a integram, o que consiste em seus habitantes, seus costumes, o tempo como elemento 

transformador da cidade refletido por aqueles que a habitam, a fala de seu povo bem como a 

arquitetura e outros aspectos físicos.  

Reduto da memória das vidas obscuras, o beco foi o espaço eleito pela poeta para o seu canto, e 

foi eleito também para compor o título de sua primeira obra Poemas dos becos de Goiás e estó-

rias mais. Desse modo, a obra de Cora Coralina está intrinsecamente relacionada à Cidade de Goi-

ás, com a sua Geografia, com a sua História, com os seus habitantes, com os seus costumes entre 

outros aspectos da cidade. Por isso, o processo de canonização de Cora e de sua obra está incor-

porado à construção identitária de Goiás, isso graças às relações existentes no Sistema Literário.

CONCLUSÃO

O que Even-Zoar (1990, p.36) chama de Instituição,  incluindo ao menos parte dos produtores, crí-

ticos, membros do governo, instituições de ensino, meios de comunicação de massa, entre outros 

fatores, teve papel fundamental no processo de canonização de Cora Coralina. A autora que, des-

de muito jovem, teve forte relacionamento com o meio literário, recebeu diversas homenagens, 

infelizmente já no fim da vida, continuou sendo homenageada e ainda hoje dá nome à ruas, salas 

de leituras, bibliotecas, auditórios e prédios públicos em todo o país. 

A Universidade Federal de Goiás teve papel fundamental no reconhecimento de nossa maior poe-

ta goiana, não só outorgando a ela o título de Doutora Honoris Causa e com suas práticas discursi-

vas, tom oficial e solene, investindo a autora do poder simbólico de representar a cultura goiana, 

mas também publicando a segunda edição de Poemas dos becos de Goiás e estórias mais, o que 

possibilitou que o livro chegasse às mãos de um dos maiores escritores brasileiros, o poeta Carlos 

Drummond de Andrade. 

A carta e os comentários tecidos por Drummond são de extrema relevância para a canonização da 

autora, assim como o Produto e o Repertório, ou seja, a própria poesia de Cora Coralina, a sua obra 

e os procedimentos estéticos por ela utilizados. 
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Com um conteúdo fortemente assentado nas memórias da poeta, a sua poesia possui um caráter 

narrativo que retoma o passado histórico da Cidade de Goiás e é atrelada à construção identitária 

da cidade que as Instituições determinaram a canonicidade de Cora Coralina, graças às relações 

existentes no sistema literário.
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Leodegária de Jesus: um pássaro com espinho na garganta

Leodegaria de Jesus: a bird with a thorn in its throat

Ebe Maria de Lima Siqueira ¹

RESUMO: O presente artigo pretende levantar algumas hipóteses sobre o que pode ter ficado 

sem ser dito nos discursos de e sobre Leodegária Brasília de Jesus, primeira mulher a publicar li-

vro no estado de Goiás, da mesma forma que pretende investigar alguns dos motivos que podem 

ter ajudado a silenciar a sua voz por tanto tempo, considerando a importância de seu pioneirismo 

no que diz respeito ao início de uma tradição de escrita de punho feminino em Goiás. Nesse re-

corte, propomos o reconhecimento da obra Corôa de lyrios, de Leodegária de Jesus, publicada 

em 1906, como marco fundamental da introdução da escrita feminina em Goiás e do início de uma 

liberdade de expressão para as mulheres nesse estado. Para além de reconhecermos sua obra 

como esse marco, também investigamos as condições que podem ter ajudado Leodegária, como 

mulher e negra, a publicar um livro em um cenário dominado pela intelectualidade masculina. 

Consideramos que sua importância ultrapassa o espaço da arte, porque sua obra nos permite dis-

cutir questões de gênero e raça e as interseccionalidades que naturalmente resultam da leitura 

de seus livros. Tomamos do teórico Michel Collot (2015) a noção de canto do mundo para concluir 

que a poesia de Leodegária de Jesus ultrapassa a dor pessoal de uma adolescente apaixonada, 

para cantar a dor do mundo, motivo pelo qual temos a obrigação de colocá-la ao lado das grandes 

mulheres que contribuíram com a emancipação feminina no estado de Goiás pelo domínio da pa-

lavra poética.

PALAVRAS-CHAVE: Leodegária de Jesus, poesia, interseccionalidades.
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ABSTRACT: This article intends to raise some hypotheses about what may have been left unsaid 

in the speeches of and about Leodegária Brasília de Jesus, the first woman to publish a book in 

the state of Goiás, it also intends to investigate some of the reasons that may have contributed 

for the silencing of her voice for so long, considering the importance of her pioneering spirit with 

regard to the beginning of a tradition of female writing in Goiás. In this section, we propose the 

recognition of the work Corôa de lyrios, by Leodegária de Jesus, published in 1906, as a funda-

mental milestone in the introduction of female writing in Goiás and the beginning of freedom of 

expression for women in that state. In addition to recognizing her work as this milestone, we also 

investigated the conditions that may have helped Leodegária, being a woman and being black, to 

publish a book in a scenario dominated by male intellectuals. We consider that her importance 

goes beyond the space of art, because her work allows us to discuss issues of gender and race 

and the intersectionality that naturally result from reading her books. We take from the theorist 

Michel Collot (2015) the notion of singing the world to conclude that the poetry of Leodegária 

de Jesus goes beyond the personal pain of a passionate teenager, to sing the pain of the world, 

which is why we have an obligation to place it at the side of the great women who contributed to 

the female emancipation in the state of Goiás by the domain of the poetic word.

KEYWORDS: Leodegária de Jesus, poetry, intersectionality.
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Escrever sobre Leodegária Brazília de Jesus na data em que ela completaria 130 anos foi uma das 

formas que escolhemos para celebrar a vida da poetisa, professora, costureira e amiga de Cora Co-

ralina, demonstrando que ela merece de todas nós respeito e admiração. Muitos aspectos podem 

ser abordados considerando sua vida e sua obra em um contexto de pouca participação das mu-

lheres “nas grandes tarefas da cultura”, em um espaço geográfico praticamente isolado das ilhas 

culturais formadas pelos estados do sudeste brasileiro. Em nossa abordagem, buscamos estar 

em sintonia com o nosso tempo, sem perder de vista os conceitos que existiam sobre o feminino 

e sobre a própria poesia no início do século XX, evitando anacronismos e julgamentos açodados. 

Segundo a poetisa e crítica Darcy França Denófrio, importante fonte para as nossas pesquisas, a 

obra de Passarinho – apelido com o qual Leodegária assinava suas cartas ao pai – “se tomarmos, 

de modo especial para Corôa de lyrios, rigorosamente como parâmetro a obra de outros poetas 

de seu tempo, com idade para serem seus pais ou mesmo avó, praticamente nada lhes fica deven-

do” (2001, pág. 17). Seguindo o conselho de Darcy França Denófrio, queremos ser um elo com a 

responsabilidade de valorizar e dar a conhecer o nome de uma das melhores de nós. Dessa forma, 

saberemos que sua voz será amplificada e se somará a inúmeras outras neste tempo de agora, 

para que todas saibam que sua passagem pela terra pode não ter deixado uma descendência 

sanguínea, mas deixou um monumento estético, que não podemos permitir que venha a ruir com 

o tempo, porque, pela janela aberta por sua poesia, assistimos ao início dos deslocamentos do 

feminino (KEHL, 1996) na antiga capital de Goiás. 

O propósito deste artigo é chamar a atenção para alguns aspectos capazes de auxiliar os leitores 

de hoje a levantar hipóteses sobre o que pode ter ficado sem ser dito nos discursos de e sobre 

Leodegária de Jesus. Da mesma forma que pretendemos levantar hipóteses sobre os motivos que 

podem ter ajudado a silenciar o canto em sua garganta de passarinho, também é nossa intenção 

nos aproximar de sua obra realçando a importância de seu pioneirismo no que diz respeito ao iní-

cio de uma tradição de escrita de punho feminino em Goiás, enfatizando, ainda, que não se trata 

apenas de um punho feminino, e sim de um punho feminino negro.

Existe uma máxima que é atribuída a Anaximandro de Mileto que diz: “Todos os seres derivam de 

outros seres mais antigos por transformações sucessivas”. Se queremos compreender o nosso 

presente, é preciso olhar para o que veio antes. Reconhecer as conquistas que garantem às mu-
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lheres desde direitos básicos, como o de sair às ruas desacompanhadas, até o direito de votarem 

e serem votadas, obriga-nos, por vontade, a reverenciar aquelas que deram os primeiros passos 

para que o direito se constituísse como efetividade.

Nesse recorte, propomos o reconhecimento da obra Corôa de lyrios, de Leodegária de Jesus, pu-

blicado em 1906, como marco literário com o qual principia a atividade de escrita e de publicação 

por uma pessoa do sexo feminino no estado de Goiás. Vale lembrar que, sob o domínio político 

de José Xavier de Almeida, a Cidade de Goiás vivia um período de grande agitação intelectual e 

que o pai de Leodegária, José Antônio de Jesus, gozava de prestígio, por ser um deputado eleito 

pelo Partido Republicano, que tinha chegado ao poder. Contudo, não podemos esquecer que as 

mulheres, em sua grande maioria, fossem brancas ou negras, ainda tinham na maternidade e na 

realização dos ofícios domésticos sua única forma de participação da vida em sociedade. O espaço 

que ocupavam, portanto, era o espaço privado sob o domínio dos pais ou do marido. 

Com esses poucos dados, já começamos a nos aproximar de algumas das perguntas que seguem 

sem respostas sobre sua vida e sua obra. Por que Leodegária, sendo mulher e sendo negra, con-

seguiu publicar livros em um cenário dominado pela intelectualidade masculina? Ela foi capaz de 

falar o que realmente pensava sobre seu tempo e sua própria vida? A segunda pergunta exige do 

pesquisador uma crítica biográfica mais aprofundada. Infelizmente, muitas lacunas ainda preci-

sam ser preenchidas para buscarmos respostas menos especulativas. Mas o que já podemos afir-

mar, diante do que apresentamos e das informações que estão disponíveis nos textos publicados 

sobre essa grande professora e poeta, é que sua obra pode ser considerada o primeiro pilar da 

tradição literária feminina em Goiás. 

A tarefa de apresentar Leodegária de Jesus como uma mulher que, de muitas maneiras, subver-

teu as construções históricas sobre gênero e raça daria, por si só, uma tese bastante interessante. 

O fato de não ter se casado e de não ter gerado um filho já seria motivação suficiente para a des-

construção de padrões socialmente construídos para o que se entendia, no seu tempo, como o ser 

mulher. Judith Butler, no terceiro capítulo de seu livro Problemas de gênero, em que se propõe 

discutir “Atos corporais subversivos”, chama a atenção para uma releitura que é feita pela escrito-

ra francesa Monique Wittig da clássica frase de Simone de Beauvoir: “Ninguém nasce mulher: tor-

na-se mulher”. Essa releitura e/ou desconstrução, para usar uma expressão derridiana, pode nos 

ajudar a compreender a dimensão do feito de Leodegária para as conquistas femininas em Goiás, 
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porque, no bojo da teoria de Wittig, nos diz Butler (2017, p. 200-201): “[...] há estruturas histori-

camente contingentes, caracterizadas como heterossexuais e compulsórias, as quais distribuem 

aos homens direitos da fala plena e autorizada, negando-os às mulheres.” Mais adiante, lemos as 

palavras da própria Wittig (1981 apud BUTLER, 2017, p. 201), avaliando que “somos obrigados, em 

nossos corpos e em nossas mentes, a corresponder, traço por traço, à ideia de natureza que foi 

estabelecida para nós [...] ‘homens’ e ‘mulheres’ são categorias políticas, e não fatos naturais.” A 

subversão a que iremos nos reportar, neste artigo, diz respeito à apropriação da fala no momento 

em que a jovem goiana sai do anonimato e passa a compor o cenário da intelectualidade da antiga 

Goyaz, formada, majoritariamente, por homens. Nessa perspectiva, podemos considerar a obra 

de Leodegária de Jesus como um canto de excluídos, menos pelo conteúdo de seus poemas, e 

mais pelo fato de ser a primeira mulher a publicar livros na capital do estado de Goiás, uma mulher 

negra falando entre brancos.

Diante das condições de participação e de produção intelectual das mulheres em Goiás, vamos 

verificar que, ainda no início do século XX, contrariando a tradição goiana, algumas mulheres co-

meçaram a ousar transpor os horizontes de origem. E, mesmo sem representarem uma função 

social de importância econômica ou política, puderam contramarcar o que se esperava como pos-

tura ideal para o gênero feminino no primeiro decênio desse século em Vila Boa de Goiás. E tal 

postura, inclusive, ajudou a dar visibilidade ao estado, conforme veremos adiante. 

A passagem do século XIX para o século XX registrou importantes eventos para a luta das mulhe-

res. Nesse momento histórico, segundo a psicanalista Maria Rita Kehl (2008), as mulheres come-

çaram a tomar consciência de sua posição de sujeito. Essa tomada de consciência teve suas bases 

nas mudanças marcantes que estavam ocorrendo na Europa naquele período, tais como a Revolu-

ção Industrial, a urbanização, a distinção entre o público e o privado e a entrada das mulheres no 

mercado de trabalho. 

Quando falamos do movimento feminista europeu, é necessário pensar sobre as diferenças entre 

o que era esperado de uma mulher negra e de uma mulher branca. Refletir sobre esse aspecto 

possibilitará nos aproximarmos um pouco das nuances complexas que interseccionavam as ca-

madas de opressão a que Leodegária possivelmente foi exposta no início do século XX, durante 

sua juventude em uma cidade alicerçada sobre o patriarcado e construída com mãos de pessoas 

escravizadas. Quando falamos anteriormente sobre o espaço doméstico como lugar reservado às 
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mulheres na época em que Leodegária nasceu, não explicitamos a quais mulheres nos referíamos, 

embora devêssemos tê-lo feito, porque uma das primeiras pautas do feminismo branco foi reivin-

dicar a possibilidade de trabalho. Vale lembrar que, para as mulheres negras, o trabalho era uma 

imposição desde a escravidão e só mais tarde as mulheres brancas puderam sair de suas casas para 

trabalhar, em virtude de as mulheres negras passarem a desempenhar massivamente a função de 

empregadas domésticas. Trazer para a cena tais reflexões é o nosso papel, se não quisermos fazer 

mais um trabalho repetindo apenas o que já foi dito sobre Leodegária de Jesus e erroneamente 

reforçar uma ideia de mulher “universal”, como se não existissem complexas camadas identitárias 

que atravessam o ser mulher de cada uma de nós. 

Em meio a demandas pela diminuição da jornada de trabalho e pela igualdade de salários, er-

gue-se a bandeira das sufragistas, que lutavam pelo direito ao voto. Segundo Michelle Perrot e 

Geneviéve Fraisse (1994), no livro História das mulheres no Ocidente, os movimentos feministas 

do século XIX e do início do século XX buscavam a transformação da condição das mulheres na 

sociedade, sobretudo mediante a luta pela participação na cena eleitoral. Em artigo de 1932, Nísia 

Floresta já chamava a atenção de seus leitores e leitoras para a condição de ignorância imposta 

às mulheres, o que impedia sua participação na esfera pública. Ao não participarem da vida po-

lítica, pela falta de instrução específica, as mulheres eram impedidas de alcançar uma evolução 

intelectual em um círculo vicioso. Essa constatação já havia sido denunciada no estado de Goiás 

pelo pesquisador francês Saint-Hilaire (1779-1853), que, ao visitar as terras goianas entre maio e 

setembro de 1819, recolheu informações sobre os aspectos socioeconômicos, políticos e culturais 

da população vilaboense. No que se refere ao sexo feminino, destacamos um trecho de Saint-Hi-

laire (1975, p. 54) que nos permite compreender o que seria externado por Nísia Floresta mais de 

um século depois: 

[...] seus traços não têm nenhuma delicadeza, seus gestos são desgra-

ciosos e sua voz não tem doçura. Como não recebem educação, sua 

conversa é inteiramente desprovida de encanto. São inibidas e estú-

pidas, e se acham reduzidas praticamente ao papel de fêmeas para os 

homens. 

Influenciado pelas mudanças vividas pela sociedade francesa, que acabava de inaugurar uma nova 

fase libertária iniciada com a “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão” (1789), que já 
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falava em liberdades individuais e direitos civis, o eminente pesquisador esperava encontrar em 

Goiás mulheres educadas segundo os padrões parisienses. Mas, afora isso, esse desejo também 

parte de um ideal de performance de feminilidade (BUTLER, 2017) que, em geral, é esperado das 

mulheres, tais como delicadeza, graciosidade, doçura etc. Então, não se tratava só de ter acesso à 

vida cultural para não ser estúpida, mas também de abraçar essa performatividade feminina dada 

como natural.

É certo que o francês foi uma língua muito usada na Cidade de Goiás, contribuição das irmãs do-

minicanas, responsáveis pela educação das moças. É certo também que algumas mulheres liam 

os clássicos da literatura francesa na língua original, conforme registros do Gabinete Literário 

Goyano, criado no ano de 1864. Todavia, um dos pensamentos correntes em Goiás à época era o 

de que “[...] moça que lia romance e declamava Almeida Garrett não dava boa dona de casa” (CO-

RALINA, 2001, p. 44), conforme está documentado na poesia de Cora Coralina . Mas o que chama 

nossa atenção no texto do referido viajante é o fato de ele afirmar que o que faltava às mulheres 

de Goiás a que teve acesso era a educação e que esse fato as reduzia a “fêmeas para os homens”. 

Mas é certo, ainda, que às mulheres faltava o direto à formação, porque, se não possuíam direito 

a participar da vida política do país, votando e podendo ser votadas, como poderiam influenciar 

na criação de leis que lhes garantissem o direito ao estudo? Dessa forma, podemos entender o 

direito ao voto numa perspectiva muito mais ampla.

A esta altura de nosso artigo, já podemos tentar responder a uma das questões suscitadas em 

relação ao fato de Leodegária de Jesus conseguir publicar livros em um tempo em que apenas 

aos homens era facultado esse direito. Diferentemente da grande maioria das famílias goianas 

nessa virada de século, os pais de Leodegária viam na educação um bem cultural que não pode-

ria deixar de ser oferecido às filhas. Tudo indica que a projeção de José Antônio de Jesus, pai de 

Leodegária, só foi possível pelo seu vasto conhecimento e poder de oratória, que adquiriu em um 

seminário na cidade de Mariana, Minas Gerais. A solidez de seus estudos e sua natureza progres-

sista garantiram-lhe a profissão de mestre-escola. Admirado em todas as localidades por onde 

passou, encontrou ainda condições favoráveis para o ingresso no mundo político. Uma pesquisa 

mais cuidadosa ainda precisa ser feita para que possamos compreender de onde vem a origem 

negra de José Antônio de Jesus. Os dados que trazemos em nota não nos dão notícias de seus 

genitores e questionamos se isso não teria sido intencional, revelando uma possível eugenia por 

parte de seus biógrafos. 
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Já a mãe de Leodegária, Ana Isolina de Lima, filha de família branca e rica do interior goiano, tam-

bém recebeu incentivos para o estudo e, juntamente com o marido, exercia a função de mestre-

-escola. Quando se mudou para a Cidade de Goiás no ano de 1898, Leodegária já havia sido alfa-

betizada na escola criada por seus pais na cidade de Jataí. Aos nove anos, ela e a irmã Zenóbia são 

matriculadas no Colégio Sant’Ana, onde estudavam apenas as moças da elite branca da cidade. 

Enquanto as mulheres saíam às ruas nos grandes centros urbanos da Europa para defenderem o 

direito ao voto, no coração do Brasil, país mal saído da monarquia e do regime de escravidão, uma 

mulher negra trilhava os caminhos que lhe fariam entrar para a história. Este é um acontecimento 

que precisa ser celebrado, por ser um fato que merece entrar para a linha do tempo da literatura 

produzida no Brasil, considerando o isolamento em que vivia a Menina Passarinho, em um estado 

que ainda buscava fortalecer sua tradição literária. Passando a limpo os autos do passado, vamos 

encontrar a presença feminina apenas na categoria de leitoras e não de produtoras de sua própria 

voz. Por esse motivo, insistirmos na relevância desse acontecimento. Além da publicação do seu 

primeiro livro, a família garantiu-lhe todas as condições para também se tornar a primeira mulher 

a conquistar o diploma de bacharel em Direito na antiga capital. Contudo, o racismo, o conser-

vadorismo e a misoginia impediram que esse objetivo se realizasse. Foi-lhe negado aos 14 anos 

o direito de participar dos exames admissionais. Por influência do pai, fez-se montar uma banca 

examinadora especial, vinda da capital federal, o Rio de Janeiro à época. Os exames, entretanto, 

só retornaram a Goiás quatro anos depois, por insistência do pai 

Saber que havia sido aprovada com louvor não mudou o curso da história da jovem Leodegária, 

porque, enquanto aguardava o retorno dos exames, que demorou seis longos anos, passou a cur-

sar o magistério, o que a fez desistir do sonho de tornar-se bacharel em Direito. Um dado que, em 

alguma medida, fundamenta a prática do racismo imposto a Leodegária é o fato de, poucos anos 

depois, a oportunidade que lhe fora negada ter sido concedida a uma mulher branca, Rosa San-

tarém Godinho, a primeira a conquistar um diploma de ensino superior em Goiás em 1908. Rosa 

Godinho foi colega de Leodegária na direção do semanário A Rosa, em 1907, juntamente com 

Cora Coralina e Alice Santana.

Enquanto a grande maioria das mulheres recebia aulas de canto, culinária e outros saberes igual-

mente “inofensivos” para suas mentes inocentes, Leodegária se habilitou para as lides do pen-

samento às voltas com o latim e com a obra dos principais poetas de nosso Romantismo, como 

ler.iiler.puc-rio.br


Cora Coralina e
 Leodegária de Jesus

130 anos de nascimento

N º 16, abril de 2020, ISSN 2179-2801

ler.iiler.puc-rio.br
Períódico L.E.R. - iiLer/PUC-Rio - RJ-Brasil

73

Castro Alves, Álvares de Azevedo, entre outros. O conhecimento foi-lhe franqueado graças ao 

fato de ter nascido em um berço de mestres-escolas. Defensor de uma política libertária que se 

preocupava inclusive com a garantia de direito ao estudo às pessoas encarceradas, José Antônio 

de Jesus não queria ver as filhas aprisionadas por velhas tradições que limitavam o acesso da 

mulher à educação. Sabemos, por exemplo, que as mesmas condições de ensino não foram ofere-

cidas a Anna Lins, amiga de Leodegária na adolescência, na juventude e na velhice. Cora Coralina, 

pseudônimo escolhido por Anna Lins, frequentou apenas dois anos de uma escola multisseriada 

na casa de uma velha mestra e o restante de sua formação se deu de forma autodidata. 

Se posturas machistas e racistas impediram que Leodegária chegasse à Academia de Direito, o 

mesmo não puderam fazer com a sua capacidade de recolher em versos o acúmulo de frustrações 

que lhe machucavam a alma. E foi no campo das Letras que a jovem senhorita cunhou seu nome 

nos anais da história com a publicação de Corôa de lyrios em 1906, tendo a poetisa mal comple-

tado 17 anos de idade. Seu pequeno livro é documento, conforme mostraremos, que ultrapassará 

os limites do campo literário. 

Segundo o poeta e crítico Gilberto Mendonça Teles (1983), a literatura em Goiás é marcada, en-

tre 1726 e 1955, por seis períodos históricos. No período de 1830 a 1904, são criados o colégio 

Lyceu de Goiás (1847), o Gabinete Literário Goiano (1864) e as Academias de Direito (1903) e de 

Letras (1904). Há nesse período o predomínio da estética do Romantismo, que estava superado 

nos grandes centros do país, mas em Goiás ainda se constituía como espírito de época. A criação 

do primeiro jornal, Matutina Meiapontense, o quarto do país, seguido da criação das academias, 

“abriu, ainda que vagarosamente, novas perspectivas para os goianos e foi preparando as gera-

ções que, através do jornalismo e da literatura, participaram intensamente das ideias abolicionis-

tas e republicanas” (TELES, 1983, p. 29). 

Um novo período de ouro se instalou na antiga capital com a queda dos bulhonistas em 1902. Não 

se tratava mais do ouro de aluvião, porém foi nesse período que ocorreu a publicação de um gran-

de número de livros, apesar das precárias condições de produção do estado. E foi nesse cenário 

de apogeu das letras que o nome de Leodegária de Jesus apareceu como único nome feminino 

entre os escritores do início do século XX, quase todos com bem mais que o dobro de sua idade. 

Destacamos do livro A poesia em Goiás, de Gilberto Mendonça Teles, alguns dos títulos e seus res-

pectivos autores: Alvorada (1902), de Joaquim Bonifácio; Violetas (1904), de Luís do Couto; Aga-
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pantos (1905), de Gastão de Deus; Poesias (1906), de Félix de Bulhões (póstuma); Coroa de lírios 

(1906), de Leodegária de Jesus; Lírios do vale (1907), de Arlindo da Costa; Bouquet (1911), de 

Augusto Rios; Iluminuras (1913), de Erico Curado; Alguns versos (1913), de Joaquim Bonifácio. 

Para nos ajudar a compreender a importância do nome da poetisa Leodegária de Jesus segundo o 

que Antonio Candido considera como tradição literária – no caso em questão, tradição de escrita 

feminina –, precisamos destacar o fato de que nenhuma outra mulher publicou livros entre 1906 

e 1954. Seu pioneirismo se manteve por 48 anos. Quando publicou seu segundo livro, Orquídeas, 

em 1928, ainda não existia nenhum outro nome feminino registrado no campo das Letras, e a pró-

xima mulher a recolher seu canto para lançá-lo a outras poetisas foi Regina Lacerda, com o livro 

Pitangas, em 1954, já dentro do período em que em Goiás se começava a ouvir os ecos do Moder-

nismo brasileiro, com quase quatro décadas de atraso. A publicação dos dois títulos de Leodegária 

constituiu, dessa forma, o início de uma tradição que acolheria também o gênero feminino, que-

brando a hegemonia do masculino nos ermos de Goiás.

Apropriar-se do direito da fala é uma atitude subversiva por excelência. Para a feminista Monique 

Wittig, a desconstrução deveria ocorrer nas categorias tradicionais da linguagem, porque a “lin-

guagem projeta feixes de realidade sobre o corpo social” (apud BUTLER, 2017, p. 193). Portanto, 

a voz que denuncia: “Hontem, hoje, amanhã, agora e ainda / E sempre a mesma dor que não se 

finda, / Sempre o mesmo punhal na mesma chaga” (JESUS, 2001, p. 83) pode perfeitamente estar 

dizendo de uma dor amorosa, como também pode estar denunciando a dor de não poder dizer o 

que verdadeiramente gostaria. Seu canto, contudo, ainda é feito por uma voz engasgada, ou como 

se tivesse um espinho atravessado na garganta. Nessa perspectiva, também caberia aqui um diá-

logo com Michel Collot (2015, p. 231), que diz que, “na medida em que o poeta traz para a palavra, 

não o seu eu, mas esse Eu desconhecido que cada um traz em si, o poema pode nos falar, a nós 

outros”, não é o eu como pronome pessoal que nos importa, mas a essência de universalidade que 

o poema exala e que nos faz enxergar nós mesmas dentro dele. Assim, Leodegária passa a cantar 

a dor do mundo, a dor de todas as mulheres que tiveram de renunciar viver a vida que realmente 

desejavam para si. E, em especial, a dor da mulher negra educada entre brancos. 

A batalha a que se propunha ia além de suas forças. Se a oportunidade de crescer entre pais edu-

cadores com uma boa condição financeira e com prestígio político foram as condições favoráveis 
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que possibilitaram a entrada no campo das letras para a jovem poetisa, a imagem do pai seria 

também um elemento impossível de ser transposto, transformando-se em pouco tempo em um 

fardo a ser carregado. 

Foi exatamente por conta das articulações feitas por José Antônio de Jesus que o pequeno li-
vro, exalando a um Romantismo tardio, chega a mais de vinte cidades em diferentes regiões do 
país, num tempo em que o transporte de Goiás para o resto do Brasil era feito de forma precária. 
Segundo documenta o pesquisador Basileu Toledo França (1996), o pai colecionava as críticas e 
comentários que recebia em retorno ao envio do volume de Corôa de lyrios, colando-as em um 
caderno. Por meio dos comentários que foram compilados por França (1996) em seu livro Lavra 
dos Goiases III. Leodegária de Jesus (2011), conhecemos a opinião da imprensa nacional, o que 
nos dá a ideia de como a crítica jornalística recebeu o pequeno volume, que, por inexistência de 
editoras no estado, fez-se editar em São Paulo. 

Os eminentes jornalistas, de modo geral, se esquivaram da tarefa de encarar a análise dos po-
emas, alguns por se reconhecerem inaptos para a tarefa. A maioria, contudo, de forma gentil 
e atenciosa, elogiou o projeto gráfico do livro, que resultou em graciosa edição. Muitos deles 
centraram-se no fato da pouca idade da poetisa, usando para isso palavras tais como crisálida e 
casulo. Viam no delicado volume uma “auspiciosa promessa”. Chegaram inclusive a dizer que não 
se podia exigir mais de uma menina que teria escrito seus poemas entre os 15 e 16 anos e que, se 
mergulhasse nos estudos com pertinácia, poderia “competir com as três mais notáveis poetisas 
brasileiras: Narcisa Amália, Elvira Gama e Áurea Pires”. A comparação com as três poetisas brancas 
é feita por Anísio Viana, poeta baiano, que escrevia para o jornal A Paz, em Santo Amaro, Bahia. 

Outro aspecto que, a nosso ver, merece destaque é a forma como tratam com banalidade o senti-
mento amoroso, que, em quase todas as páginas de Corôa de lyrios, manifesta-se atado por um 
laço de tristeza dolorida. Um dos jornalistas de o País, que não chega a assinar a matéria, escreve 
no jornal carioca de 18 de maio de 1907 um conselho para a jovem poetisa: “Leodegária de Jesus, 
se quer aproveitar sua vocação literária e ganhar diploma de poetisa, deixe-se de metrificar senti-
mentos de fantasia, impróprios da sua idade” (apud FRANÇA, 1996, p. 77). Curioso o pensamento 
desse jornalista, que parece desconhecer a realidade de seu tempo. Em sua maioria, as mulheres, 
no início do século, ao atingirem a idade entre 14 e 16 anos já estavam casadas e muitas delas com 
filhos. Contudo, o eminente desconhecido jornalista achou por bem julgar a veracidade dos senti-

mentos da jovem goiana, não tendo nada de mais importante a dizer sobre seu importante feito 

de trazer à luz um conjunto de poemas. 
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O mesmo equívoco, o de julgar sem conhecimento de causa, cometem não só os críticos do início 

do século, mas também Basileu Toledo França, que já havia publicado página fazendo lembrar o 

nome da poetisa na revista goiana Vera Cruz de 1958. França parece reiniciar suas pesquisas so-

bre a vida e a obra de Leodegária no ano de 1978, conforme carta de Maria Aurora, irmã caçula de 

Leodegária, endereçada ao ilustre professor. Em seu livro de 1996, dedicado a Leodegária, afirma 

que a existência de um amor verdadeiro não passava de um sonho de menina, talvez inventado 

para dar vazão às suas fantasias juvenis, uma vez que ninguém, segundo o referido crítico, “parece 

ter sabido um dia o nome daquele jovem tantas vezes lembrado em doloridos versos de amor” 

(FRANÇA, 1996, p. 24). 

O mistério em torno desse amor, o que garantiria a verdade ainda que poética dos poemas de Le-

odegária, só será desvendado por uma mulher, Darcy França Denófrio, que, por respeito à circuns-

pecção da companheira de gênero, cuidou de acercar-se do que ela mesma chama de “psicocrítica”, 

para que, de posse de dados biográficos, pudesse iluminar o texto, respeitando a subjetividade 

lírica da poetisa que a antecede. Darcy Denófrio se refere ao conjunto de poemas que compõem 

a obra de Leodegária como um monumento em memória do homem amado. Ressaltamos que a 

grande diferença aqui é que Denófrio, antes de ser crítica, professora e poetisa, é uma mulher e, 

portanto, soube respeitar e não colocar em dúvida os sentimentos da que veio antes. Vale a pena 

o destaque ao último parágrafo do artigo com o qual a poetisa de hoje saúda a memória da poeti-

sa de ontem. Esse artigo abre a edição no qual são reunidos os dois livros de Leodegária editados 

em fac-símile no ano de 2001, pela editora Cânone. 

Escrevendo Corôa de lyrios em 1906 e Orchideas em 1928, Leodegária 

constitui um monumento lírico, uma espécie de Taj Mahal que, como 

aquele da Índia, levou também 22 anos para ser concluído. E, se aque-

le mausoléu foi erigido por um imperador em memória de sua esposa 

muito amada, este, ao contrário, foi construído por uma poetisa em 

memória do homem amado. Na base, o gesto foi igualmente poético e 

ambíguo: sepultar e, ao mesmo tempo, imortalizar um amor que não 

poderia se perder, de tão grande. (DENÓFRIO, 2001, p. 54).

Não se trata apenas de uma questão de ponto de vista. O que há aqui é claramente um exemplo 

do que se entende por consciência de gênero e lugar de fala de cada um dos que tiveram a opor-
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tunidade de ter diante dos seus olhos a obra de Leodegária. Por motivos que não nos cabe aqui 

indagar, quis a Menina Passarinho que o nome de seu amado permanecesse no silêncio. E como 

poderia ousar fazer diferente, tendo sido educada para ser uma “perfeita cristã”? Como tal, não 

caberia falar das interdições impostas a ela e a seu par amoroso. Emblemático, para nos dar a di-

mensão da força dos motivos de tal mistério, é o poema “Meu Segredo”, um dos últimos de seu 

segundo livro:

Não m’o perguntes não... este segredo

Que me perfuma e me ilumina a vida

Essa historia tão simples, tão querida,

Não posso divulga-la; tenho medo. 

Receio que o conheçam, que bem cedo

M’o despedacem, n’alma dolorida;

Deixa essa historia assim desconhecida,

Deixa morrer commigo este segredo.

Profundo, imenso, nobre, imaculado,

Quero traze-lo sempre, assim, velado

Ao mundo vil que temo por demais.

Por Deus não m’o perguntes mais, senhora,

Porque este nome que minh’alma adora,

O meu segredo... eu não direi jamais!

    (JESUS, 2001, p. 95)

O sujeito lírico não trata apenas de um sentimento de vergonha, mas aqui se refere a um medo, 

que, reparem, vai ser reiterado no final do primeiro terceto do mesmo poema: “Quero trazê-lo 

sempre assim velado, /Ao mundo vil que temo por demais”. Quem interditou esse amor e os mo-

tivos que o levaram a ser interditado não nos cabe aqui neste espaço discutir nem atribuir a essas 

questões qualquer juízo de valor. Contudo, seríamos ingênuas em pensar que aos pontos que 
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dizem respeito à moral e à religião também não se some o fato de Leodegária ser uma mulher ne-

gra. Sobre esse aspecto, contudo, há um obsequioso silêncio. Não fosse pelas poucas fotografias 

que chegaram até nós, dificilmente saberíamos dos traços de negritude que a poetisa herdara do 

pai. Nas cartas de Maria Aurora, sua irmã caçula, somos informados de que Leodegária chegou a 

arrancar a página de seu livro que trazia a sua foto e que na velhice queimou fotos e outros docu-

mentos. Essa informação mereceria, por si só, um estudo sobre a negação da própria imagem, o 

que não é, porém, objetivo deste artigo. 

Cabe lembrar que a dificuldade de revelar sentimentos e desejos mais íntimos que dizem respeito 

ao corpo e a suas representações não se dava apenas com Leodegária. Trazemos o exemplo de sua 

grande amiga de toda a vida, Cora Coralina, que, mesmo escrevendo já sem as peias da forma e 

sob os efeitos do modernismo, também escolheu silenciar-se acerca das condições que a levaram 

a deixar Vila Boa, ainda em 1911, e sobre sua vida ao lado do companheiro Cantídio Brêtas. 

O certo é que nenhum crítico até hoje gastou tempo de sua vida questionando, por exemplo, o 

amor de Dante por Beatrice – paixão que, segundo o escritor italiano, nutria desde os seus 9 anos 

de idade, conforme relata em seu livro Vida Nova (1957). Teria sido a morte precoce de Beatriz, 

sua única paixão, que o teria levado às pesquisas que resultaram na Divina Comédia. Maria Rita 

Kehl (2008, p. 66) chama nossa atenção para o seguinte fato: 

Ao aceitar a posição do “outro do discurso”, as mulheres renunciaram 

a falar por si próprias – renunciaram a se apropriar de uma das formas 

universais do falo, o falo da fala – e durante quase todo o século XIX 

deixaram de participar do que Freud chamou de “as grandes tarefas da 

cultura”, permanecendo socialmente invisíveis.

A verdade é que, em Goiás, as mulheres, ao longo da primeira década do século XX, e muitas ainda 

hoje, não se sentiam confortáveis em falar sobre seus sentimentos e desejos. Talvez exatamente 

por isso algumas escolheram falar meias-verdades, para que seus poemas não fossem tomados 

por “simples masoquismo de um espírito sonhador”. Mas a nós, leitoras de hoje, cabe indagar a 

história, guardando o respeito necessário, mas evidenciando o fato de que o silêncio, em alguns 

casos, constitui-se como texto que precisa ser lido.

Sabemos que muito do que foi silenciado na e sobre a obra de Leodegária de Jesus o foi por medo 
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ou por falta de condições de romper com o peso da tradição. Mas outros aspectos chamam nossa 

atenção e atribuem grandeza ao exercício intelectual de Leodegária naquele início de século. Mé-

rito que ninguém poderá lhe tirar. Veremos nas críticas que se seguem que a importância desse 

“modesto livrinho”, nas palavras da escritora, ultrapassa o marco introdutório da escrita de punho 

feminino em Goiás. Em 1908, no jornal A Cruzada, que se fazia circular em Niterói, um jornalista, 

que também não assinou sua matéria, fez uma revelação interessante: “Já conhecemos, pelo que 

dele tem dito a crítica ora razoável e coerente, ora descortês e agressiva, o livro da jovem poeti-

sa goiana” (FRANÇA, 1996, p. 79-80). Além de nos dar a ideia da circulação que alcançara a obra 

de Leodegária, o jornalista fechou sua matéria desejando que a coroa de lírios de Leodegária se 

convertesse em coroa de louros, uma vez que, na sua opinião, só lhe faltava o apuro da técnica, 

para ser colocada ao lado de mentalidades como a de Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo 

Correia, que, segundo o jornalista, exceto pelo apuro formal, nada de novo acrescentou à poesia 

brasileira a famosa tríade parnasiana. 

Além de algumas incorreções de forma e outros poucos deslizes, como o que fez a poetisa tomar a 

palavra vespertina ao contrário da palavra matutina para referir-se à aurora e cometer um excesso 

de vírgulas que irritou os leitores mais exigentes com os rigores da língua, nenhum dos comenta-

dores conseguiu ver a real importância do surgimento do livro Corôa de lyrios naquele momento. 

Nesse sentido, não foram poucos os que apontaram como falta a ausência de uma inteligência 

que pudesse doutriná-la e não faltou também alguém que lhe desejasse uma “belíssima grinalda 

de flores de laranjeiras”, como a insinuar que o que de melhor poderia lhe acontecer seria arrumar 

um casamento. Como lembramos no início deste texto, não estamos querendo julgar o passado 

com os olhos do presente – erro que sempre somos levadas a incorrer diante das tantas injustiças 

impostas às mulheres na história de nosso país e do mundo. Evidentemente, não poderíamos es-

perar que dissessem outra coisa que não fosse o que foi dito e da forma banalizada como o fize-

ram ao se referirem à voz isolada da menina, que mal saía da adolescência e já guardava a certeza 

de que sua vida não passava de uma pétala murcha. Foi um desprezo imposto à adolescente de 

16 anos, que pedia aos seus patrícios que recebessem seu humilde livro como uma lembrança da 

mais obscura de suas filhas. 

A análise, portanto, das muitas críticas e comentários só reafirma o que já sabemos sobre as pos-

turas misóginas e machistas reveladoras de uma inexistência, óbvia para o tempo, de uma consci-

ência de gênero. Contudo, ironicamente o mesmo jornalista Carneiro Vilela, que lhe desejou uma 
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grinalda de flores de laranjeira, trouxe um dado muito importante para a nossa reflexão, o que 

nos possibilita analisar o contexto histórico e geográfico na perspectiva de reforçar a dimensão 

da importância da produção intelectual de Leodegária. Vejamos parte do texto escrito no Correio 

do Recife em 21 de abril de 1908: 

Quem é, entre nós, que faz uma ideia exata de Goiás, desse canto do 

Brasil, perdido não se sabe onde, e do qual apenas se tem vaga noção, 

tão vaga como uma reminiscência de infância, semelhante à que se 

tem das histórias fantásticas de fadas e de bruxedos, de encantamen-

tos e príncipes e princesas, com as quais nos embalava a nossa ama, ao 

cair da noite? [...] Pois foi dessa Goiás desconhecida, que se nos afigura, 

pela distância, mas não pela esterilidade, uma espécie de Saara e que 

nos aparece mergulhada no mistério que soe cercar as coisas desco-

nhecidas, que nos chegou, ontem, risonho como um raio de sol que 

atravessa a brecha de uma nuvem negra de inverno, um belo livrinho 

de versos – e o que é notável! – de bons versos. [...] À ilustre poetisa 

que nos veio revelar a existência de Goiás, sob um aspecto, até ago-

ra desconhecido, só nos resta felicitá-la pela sua auspiciosa estreia no 

mundo das letras. (apud FRANÇA, 1996, p. 72-73). 

O texto de Carneiro Vilela revela para todos nós que a importância do surgimento de Corôa de 

lyrios ultrapassa o marco inicial do surgimento de uma voz feminina na seara das Letras no cora-

ção do Brasil. O livro de Leodegária e o esforço de seu pai, ao enviá-lo às mais diferentes regiões 

do país, de alguma forma, ajudam a posicionar o estado de Goiás no cenário nacional como lugar 

capaz de contribuir com a incipiente literatura brasileira, que buscava no Romantismo um esboço 

de identidade nacional. Embora mostrasse aspectos parnasianos na forma e um Romantismo tar-

dio no conteúdo de seus versos, a poesia de Leodegária contribuiu com poemas reveladores da 

sua região, assinalando a existência de vida inteligente no interior do país. Como vemos, Leode-

gária seria nome fundamental para comprovar que algumas mulheres em Goiás, em seu tempo, já 

eram mais do que fêmeas para seus homens. 

Nessa direção, é importante ressaltar que Leodegária viveu toda a sua vida sem precisar de um 

casamento que a sustentasse e lhe garantisse um lugar de respeito na sociedade. Com a doença 
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do pai, Leodegária assumiu a responsabilidade de manter a família, o que fez com as profissões de 

professora e costureira, além de diretora e gestora de escolas. Mas assumir a condição de arrimo 

da família acabou por lhe afastar da escrita. Assim, compreendemos que o amor que dedicava ao 

pai e depois a responsabilidade de alimentar a família impuseram a Leodegária o distanciamento 

da condição de escritora. Faltou-lhe, como bem disse Virginia Woolf, um teto todo seu. Assim, o 

que procuramos celebrar com este artigo não é o fato de Leodegária ter encerrado sua carreira 

aos 39 anos, mas sim o de ter levado o bastão da história das mulheres em Goiás até aquele mo-

mento, cabendo às que vieram depois dela agarrá-lo e continuar a correr. Importa, portanto, o que 

faremos hoje como professora de Letras, para que amanhã não seja esquecido o nome daquela 

que foi “digna das melhores de nós” e podermos afirmar que também teremos sido dignas dela. 

Ao concluirmos este artigo sobre um dos mais importantes nomes da poesia feita em Goiás, fir-

mamos nosso entendimento de que “[...] cada sujeito passa a carregar nos ombros a tarefa de 

tentar compreender o mundo por si mesmo, de estabelecer-se nele com grande esforço para, em 

seguida, ser destituído ou no mínimo contestado pela geração seguinte” (KEHL, 2008, p. 35). Nes-

se sentido, sabemos que os temas que aqui foram tratados merecem um estudo de longo fôlego, 

sob pena de sermos questionadas, pelas gerações que virão, acerca das razões de o canto solitário 

de Leodegária Brazília de Jesus continuar sendo apagado de nossa história. 
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A aesthesis afrodiaspórica na poética de Leodegária de Jesus 

The aphrodiasporic aesthesis in Leodegária de Jesus poetic

Tânia Ferreira Rezende ¹

RESUMO:Este artigo aborda a poética de Leodegária de Jesus da perspectiva da aesthesis afro-

diaspórica, uma forma de enfrentamento à estética moderna herdada ao colonialismo e susten-

tada pela colonialidade. O objetivo da discussão proposta é evidenciar como as andanças e os de-

sassossegos de Leodegária de Jesus, devido aos deslocamentos a que ela foi forçada, impactaram 

sua vida e se manifestam em sua obra. Os procedimentos e os fundamentos de interpretação das 

obras da autora seguem as orientações da Estética Decolonial (GOMEZ; MIGNOLO, 2012; REZEN-

DE, 2019). O resultado aponta para uma expressão poética singular do Romantismo, em forma 

de versos-banzo, isto é, a poetização do banzo. Essa forma poética, diferente do sentimentalismo 

romântico brasileiro do século XIX, distancia a autora dos poetas e autores e a aproxima das poe-

tisas e autoras negras do Romantismo. Isso é o que entendo por aesthesis afrodiaspórica. 

PALAVRAS-CHAVE: Leodegária de Jesus; Literatura feminina negra; Aesthesis afrodiaspórica; 

Poesia afrodiaspórica; Verso-banzo.

ABSTRACT: First of all this article approaches Leodegária de Jesus’ poetic from the perspective 

of aphrodiasphoric aesthesis, a way of confronting the modern aesthetic inherited from colonia-

lism and sustained by coloniality. For this reason the purpose of the proposed discussion is to 

show how the wanderings and unrest of Leodegária de Jesus, due to the displacements that she 

was forced to, impacted her life and manifested in her work. By the way, the procedures for inter-

preting of the author’s works follow the guidelines of the Decolonial Esthetic Paradigm (GOMEZ; 

¹ Licenciatura em Letras: Português e Inglês pelo Centro Universitário UniEvangélica, Mestrado em Letras e Linguística, área de 

Estudos Linguísticos, pela Universidade Federal de Goiás, e Doutorado em Estudos Linguísticos, pela Universidade Federal de 

Minas Gerais. Professora Associada da Universidade Federal de Goiás, atua na graduação e na pós-graduação, com ensino, pes-

quisa e extensão, na linha de pesquisa Linguagem, Sociedade e Cultura, na área de Linguagem, com ênfase em Sociolinguística, 

especificamente na Cosmolinguística, priorizando temáticas relacionadas ao Letramento Intercultural, com enfoque em língua 

portuguesa (língua materna, língua não materna e acolhimento para pessoas em situação de itinerância), Políticas Linguísticas 

(diversidade e contato linguístico, cultural e epistêmico), Tradução Transcultural, situada na intersecção Gênero, Identidade Étni-

corracial, Cultura, Linguagem e Educação Linguística de Grupos Subalternizados.
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MIGNOLO, 2012; REZENDE, 2019). The result points to a singular poetic expression of Romanti-

cism, in the form of banzo verses, that is, the poetization of banzo. Therefore, her poetic form, 

different from the Brazilian romantic sentimentality of the 19th century, distances the woman 

author from the poets and from authors men and brings her closer to the black poets and authors 

(women) of Romanticism. So this is that I understand by aphrodiasphoric aesthesis.

KEYWORDS: Leodegária de Jesus; Black female literature; Aphrodiasporic aesthesis; Aphrodias-

poric poetry; Banzo-verse.
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INTRODUÇÃO 

Ela foi digna das melhores de nós. Teremos sido dignas dela?

Profª Darcy Denófrio

A cena de abertura do filme Their eyes were watching God (Aos olhos de Deus) ²mostra os pés 

descalços de Janie (Halle Berry), a protagonista, de costas, caminhando, pesadamente, sobre o 

chão molhado. Quando ela se vira e ergue a cabeça, seu estado é de exaustão. Ela parece susten-

tar o peso do mundo na alma envolta por aquele corpo de mulher negra, castigado também pela 

idade. 

A ambientação do filme é na Flórida-USA, nos anos 1920. A vida da personagem Janie é a síntese 

das opressões sistêmicas enfrentadas pelas mulheres subalternizadas pelo patriarcalismo escra-

vocrata moderno/colonial, como as negras e as ameríndias marcadas pela ferida colonial (KILOM-

BA, 2019).

Assistindo a esse filme, caminhei com Janie, em epifanias, por minha trajetória. Minha existência 

foi forjada pelos letramentos da vida cotidiana (leituras indiciais das relações na família, na escola, 

na igreja), pelas leituras literárias e pela televisão. Em minhas andanças com Janie, me lembrei de 

algumas questões que sempre me intrigaram. Uma delas, que ainda me incomoda, está comprimi-

da na expressão “pessoa de cor”. Ora, pensava eu, nos distantes 1980, as pessoas brancas, então, 

não têm cor? Na historiografia, na literatura e na televisão, a cor somente era mencionada quando 

se tratava de pessoas não brancas. Logo, o silenciamento em relação à cor poderia ser um índice 

da brancura, ou seria de não cor?³

¹ Filme de 2004, de Darnell Martin, inspirado no livro de mesmo nome de Zora Neale Hurston, protagonizado por  Halle Berry.

3 Felas leis da física, branco, de fato, não é cor. Ora, nem o preto. Uma cor, na física, só surge quando a luz é refletida, e o preto, 

sabemos, não reflete luz. Ao contrário, o preto absorve a luz. Por isso, é ausência de cor. O branco, por sua vez, é a soma de todas 

as cores. Nem um nem outro é cor. Aprendi isso com meu professor de Física do ensino médio, um homem negro. Nunca me es-

queci. Apesar de tudo, definitivamente, branco não é incolor. Se preto pode ser cor, branco também, nos mesmos termos, pode 

ser.   
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Em nome da civilização, a civilidade e a legalidade foram suspensas; em nome de Deus, a divinda-

de foi anulada e a sentença imperativa “não matarás” foi complementada por uma oração adjeti-

va restritiva, ainda que não explícita, construindo, portanto, o efeito de sentido de distinção, de 

que não se deve matar a pessoa autoproclamada “incolor”, por ser “superior”: o europeu cristão, 

masculino branco senhorial, fundamento estruturante da sociedade, das relações sociais e da es-

trutura de poder. 

Com o colonialismo, os índices (identidades, critérios de identificação e de indicialização) de raça, 

cor, etnia, gênero, sexualidade, classe e territorialidade passaram a ser critérios de classificação e 

distinção social (para a exclusão), substituindo a pureza de sangue. Assim, os grupos subjugados 

podem ser violentados e mortos. Essa é a política de morte, nos termos de Mbembe, em Necro-

política (2018).   

Goiás se formou, no século XVIII, com as entradas e as bandeiras, sob a mesma racionalidade co-

lonial, ou seja, sob o signo da violência contra os povos subjugados: a preação de índios para os 

mercados em São Paulo, de onde eram encaminhados para as lavouras do nordeste; e a explora-

ção predatória das minas de ouro e de outros metais e pedras preciosos, através da exploração 

violenta de corpos e almas das pessoas subjugadas e escravizadas4. 

As pessoas negras, em princípio, adentraram o estado, escravizadas, para o trabalho na preação 

dos ameríndios e exploração das minas. Mais tarde, com o refluxo da mineração, se integraram 

ao trabalho nas lavouras. Há registros de negros(as) escravizados(as) em fuga de outras regiões, 

se abrigando nas matas do Brasil Central, onde era mais difícil a captura (PALACÍN, 1994; LOIOLA, 

2009).   

Atualmente, Goiás é um estado marcado pela violência, em geral, mas de forma mais acentuada 

contra pessoas negras (pretas e pardas), ameríndias, mulheres e LGBTQIA+. A sociedade goiana 

4 No início de sua exploração pelos colonizadores, o território dos Goyazes era habitado por cerca de 35 diferentes povos 

originários, pelo que se sabe até então, pertencentes aos troncos Tupi e Macro-Jê (REZENDE, 2008. Disponível em: <http://hdl.

handle.net/1843/DAJR-88QG9G>). Durante os séculos de confronto colonial, a grande maioria desses povos migrou, se integrou 

à sociedade ou foi sumariamente dizimada pelas ações de violência dos bandeirantes. A violência colonial, portanto, se deu tam-

bém contra os corpos e as almas dos povos ameríndios. 
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mantém a intolerância histórica com relação aos corpos subalternizados, contra os quais se sen-

te autorizada a desferir todo tipo de violência, desde a exclusão, por apagamento e ostracismo, 

como forma de denegação, até a morte física, explicitação máxima da rejeição e da intolerância. 

Conforme apontado em trabalho anterior (REZENDE, 2019), algumas razões me motivam a estu-

dar a vida e a obra de Leodegária de Jesus: uma, de natureza ontológica e social, trata-se de, ao 

falar da autora, visibilizá-la como mulher negra; outra, de natureza epistêmica, tem a ver com a 

urgência de visibilizar sua existência como intelectual (professora e escritora) negra. 

Esta discussão, portanto, é uma forma de enfrentamento ontoepistêmico ao racismo por denega-

ção, que atua pelo apagamento e pelo ostracismo; e à estética convencional – moderna, racional, 

hegemônica –, de Baumgarten a Kant, e também a estética pós-moderna, de Rancière, e a alter-

moderna, de Bourriaud (GOMEZ; MIGNOLO, 2012), ao darmos vasão à aesthesis – sensação –, mas 

não só as do mundo ocidental, moderno/colonial. Trata-se de deixar fluir as sensações, os senti-

mentos e as emoções, dos corpos subalternizados sem os enformar nos frames do belo colonial. 

É importante, assim, aceitarmos que o ontoepistemológico e o social estão interseccionados 

(AKOTIRENE, 2018), porque gênero, raça, cor, conhecimento e percepção social sobre a mulher 

intelectual em Goiás do início do século XX, quando essa mulher é negra, interseccionam opres-

sões específicas à mulher negra do “sertão dos confins do Brasil”. Essas opressões, por um lado, 

mantêm a mulher negra na subalternidade – na inferioridade, na solidão e no empobrecimento 

(KILOMBA, 2019) – e, por outro lado, sustentam o status quo e mantêm a estabilidade do poder 

constituído (ICAZA, 2017). 

Outra motivação é responder ao chamado da Professora Darcy França Denófrio, aposentada da 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (UFG), onde atuo como professora, e que 

entra como epígrafe neste artigo. Escutei seu chamado e assumi a responsabilidade de falar sobre 

Leodegária de Jesus, com urgência política e epistêmica: a urgência de mulher, professora, ne-

gra-parda, que, desse lugar, que não me permite ser uma “das melhores de nós”, na percepção da 

Profª Denófrio, procura entender as razões da indiferença (apagamento, ostracismo) em relação 

à primeira mulher a publicar um livro de poesias em Goiás. 
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De maneira específica, este artigo trata das andanças e desassossegos, devido aos deslocamentos, 

isto é, às diásporas pós-modernas no contexto do cerrado central do Brasil, aos quais Leodegária 

de Jesus foi submetida na vida. Emprego o termo deslocamento por não tratar teoricamente da 

‘diáspora’ e não para revisar o conceito ou para propor outra nomenclatura. Os deslocamentos, 

através de andanças e de desassossegos marcam a trajetória de vida da poetisa 5 e são expressos 

nos seus poemas em forma de versos-banzo.  

1.Andanças e desassossegos: deslocamentos do corpo 

Leodegária Brazília de Jesus nasceu em Caldas Novas, no dia 8 de agosto de 1889, três meses an-

tes da Proclamação da República e um ano e três meses depois da abolição da escravatura. Nasceu 

mulher, negra, quase republicana e livre, com relação ao seu estatuto civil, mas não com relação 

à sua condição social, à raça e ao gênero. Assim, onde pisaram seus pés? Até onde puderam ir na 

vida os passos dessa mulher-poetisa-negra? Poderemos ver que foram andanças e desassossegos, 

por deslocamentos de lugares e, principalmente, da vida.  

A noção de deslocamento, nesta discussão, é a de tirar (d)o lugar, alheia à vontade da pessoa, pro-

vocando-lhe dor, sofrimento, revolta, indignação, ou resignação. Tirar alguém do lugar, contra ou 

independente de sua vontade, equivale a deslocar seu corpo na vida, em sua historicidade, porque 

desestabiliza suas afetividades. Trata-se, portanto, para além do físico e do geográfico, de deslo-

car, tirar (d)o lugar cultural, psicológico e econômico (ASANTE, 2009, p. 96). 

Considerando os sequestros das pessoas no continente africano, a travessia atlântica e a trajetó-

ria histórica das pessoas negras nas colônias escravizadas e escravagistas, o deslocamento, assim 

5 Concordo com a afirmação da professora Darcy Denófrio (2019, p. 19): “Queremos advertir que, ao chamá-la poetisa, não estamos 

minimizando seu trabalho. Apenas entendemos que nós, mulheres que produzimos poesia, não precisamos assumir a forma atri-

buída ao gênero masculino – poeta – para sugerir a excelência de nosso trabalho”. Já sabemos que ‘poetisa’ não é o feminino de 

poeta. Sabemos o suficiente para entendermos que ‘poeta’ também é um falso genérico que serve, não só para validar, mas para 

encobrir o gênero de quem escreve. Além do mais, falando como mulher negra militante: não precisamos da validação masculina 

nem da validação do feminismo branco, “aparelhado” pelo poder político masculino, seja ele negro ou branco; tão pouco precisa-

mos, no século XXI, do feminismo de “bem estar social” (MIES, 2018). Somos POETISAS.  
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como a diáspora, leva(va) a perdas, dores e sofrimentos; indignação, revolta e, ao mesmo tempo 

e, por isso, ao impulso para lutar; leva(va) ao banzo – saudade, tristeza e melancolia, que se con-

verte em revolta e, também, e, por isso, à força para lutar. A pessoa em deslocamento e banzo é 

uma pessoa forte, resistente, capaz de suportar as andanças e superar os desassossegos. Assim 

foi Leodegária de Jesus. 

  

Os pais de Leodegária, dona Ana Isolina  Furtado  Lima  de  Jesus e José Antônio de Jesus, se ca-

saram em Jaraguá, cidade de sua mãe, e partiram para Caldas Novas, onde Leodegária nasceu. 

Quando ela tinha dois anos de idade, mudaram-se para Jataí. Aos seus sete anos de idade, a famí-

lia, novamente, se mudou, dessa vez, para Rio Verde. A mudança de Jataí para Rio Verde deixou 

dores na menina Passarinho (FRANÇA, 1998), dores de perda, porque ela já tinha apego ao lugar 

e aos colegas da escola, sentimentos que ela expressa em versos:

Jatahy

E choro, sim, e suspiro

Por esses campos que amo.

Não vês aquella campina,

De flores mil adornada, 

Tanta palmeira plantada,

Tanta açucena e bonita?

Ao longe, brancas casinhas, 

Não vês o lindo horizonte,

O murmurinho da fonte,

E o canto das avezinhas?

Essa campina alacr’ante

É meu berço idolatrado,

É Jatahy adorado,

Essa terra deslumbrante.
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Foi nessa terra querida,

Nessa campina formosa,

Que s’escoou descuidosa,

A infância minha florida

Nas tardes bellas de Abril,

Eu deslumbrada, dizia:

Quanta belleza e magia,

Neste canto do Brasil!

O poema “Jatahy” foi publicado em Corôa de Lyrios, de 1906, quando a autora tinha 17 anos. 

Como a própria autora declara em sua nota “Aos Patrícios”, o livro foi feito quando ela tinha 15 

anos. Para a crítica, em Corôa de lyrios, “sobra sentimentalismo” e falta “forma” (DENÓFRIO, 

2019). Entretanto, o que temos é uma obra poética criada por uma adolescente negra, na primeira 

década do século XX, menos de duas décadas depois da abolição da escravatura, e avaliada por 

homens brancos, muito mais velhos. Nessas condições, os versos criados pela menina-escritora é 

uma resposta-resistência à vida; em seus versos, a autora expressa seu amor ao lugar perdido por 

seu primeiro deslocamento: é o banzo poetizado, são versos-banzo. É uma forma de resistir para 

existir. 

Em 1898, quando ela contava 9 anos de idade, o pai elegeu-se deputado estadual e, por isso, a 

família se transferiu para a capital Vila Boa de Goiás. A dor de se mudar de Jatahy não deu a ela 

apego a Rio Verde e, somada à vitória do pai no pleito eleitoral, ela não sentiu tanto a mudança 

para Goiás. Na capital, sua instrução, já solidamente iniciada na família, aprofundou-se no Colégio 

Sant’Ana e com professores particulares, e na cultura erudita, com a intensa vida social que pas-

sou a viver. Leodegária, com sua amiga Anica (Ana Lins dos Guimarães Peixoto), e outras amigas, 

movimentaram a vida vilaboense, organizando saraus, fundando e conduzindo jornais, além de 

outros empreendimentos. 

Por ser estudante exemplar e pela educação escolar que recebeu, Leodegária se apropriou dos 

modelos de escrita herdados como cultos e belos e os reproduziu, até inconscientemente, po-

rém, à sua maneira peculiar. Ao escrever, Leodegária não objetivava deleitar nem a crítica nem 
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os ouvidos palacianos da capital. Sua criação era o “partejamento de suas vivências”, eram “seus 

sentimentos, suas dores, suas alegrias, seus gritos e sussurros”. Eram as “escrevivências”6 de suas 

andanças. 

Defende Conceição Evaristo (2017) que para as feministas brancas, escrever é um ato político, 

mas “para nós mulheres negras, escrever e publicar é um ato político”. Portanto, para Leodegária 

de Jesus, uma jovem negra, de 17 anos de idade, publicar um livro, em Goiás, em 1906, foi um 

grande ato político para a sua geração e para as próximas, até os anos 1950. E tem sido um grande 

ato político para as mulheres negras de Goiás até hoje. 

Ocorre que o professor Antônio de Jesus adoeceu e, mais uma vez, Leodegária é deslocada de seu 

mundo e de sua vida. Por sugestão e com o apoio de um amigo, em 1910, mudaram-se de Goiás 

para Catalão, depois, de lá, para Minas Gerais: Araguari, Uberabinha (Uberlândia) e para Rio Cla-

ro, em São Paulo, voltando, por fim, para Belo Horizonte, em Minas. As lembranças de casa, em 
Vila Boa, são poetizadas em versos-banzos a Goiás (DENÓFRIO, 2019, pp. 18-20):

Goyaz
Patria, tudo me falece

Para erguer teu esplendor.  
A. Lessa

Goyaz querida! perola mimosa

Destes sertões soberbos do Brasil!

Terra que amo, que minh’alma adora, 

Ao ver-te longe, tão distante, agora, 

Quero-te mais ainda, 

Minha terra gentil!

E vivo a recordar as joias ricas

Que te enfeitam o collo primoroso;

A serra azul, os rios, as palmeiras

De cujas frondes virides, faceiras,

6 Conceição Evaristo (2005) define “escrevivência” como “a escrita que nasce do cotidiano, de suas lembranças, de sua própria 

experiência de vida e do seu povo”. São os “os sentimentos, as dores, as alegrias, os gritos e os sussurros”, individuais ou coleti-

vos. 
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Saúda o por do sol

O sabiá queixoso. 

Ah! como é bello nas manhans rosadas, 

Cheias de luz, de aromas, de harmonias, 

Correr teus vales aromatizados, 

Ver deslisar teus rios sossegados,

Aos beijos perfumosos

Das auras fugidias.

Em noites consteladas, quando a flauta

E os bandolins desatam pelo espaço, 

Essas notas refeitas de pesares, 

Ao pallor ideal de teus luares,

Como é grato sonhar

Em teu morno regaço.

E como é doce à sombra dessas mattas,

Onde tecem rolinhas ninhos frouxos,

Acalentar um sonho estremecido,

Ouvir do arroio o marulhar sentido,

À luz aveludada

Desses teus poentes roxos.

Terra garbosa e linda, que saudades

Dessas montanhas verdes, scismativas

Que meu olhar dorido idolatrava!

Onde, com tanto affecto repousava,

Em tardes fumarentas

Ou nas manhans estivas. 

Ó Patria minha estremecida e bela,
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Não mais verei o teu azul risonho, 

Mas, onde quer que me conduza o fado

Jamais te esquecerei, berço adorado, 

De minha dor primeira!

Do primeiro sonho!

Aqui, onde exilou-me a desventura

E a mocidade minha saturada

De amargores fallece, tristemente, 

Vivo a sonhar comtigo, eternamente,

Ó terra de minh’alma!

Ó pátria idolatrada!

O poema Goyaz foi publicado em Orchideas, de 1928, a segunda publicação da autora, quando ela 

contava 39 anos de idade, muito mais vividos do que podem expressar suas quase quatro décadas 

de vida. Esse poema encontra-se na primeira parte da obra, intitulada “Folhas mortas”, canta as 

belezas de Goiás, o lugar perdido, mas, diferentemente de Jatahy, tem um tom de saudade e de 

lamento, na última estrofe. Não se trata de “sentimentalismo”, mas também de banzo poetizado 

em versos, porque expressa a dor da autora de ter sido deslocada de sua terra, de onde ela não 

escolheu partir. É a “escrevivência”, partejada em versos, já discutido nos parágrafos precedentes 

e em Rezende (2019).   

2.Andanças e desassossegos: deslocamentos da/na vida 

Leodegária de Jesus, em torno dos 14 anos de idade, viveu seu primeiro e único amor. Não pode, 

porém, como as moças da sociedade vilaboense de sua época, consolidar esse amor em um casa-

mento, constituindo sua própria família. Esse direito lhe foi negado, causando-lhe profunda dor e 

sofrimento, sentimentos expressos em versos-banzo de muitos dos poemas que compõem Corôa 

de Lyrios, sua primeira publicação.
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Diferentemente do sentimentalismo romântico pelo amor impossível, os versos-banzo de Leo-

degária, em sonetos decassílabos, quartetos, sextetos ou oitavas em redondilhas, expressam os 

deslocamentos da autora na vida, as andanças e desassossegos de sua alma sem direito ao amor, 

ao casamento e à família. Esses sentimentos serão conteúdos também dos versos de Orchideas. 

Nessa obra, a autora fala de seu isolamento e da solidão que sente. Trataremos dessas temáticas 

na próxima seção.   

Leodegária de Jesus foi a primeira mulher a publicar livro de poemas em Goiás e poderia ter sido 

a primeira mulher a ingressar na Academia de Direito de Goiás e a primeira advogada formada por 

Goiás. Somente não o foi, porque não teve permissão para ingressar no Lyceu e cursar os prepa-

ratórios, direitos garantidos a suas colegas do Colégio Sant’Ana. A historiografia oficial alega que 

ela foi vítima das perseguições políticas a seu pai, oposicionista ao governo da época. Mas, outras 

filhas de oposicionistas políticos estudaram no Lyceu, nessa época. Esse foi outro deslocamento 

na vida de Leodegária, que causou dor e sofrimento a ela e a toda a sua família. 

Ao publicar o livro Corôa de Lyrios, em 1906, aos 17 anos de idade, Leodegária de Jesus foi a 

primeira mulher a publicar um livro de poemas em Goiás; considerando sua segunda publicação, 

Orchidea, em 1928, aos 39 anos de idade, foi também a segunda mulher goiana a publicar livro 

de poemas. A terceira foi Regina Lacerda, com Pitanga, em 1954; depois, temos Yêda Schmaltz, 

Caminhos de mim, em 1964; e, então, Cora Coralina, agora com livro, Poemas dos becos de Goi-

ás e estórias mais, em 1965. Leodegária e as mulheres suas contemporâneas permaneceram na 

liderança isolada por muito tempo. 7 

Ela soube exercer sua própria vontade (DENÓFRIO, 2019), negociou sua vida e sua circulação pe-

los espaços de prestígio social da capital do estado. Iniciou como professora, ofício de pai e mãe, 

como poetisa, com poesias versadas em cantos de passarinho preso em gaiola, e seguiu. Foi fun-

dadora e redatora do Semanário A Rosa, em 1907, juntamente com as “Senhoritas” da sociedade8. 

7 Se não fosse por ela, afirma a professora Darcy Denófrio, teríamos ficado no mais completo silêncio por quase meio século e, 

para não ficarmos no completo vazio, teríamos que fincar nossa história no livro de poemas publicado em 1875, no Rio de Janei-

ro, por Honorata Minelvina Carneiro de Mendonça, “acidentalmente nascida na Província de Goiás” (DENÓFRIO, 2019, p. 16). 

8 As senhoritas do Semanário A Rosa: Cora Coralina, Rosa Santarém Godinho e Alice Santana; depois vieram se juntar a elas: 

Maria Henriqueta Péclat, jornalista e cantora; Argentina Remígio Monteiro, intelectual; Genezy de Castro e Silva, vice-diretora e 

redatora do jornal O Lar, criado em 1920; Augusta de Faro Fleury Curado, escritora; Mariana Augusta Fleury Curado, a Nita, primei-

ra colunista social de Goiânia.
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Num tempo em que era difícil estudar, ela estudou, foi uma intelectual engajada da cultura local. 

Darcy Denófrio, na apresentação à 2ª edição de Orchideas (2014), resume o legado de Leodegária 

de Jesus: 

Mulher admirável, foi ela pioneira em mais de um sentido: estudou até 

latim, numa época em que as mulheres brasileiras morriam analfabe-

tas; foi chefe de família, quando a mulher não cumpria essa função; 

foi escritora, quando a mulher não escrevia; escreveu livro entre os 14 

e 15 anos, época em que  a mulher aprendia tão somente os ofícios 

domésticos em prisão domiciliar; publicou-o mal entrando em seus 17 

anos, quando os poetas, seus pares, tinham idade para ser seus pais 

ou até mesmo seus avós, e numa década pródiga em livros, rica para a 

literatura goiana, quando foi dela a única voz que salvou a mulher do 

total silêncio nas Letras, perdurando o seu solo por quase meio século. 

(DENÓFRIO, apud DE JESUS, 2014, pp. XI-XII) 

A lente pela qual Denófrio enxerga Leodegária de Jesus é a da realidade da mulher branca de clas-

se média. Essa leitura nos permite entrever o mundo de contradições no qual Leodegária viveu e 

inferir o quanto ela teve de ser forte para ser a protagonista que foi. A grande maioria das mulhe-

res brasileiras que “morriam analfabetas” era “de cor” e da classe subalternizada. Se Leodegária 

“aprendeu até Latim”, foi porque seu pai era professor de Latim, instrução recebida no seminário, 

onde foi criado.

Ela “foi chefe de família, quando a mulher não cumpria essa função”. Sabemos que essa função era 

e é cumprida pelas mulheres empobrecidas, sobretudo pelas negras. Tendo pai professor e mãe 

professora, Leodegária aprendeu a escrever dentro de casa, “quase sozinha, perguntando o nome 

das letras à mãe”, informa a própria Darcy Denófrio (2019, p. 22). Por isso, ela “foi escritora, quan-

do a mulher não escrevia; escreveu livro entre os 14 e 15 anos, época em que a mulher aprendia 

tão somente os ofícios domésticos em prisão domiciliar”. Outra correção necessária. As mulheres 

“de cor” nunca ficaram em “prisão domiciliar”, sempre tiveram de sair de casa para “ganhar o sus-

tento”. Para tanto, precisaram aprender muito mais que os “ofícios domésticos”. 
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Para Leodegária de Jesus, considerando-se o contexto e as condições de sua existência, escrever, 

tornar-se escritora e publicar livros, além de ter sido um importante ato político, já mencionado, 

historicamente, foi equivalente ao trabalho a mais das negras escravizadas. Estas trabalhavam 

aos domingos, feriados e dias santos, para ganhar a mais e para si, porque essa era a única ma-

neira de conseguir comprar a alforria. Era o sacrifício do corpo, o nunca descansar, para alcançar 

a liberdade. Que liberdade almejava a menina-poetisa-Passarinho? Sair da gaiola? Pôr fim às suas 

andanças e desassossegos? Viver a vida que/como queria? O que representou para ela “escrever” 

e “publicar”? 

Devido ao prestígio e às boas relações de seu pai, somado aos seus esforços, Leodegária publicou 

seu primeiro livro “mal entrando em seus 17 anos, quando os poetas, seus pares, tinham idade 

para ser seus pais ou até mesmo seus avós, e numa década pródiga em livros, rica para a literatu-

ra goiana”. Assim, graças aos seus esforços e de seu pai, ela nos “salvou [...] do total silêncio nas 

Letras, perdurando o seu solo por quase meio século”. Apesar disso, seu nome e sua obra foram, 

por décadas, relegados ao ostracismo, isto é, relegados à ou postos na “zona do não ser” (FANON, 

2008), da não existência. 

3.A semiótica do corpo na leitura da obra

Felício Buarque, prefaciador de Corôa de Lyrios, afirma que esse trabalho “revela uma vocação 

poética através de cada uma de suas produções”, embora sem “o apuro da forma”. Segundo o pre-

faciador, os “defeitos naturaes” da autora se devem a sua pouca idade e por ela se encontrar “em 

um meio pouco favorável ao desenvolvimento da arte ou das letras”, e aconselha-a a procurar se 

“aperfeiçoar, estudando e corrigindo seus defeitos naturaes, nas obras dos mestres”. 

O sem o “apuro da forma” (De qual forma? Da parnasiana?) é a justificativa racional para a des-

qualificação da obra, pois o avaliador fala do centro, em 1906, quando a forma não era uma obri-

gatoriedade. A “pouca idade” da autora, em 1906, considerando-se Casimiro de Abreu, Álvares 

de Azevedo, Castro Alves, Hugo de Carvalho Ramos... não estava fora do padrão etário, ou será 

que para mulheres a regra era diferente? Ou será que para Goiás a regra era outra? Ela precisava 

se “aperfeiçoar, estudando e corrigindo seus defeitos naturaes, nas obras dos mestres”, quais 

mestres? Se ela reproduzia o Romantismo, e o “Romantismo atinge seu apogeu em Goiás por vol-

ta de 1900” (DENÓFRIO, 2019, p. 26), ela estava de acordo com as obras dos mestres. E finaliza, 
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sentenciando: “Seja, porém, como fôr, não há dúvida que a Corôa de Lyrios encerra um trabalho 

muito digno de animação”. Bastava apenas, concluo, que a autora transformasse seus poemas no 

modelo masculino branco dos velhos mestres dos centros de poder: deslocamento de gênero, 

idade, raça/cor, estética/epistemologia e território. 9

De acordo com Lélia Gonzalez (1988, p. 69), o racismo é o sintoma por excelência da neurose 

cultural brasileira. O racismo à brasileira, assim, segundo seu raciocínio, pode ser entendido com 

base na categoria freudiana da denegação, que é “o processo pelo qual o indivíduo, embora for-

mulando um de seus desejos, pensamentos ou sentimentos, até aí recalcados, continua a defen-

der-se deles, negando que lhe pertença”. 

A leitura do corpo de Leodegária de Jesus pela sociedade de sua época e o tratamento que lhe de-

ram em função dessa leitura podem ser interpretados com base na denegação, de Freud. Equivale 

a dizer que o racismo à brasileira pode ser um dos fundamentos da crítica à obra de Leodegária, 

recalcado na estética literária moderno/colonial, que serviu somente de justificativa racional para 

a crítica e, principalmente, para a indiferença (ostracismo e apagamento) em relação à autora e 

sua obra em Goiás por tanto tempo.   

A sociedade vilaboense foi formada e se manteve como uma sociedade conservadora, elitista, pa-

triarcal e escravagista. Encontra-se farta documentação na historiografia sobre Goiás (PALACÍN, 

1994; LOIOLA, 2009) e em testemunhos orais locais contemporâneos (MILANI ET AL., 2015) para 

evidenciar essa asserção. É emblemática a perseguição dos notáveis de Vila Boa ao Governador 

Dom João Manoel de Menezes, empossado em 1800, devido ao seu caráter de fazer justiça às 

“pessoas de cor”. Este Governador chegou ao ponto de autorizar a posse como vereador a João 

Cunha, homem branco, mas que, por ser casado com uma mulata, estava sendo impedido de ocu-

par o cargo público de vereador. Essa foi uma grave afronta aos Oficiais da Câmara, agravando 

muito a situação do Governador, levando a sua cassação. 

    As irmandades de Goiás, as de Vila Boa, de Meya Ponte, Cocal, Pilar, refletiam a estratificação 

social da capitania, por um lado, o estigma às “pessoas de cor” e, por outro lado, a resistência 

dessas pessoas. Havia irmandades de pessoas brancas, portanto, livres (Santas Almas), e havia 

9 Lellis Vieira, o prefaciador de Orchideas, se desmancha em elogios à obra, pois vê na obra argumentos suficientes para contes-

tação ao movimento modernista que ele, explicitamente, rejeita. 
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irmandades de pessoas pretas (N. S. do Rosário dos Pretos), livres, libertas ou escravizadas. Havia 

ainda algumas irmandades sem restrições sociais. 

A questão que se levanta é se essa subjetividade senhorial, escravagista dos oitocentos teria sido 

superada no início do século XX, poucas décadas depois da abolição da escravatura, com os ex-

-senhores e seus herdeiros convivendo com os(as) ex-escravizados(as) e seus(suas) descendentes. 

Nesse tempo, em Vila Boa, alguns corpos negros ainda apresentavam as cicatrizes físicas dos açoi-

tes nos troncos. A memória da escravização negra não era apenas lembrança, ainda era visível a 

olho nu.

    Ademais, a imagem do professor Antônio de Jesus, aos olhos da sociedade opositora, era a 

do “negro ladino”, o negro assimilado aos costumes brasileiros, civilizado, bem educado, ao seu 

modo, tão embranquecido ao ponto de querer ter os mesmos direitos que os brancos. Nesse mo-

mento, o branco lembra-lhe qual é o seu lugar pela sua cor, sua origem e sua história. O  ativismo 

político partidário do professor Antônio, por sua vez, evoca a liderança do ladino, nesse contexto, 

o negro esperto, nos levantes negros contra os senhores de escravos. São contradições e comple-

xidades que entrelaçam as relações de poder na base do jogo político do coronelismo em Goiás. 

Nessa trama complexa, o corpo de Leodegária de Jesus codifica as contradições e complexidades 

históricas, com um agravante a mais, em relação a seu pai: o gênero, ela era mulher. O pai de Leo-

degária, José Antônio de Jesus, homem negro, órfão de pai e mãe, criado em seminário, pela cari-

dade cristã dos padres, casou-se com uma mulher branca, filha de médico de posses, entrou para 

a política e se elegeu deputado por duas vezes. A primeira vez, no final do século XIX, às portas de 

saída do regime escravagista e entrada a República, conseguiu ser empossado; na segunda, já no 

século XX, teve sua eleição “depurada” e não foi empossado, ou seja, atingiu o limite do possível 

e daí em diante caiu em desgraça. 

O limite do possível para Leodegária, mulher negra, foi bem mais curto: ela publicou seu livro de 

poemas, mas não pode se casar com o amor de sua vida, um homem branco da elite; quis estudar 

no Lyceu de Goiás e não pode, apesar de ser aprovada no exame de admissão com distinção; quis 

ser advogada, mas sequer entrou para o Lyceu. A raça/cor interseccionada ao gênero encurta e 

muito o limite do possível. 
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As obras de Leodegária de Jesus são consideradas românticas e sentimentais. Darcy Denófrio 

(2019, p. 28) afirma que “a sua obra, como um todo, é de fundo romântico e de forma predomi-

nantemente parnasiana”. Temos de considerar, por um lado, que o Romantismo brasileiro foi um 

período bastante complexo e, por outro lado, que a literatura romântica feminina negra, no Brasil, 

teve autoria, ou seja, foi um Romantismo feminino negro. Com respeito ao Parnasianismo, temos 

de considerar que seu princípio básico era a arte pela arte, então, um conteúdo romântico, enten-

da-se sentimentalista, em uma forma parnasiana, talvez, não seja o caso. 

Com relação à temática, Denófrio (2019, p. 29) é categórica ao afirmar que “o tema central da 

obra é o amor” e que a obra “apresenta os mesmos grandes temas românticos, natureza, pátria, 

família, religião, além daquele do amor impossível, de raiz autobiográfica”. 

Corôa de Lyrios, de 1906, tem 30 poemas, dos quais 18 são sonetos, quase todos decassílabos, 

e 12 estão distribuídos entre quartetos, sextetos e oitavas de versos decassílabos, alexandrinos 

e redondilhas. Orchideas, de 1928, tem 70 poemas, dos quais 52 são sonetos, com a maioria de 

versos decassílabos e a minoria de versos alexandrinos e redondilhas; e 18 apresentam diferentes 

formas.

O que os críticos consideram falta de forma deve ser a heterogeneidade das formas dos poemas. 

Por isso, Denófrio discorda e defende a forma, predominantemente, parnasiana dos poemas, ou 

seja, é uma maneira de validar as obras. Entretanto, em sua defesa e busca de legitimação das 

obras de Leodegária de Jesus, Denófrio enquadra seus versos nas formas e nos conteúdos valida-

dos pela teoria e pela crítica. Não considera o modo próprio de escrever da autora.    

Retomando a temática das obras de Leodegária, a autora fala de natureza, paisagem e da pátria/

terra, de forma muito imbricada, sendo, portanto, difícil dissociar esses temas. Nos poemas sobre 

esses temas, está evidente o anseio da menina-passarinho, igual Janie, de querer voar, ao falar 

de liberdade, seu corpo quer soltar as asas. Pátria, com exceção de “Ao meu paiz”, em Orchideas, 

mais ufanista que os outros, é o lugar perdido, de onde saiu sem poder escolher ficar, é a expres-

são máxima do deslocamento, com as andanças e desassossegos.  

 Os temas família e religião caminham juntos e, em Orchideas, a religiosidade, sobretudo em 

“Semana Santa” (4 sonetos), demonstra o amadurecimento da autora, sua astúcia na forma de 
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estabelecer aliança com a sociedade e com os veículos de comunicação. 

A temática dos sentimentos e vivências, na qual se insere o tema do “amor impossível, de raiz 

autobiográfica” (DENÓFRIO, 2019, p. 29), nada mais é do que a sua “escrevivência”. Em Corôa de 

Lyrios, a autora fala de seu amor, inicialmente, com alegria e esperança, depois, com decepção e 

amargura. Em Orchideas, os versos em que canta esse amor são ainda de dor, amargura, de resig-

nação e de lamento por seu desígnio, como em “A uma sombra”, “Suprema dor” e outros. Nessa 

temática, em vários poemas, nos dois livros, a autora lamenta seu isolamento e sua solidão, não 

somente por seu amor não vivido, como em “Triste viver”, em que ela lamenta por “seu pezar” e 

por “sua sorte” na vida, demonstrando consciência de seu lugar; em [...] “Prefiro a calma solidão 

sombria” [...], em “Meu desejo”, a autora fala de seu isolamento social. O isolamento e a solidão da 

mulher negra, sendo ela ou não arrimo de família, está bastante discutidos na literatura feminista 

negra. 

Por fim, o romantismo dos versos de Leodegária de Jesus ainda está por ser compreendido, por-

que a leitura da crítica o enquadra em um frame estético hegemônico, que não considera a pe-

culiaridade de seu corpo e de seu lugar. O Romantismo brasileiro feminino negro é sentimental, 

romântico e, ao mesmo tempo, enfrentador. Assim é também o Romantismo de Leodegária de 

Jesus, escancarado em seu poema “Ainda e sempre” (DENÓFRIO, 2019, p. 83):

Ainda e sempre 

Partiste... desde então, o mal secreto
Que aqui no fundo de minh’alma existe
É mais profundo e amargo, mais completo
E mais intenso, desde que partiste.

A vida é muito triste!... ah! como é triste
A vida aqui, neste ermo em que vegeto!
Nem mesmo sei em que o prazer consiste
Tão longe, assim, de ti, do teu affecto!

E o tempo vae passando... o tempo corre
Mas em meu pobre coração não morre
Esta saudade enorme que me esmaga.

Hontem, hoje, amanhã, agora e ainda

ler.iiler.puc-rio.br


Cora Coralina e
 Leodegária de Jesus

130 anos de nascimento

N º 16, abril de 2020, ISSN 2179-2801

ler.iiler.puc-rio.br
Períódico L.E.R. - iiLer/PUC-Rio - RJ-Brasil

101

E sempre a mesma dor que não se finda,
Sempre o mesmo punhal na mesma chaga.

O último verso do soneto, “Sempre o mesmo punhal na mesma chaga”, ao mesmo tempo, diferen-

te e semelhante a “Símile”, “Mas si nos fere o espinho da tristeza”, é um verso de cunho político, 

nos termos de Evaristo, é mais que um enunciado, é um (d)enunciado. Não é um lamento de dor 

de amor, é uma denúncia de injustiça social, é um clamor político. 

A interpretação que a crítica tem feito das obras de Leodegária de Jesus reflete uma concepção 

de mundo que considera mais quem ela era, com as codificações de seu corpo, do que a leitura dos 

versos. A vida da autora, o corpo e a alma da criadora, não podem ser consideradas na apreciação 

de suas obras, porque a análise deve ser neutra. Todavia, está patente o atravessamento da codi-

ficação de seu corpo como lente de leitura dos versos. A estética colonial, como fundamento da 

avaliação da obra, é o recalque da leitura do corpo.

CONCLUSÃO: 

A menina-passarinho, sensível e ávida por voar, como Janie, e da mesma forma que Janie, foi con-

sumida por aprisionamentos, dores e decepções. Uma jovem negra, filha de um homem negro, 

ativista político, xavierista, fez o melhor que pode e foi até o limite do possível em uma sociedade 

conservadora como a de Vila Boa de Goiás, fez muito e representa muito para Goiás. 

Leodegária de Jesus desencarnou a 12 de julho de 1978, iria completar  89 anos de idade em agos-

to, em Belo Horizonte. Sua andança física final, seu voo livre para o Orum. O que ela nos deixou? 

“[...] não me custa repetir que ela representa, para nós, antes de tudo, o início de uma tradição 

literária” (DENÓFRIO, 2019, p. 15).        

Com o pai doente, sem condições de trabalhar, Leodegária de Jesus, cumprindo as premonições 

que tivera na infância (FRANÇA, 1998), trabalhou arduamente, durante o dia, ensinando na escola, 

à noite, na máquina, costurando, para sustentar a família e custear as despesas com a doença do 

pai. Leodegária pagou com o sacrifício de uma vida o preço do corpo que recebeu ao nascer. Os di-

reitos negados, os sacrifícios e as exigências sociais impostos a uma mulher negra são diferentes 

daqueles imputados a uma mulher branca. 
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Por isso, ouso um pouco mais que a professora Darcy Denófrio e defendo que Leodegária não re-

presenta somente o “início de uma tradição literária” em Goiás. Ela representa, além da tradição 

literária que ela mesma iniciou, o início da literatura feminina, da literatura feminina negra, em 

Goiás. E mais ainda, a história do feminismo em Goiás deve considerar o protagonismo das mulhe-

res negras 10, incluindo a história dessa professora e poetisa negra. 

De maneira específica, este artigo tratou das andanças e desassossegos, devido aos deslocamen-

tos, isto é, às diásporas no contexto do cerrado central do Brasil, aos quais Leodegária de Jesus 

foi submetida na vida. Os deslocamentos, através de andanças e de desassossegos marcaram a 

trajetória de vida da poetisa e são expressos nos seus poemas em forma de versos-banzo para 

além dos “sentimentalismos” românticos que a crítica lhe atribuiu.      

Os versos das duas obras de Leodegária de Jesus são considerados, excessivamente, românticos 

(a temática, o “amor” é o tema central) e sem os limites (as “peias”) da forma. Ao mesmo tempo, 

os mesmos versos são criticados pela forma parnasiana: sonetos com versos decassílabos, mais à 

moda parnasiana que classicista. Percebe-se o desejo da crítica de desqualificar as obras da autora 
e, para tanto, a busca da justificativa racional academicista. 

Com base na noção de “escrevivência”, de Conceição Evaristo, e nos fundamentos políticos do 

Romantismo de Maria Firmina dos Reis, defendo que o que a crítica literária tem entendido como 

“sentimentalismo”, que situa a obra de Leodegária de Jesus no “Romantismo”, preso em uma  for-

ma parnasiana, portanto, em um quadro estético “defasado” para a época, para além da estética 

colonial, é um tipo de banzo-aesthesis, um sentir-resistir as andanças e desassossegos, forçadas 
pelos deslocamentos de lugares e da vida. 

O que significa o deslocamento para uma pessoa negra? Que memória é ativada quando uma pes-

soa negra é deslocada? Desde que foi sequestrado na África e traficado para a América, o povo 

negro teve tudo sequestrado e passou a ser concebido como um povo sem terra, sem memória e 

sem lar (MBEMBE, 2014): sem raízes. Um povo que, ao olhar do “outro”, o que toma as decisões, 

“não precisa ficar”, porque não “tem apego”, não sente falta nem saudade; um povo para quem 

é natural e até necessário diasporizar. Não tendo raízes, não sofre. Esse “outro” não entende o 

que é banzo. É a percepção do outro em sua não humanidade construída na diáspora forçada pelo 

mesmo “outro” que o assim representa e concebe. 

ler.iiler.puc-rio.br


Cora Coralina e
 Leodegária de Jesus

130 anos de nascimento

N º 16, abril de 2020, ISSN 2179-2801

ler.iiler.puc-rio.br
Períódico L.E.R. - iiLer/PUC-Rio - RJ-Brasil

103

A diáspora é o deslocamento do corpo no espaço e no tempo, deixando pedaços de alma espar-

ramados, um pedacinho em cada canto de estrada, um pedacinho em cada canto de tempo. Cada 

pedacinho de alma que fica é uma falta dolorida que não se perde, que não se esquece. São dores 

de saudade: é banzo. Em sua humanidade negada pelo colonialismo e pela colonialidade, o povo 

negro cansa, sofre e cansa de sofrer: luta e, na luta, aprende a resistir para existir. 

Para os(as) descendentes dos(as) africanos(as) sequestrados(as) e traficados(as), durante séculos 

de escravização, diáspora e banzo são indissociáveis. No Brasil pós-abolição, já virado o século XX, 

a vida das pessoas negras é uma vida de deslocamentos: andanças, desassossegos e banzo. O des-

locamento dá margem ao ostracismo, ao apagamento, ao memoricídio. Se o sujeito do incômodo 

deixa de existir e se sua imagem é esquecida, apagada, o incômodo desaparece, como se nunca 

tivesse existido. É assim a denegação. O deslocamento da/na vida também é necessário e impor-

tante para o opressor, por mais que seja dolorido para o oprimido. 

Foi assim, nesse meio tempo, indo pra lá e pra cá, sem nunca voltar, que Leodegária de Jesus, afro-

descendente, viveu para a família, consumindo no trabalho as dores que acumulou nesse desas-

sossego, com os pés cansados de ir e vir, costurando chitas e sedas, palavras e versos, arrastando 

seus dias. Não se queixava, jamais murmurou. Entre cadernos, lápis e giz, linhas, fios e tecidos, foi 

tecendo roupas, entre palavras e poesias, poetizando a saudade, reconfigurando o banzo poetiza-

do em versos não compreendidos.
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A Resistência/Existência na vida de uma mulher negra de Goiás: Leodegária de Jesus

Resistance/Existence in life of a black woman from Goiás: Leodegária de Jesus

Geruza Tomás da Cunha1

Renato de Oliveira Dering2

RESUMO

A História da Literatura no mundo e no Brasil é marcada pelo silenciamento de mulheres, prin-
cipalmente de mulheres negras. Nos manuais clássicos, poucas mulheres ganharam destaque; 
quando houve, foi dado, em sua maior parte, a mulheres brancas. Observado isso, o presente ar-
tigo busca mostrar a importância de uma mulher na História da Literatura: Leodegária de Jesus, 
forte representante do feminino que deixou um legado de saberes e poesia e permanece como 
referência para o feminismo da contemporaneidade. O contexto social em que a escritora viveu 
– no fim do século XIX e no século XX no interior de Goiás – foi marcado por uma cultura ainda 
de raiz escravocrata e aristocrática, que subvalorizava a mulher. Por meio de uma crítica pautada 
nos estudos feministas e decoloniais, busca-se compreender como Leodegária, em sua vivência 
e em sua poesia, foi subversiva, fazendo-se não apenas existente como também resistente em/a 
uma realidade em que a mulher negra era desvalorizada e subjugada.

Palavras-chave: Literatura Goiana. Escritoras Negras. Feminismo e Literatura.
 

ABSTRACT 

The History of Literature in the world and in Brazil is marked by the silencing of women, mainly 
black women. In the classic manuals, few women have gained prominence; when there was, it 
was given, for the most part, to white women. Observing this, this article seeks to show the im-
portance of a woman in the History of Literature: Leodegária de Jesus, a strong representative 
of the feminine who left a legacy of knowledge and poetry and remains a reference for contem-
porary feminism. The social context in which the writer lived - at the end of the 19th century and 
in the 20th century in the interior of Goiás. It was marked by a culture still of slave and aristocra-
tic roots, which underestimated women. Through a criticism based on feminist and decolonial 

1 Mestranda em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás, graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católi-
ca de Goiás (PUC-GO).
2 Professor Assistente no Centro Universitário de Goiás (Uni-ANHANGUERA). Doutorando em Letras e Linguística pela Universi-
dade Federal de Goiás, Mestre em Letras pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Graduado em Letras – Língua Portuguesa 
pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Líder pesquisador do grupo FORPROLL/CNPq/UFVJM.
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studies, we seek to understand how Leodegária, in her experience and in her poetry, was subver-
sive, making herself not only existent but also resistant in / to a reality in which the black woman 
was undervalued and subdued.
 
Keywords: Goiana Literature. Black Woman Writers. Feminism and Literature.
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INTRODUÇÃO

A Literatura, em seu percurso histórico, por muitos anos – e, talvez, ainda hoje – promoveu um 

“apagamento” e “silenciamento” da escrita feminina. Esse tipo de predileção da História da Lite-

ratura configurou-se amplamente em diferentes espaços e tempos. O consagrado livro de Harold 

Bloom, por exemplo, Cânone Ocidental, dá espaço apenas a três mulheres ante um total de vinte 

e três homens. Jane Austen, Emily Dickinson e Virgínia Woolf são as três mulheres que Bloom 

“consagra” em sua obra referência, o que é extremamente preocupante, visto que a primeira pu-

blicação do livro ocorre em 1994, quando diversas mulheres não apenas já ganhavam espaço na 

vida literária como também no mercado editorial.

Dado isso, é importante a reflexão de Lola Luna (1996, p. 129): “A qualquer lector y especialmente 

a una lectora crítica de una ‘História de la Literatura’ podrá sorprenderle la ausencia de escritoras 

o su escasa presencia en ésta o en cualquiera de los manuales tradicionales que canonizan la insti-

tuición literaria.”[1]. Portanto, o que temos, ao longo desse percurso, é visivelmente preocupante 

para a escrita literária de mulheres no mundo e, claro, no Brasil.

Os clássicos livros sobre literatura de Afrânio Coutinho, Antonio Candido e Otto Maria Carpeaux, 

por exemplo, que estão presentes em diversas grades dos cursos de Letras do Brasil, destacam, 

assim como o de Bloom, um número ínfimo de mulheres diante de uma grande lista de homens.

Desse modo, são recorrentes, nestes e em outros manuais clássicos de História da Literatura Bra-

sileira, poucas mulheres, entre elas Cecília Meireles, Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles, Ra-

chel de Queiroz, Adélia Prado, Marina Colasanti e, em alguns, ainda aparecem nomes como Hilda 

Hilst, Conceição Evaristo, Lya Luft, Carolina de Jesus e Cora Coralina. Esta, goiana, destaca-se por 

sua simplicidade e sentimentos que liga seus versos às singularidades do humano. “A poetisa se 

volta para o seu tempo presente, ergue a voz para dar rutilação poética às mulheres sem heroici-

dade e grandeza” (CAMARGO, 2006, p. 68).

Contudo, quando se desdobra sobre esse tipo de escrita – seja em suas singularidades, seja em 

suas vivências de grandeza –, pouco se encontra sobre mulheres negras em um contexto nacional 

de evidência ou no cânone.

Essa situação, em âmbito regional, não é diferente, inclusive quando falamos em Literatura Goia-

na. Apesar da notoriedade de Cora Coralina, o nome de Leodegária de Jesus, assim como tantos 
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outros, é esquecido, ofuscado e/ou omitido. Tem-se, assim, que, por muitos anos, as mulheres 

escritoras, no estado de Goiás, ora foram desconsideradas ou consideradas menores, ora foram 

apagadas do cenário artístico-literário. Enquanto o nome de Cora se destaca no cenário literário 

e, hoje, está no cânone regional – e no nacional para alguns dos estudiosos mencionados –, o de 

Leodegária é quase inexistente.

Observada tal reflexão, o presente artigo tem como foco resgatar memórias, já esmaecidas pelo 

tempo, da mulher escritora negra de Goiás Leodegária de Jesus e sua importância no protagonis-

mo da escrita feminina no cenário da Vila Boa de Goyaz no período que remonta ao Brasil Colônia 

– terra onde a poesia nasceu em becos forjados pelas pedras inglórias auríferas, banhada pelo 

sangue daqueles que antes habitaram as selvas, e local no qual se propagou a história da guerreira 

caiapó Damiana da Cunha.

Os casarios e becos, de aparente vida pacata de vilarejo, sempre esconderam o aspecto mais im-

portante daquela localidade: a força e a resistência das suas mulheres, que representaram forte 

poder social, mesmo que com aparente submissão e subvalorização. Leodegária, a seu modo e 

conforme o que foi possível naquele contexto, fez emergir vozes que ecoaram na estrutura de 

dominação branca e masculina.

 
1. Primeiros Passos, Primeiras Visões: a Província de Goyaz
 

A história do estado de Goiás é marcada pela necessidade de urbanização do centro do país. Con-

tudo, este não foi um processo simples. Como diz Vieira Neto (2008, p. 39): “O processo de urba-

nização não é um simples acontecimento na história de um país ou apenas de mudança no local de 

moradia de um povo; ele implica em mudanças na vida das pessoas.” Isso ocorre, principalmente, 

naquelas cidades que já existiam, mas ainda eram consideradas de estruturação precária. Vieira 

Neto (2008) afirma que, até a década de 1940, Goiás tinha apenas 52 cidades.

É nesse espaço-tempo, do interstício entre o final do século XIX e a primeira metade do século 

XX, que situamos o Arraial de Sant’Anna e encontramos um conturbado contexto social e cultural, 

sobretudo para as mulheres.

Para melhor compreensão, é importante destacar também algumas datas que antecedem tal fir-

mamento:
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Em 1739, o Arraial de Sant’Ana é elevado da condição de vila – Villa 
Boa de Goiás – e em 1744 torna-se Capital da Capitania Geral de 
Goyaz. Mais tarde, em 1815, passa a ser Capital da Província de Goyaz. 
Dada a vantajosa condição administrativa e a importância exercida 
pela Villa Boa de Goiás, no dia 17 de setembro de 1818, é elevada 
à condição de cidade, que passa a ser chamada de cidade de Goyaz, 
continua como sede da Província de Goyaz e, com a instalação da 
República, em 1889, passa ser a Capital do Estado até 1937. (SILVA, 
2019, p.25).

Apesar desses períodos serem bem demarcados em datas, eles não são tão bem marcados em 

prosa. Uma das primeiras visões sobre Goiás, ainda sobre a Província de Goyaz, aparece na obra 

de Viagem às nascentes do Rio S. Francisco e pela Província de Goyaz, do botânico e naturalista 

francês Auguste de Saint-Hilaire. O autor retratou na obra a província como um lugar de certa sel-

vageria, onde se prenunciam, por parcos momentos, alguns lampejos de civilização e capacidade 

intelectual. Segundo o autor:

Apezar de tudo o que precede, não se supponha que esses homens 
sejam desprovidos de intelligencia. Encontram-se em Villa Boa arte-
zãos extremamente habeis, que imitam com grande perfeição o que 
se lhes mostra, e que, no entanto, não tiveram mestres. Mas, como 
já tive occasião de dizel-o, os goyanos não têm, em geral, nenhuma 
opportunidade de cultivar suas faculdades intelectuaes e aptidão 
para a industria; vivem isolados, na indigencia, e, si alguma coisa se 
deve admirar, é que varios delles não tenham cahido em µm estado 
mais proximo ainda da completa barbarie. (SAINT-HILAIRE, 1937, p. 
336).[1]

A perspectiva colonial europeia, sem dúvida, marcou a descrição do autor, que produz um discurso 

de superioridade ao dizer que os goianos não são dotados de inteligência, pois lhes faltam opor-

tunidade bem como aptidão para a indústria. Para além dessa visão, tem-se, em sua crença, que, 

apenas com eclesiásticos estrangeiros, o estado da barbárie – o qual pressupôs existir na provín-

cia – poderia ser abandonado:

Mandem-se vir para Goyaz alguns ecclesiasticos extrangeiros, afim 
de chamar esse povo a si mesmo e restituil-o à dignidade de homens; 
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renovem-se de tempos em tempos esses missionários para que não 
se deixem amolecer pelo calor do clima e arrastar pelos maus exem-
plos; estabeleça-se um seminario para educar os jovens sacerdotes na 
sciencia e bons costumes (85); confiem-se, enfim, as crianças a esses 
homens devotados que, depois que um genio poderoso os chamou 
novamente ao solo da França, prestaram tantos serviços à prole do 
pobre, e ver-se-á o povo de Goyaz reerguer-se, adquirir virtudes e to-
mar lugar na sociedade civilizada. (SAINT-HILAIRE, 1937, p. 340-341).

Além de um lugar inóspito, há ainda uma visão de ideário da mulher, proclamada por Raimundo 

José da Cunha Mattos. Quando em sua missão em terras goianas, em 1824, em carta para D. Pedro 

II, o autor teceu comentários sobre o que representava ser a mulher na Província de Goyaz. São 

dele as palavras:

O povo de Goyaz é geralmente dócil, e de boas maneiras, ainda mes-
mo os dos araiaes. As senhoras são honestas, affáveis e muito mais 
polidas do que se deveria esperar de terras tão distantes das cidades 
da beira-mar, assento da civilização. Ellas são esbeltas, mui alvas e 
coradas; algumas têm olhos formosíssimos, dentes perfeitos e encon-
tram entre ellas talhes de modelo. (MATTOS, 1824 apud BRITO, 1974, 
s/p).

Como se pode perceber, há ainda a valorização da mulher pela aparência física e pelo modo como 

deveria agir, o que implica afirmar, em diálogo com Saint-Hilaire, que, apesar de ser uma terra de 

selvageria, ainda era possível se encontrarem nela mulheres que pareciam mulheres, de acordo 

com um padrão estabelecido nesse espaço-tempo.

Contudo, ao se estabelecer esse paralelo, faz jus alargar a discussão e remeter a Goiás do Couto. 

O autor, sobre as mulheres, diz que:

[...] elas, nas dobras das intermináveis azáfamas caseiras, detinham 
sólido e indeclinável império, competindo-lhes a gerência absoluta 
das atividades internas do lar. Gozando de maior consideração, apa-
rentemente submissas, sem direitos ostensivos, na semiclausura que 
os costumes impunham, diziam sempre a última palavra. (CURADO; 
FERREIRA, 2018. p. 71-72).
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É justamente nesse espaço-tempo em que se encontram as mulheres goianas, na busca de se im-

por e afirmar seu papel diante de uma sociedade aristocrata que mantinha uma visão preconcei-

tuosa sobre quem deveriam ser. E, se para as mulheres brancas tal visão reducionista já era algo 

complexo, para as mulheres negras – em tempos em que a escravidão ainda conservava um forte 

discurso, mesmo com a Lei Áurea, de 1888 –, a luta era ainda mais pesada.

 

2. Mulheres de resistência: Leodegária De Jesus
 

É na Cidade de Goiás – de becos vívidos e vividos com muitas lágrimas e sangue – que se evocam 

fagulhas de almas escritoras femininas que, por muito tempo, foram esquecidas, silenciadas e, 

até mesmo, apagadas. O período do final do século XIX e do início do século XX, principalmente 

no interior do Estado de Goiás, foi tomado pela dominação do homem branco. Em uma relação de 

vertical deste com as mulheres, uma sociedade ali foi posta e imposta. Uma sociedade que não 

apenas era de homens brancos como de aristocratas, que mantinham viva a ideia de escravidão no 

modo de ser e de tratar o que fosse diferente a eles. Tratava-se de uma violência simbólica. Como 

diz Bourdieu (2003, p. 9):

Sempre vi a dominação masculina, e no modo como é imposta e viven-
ciada, o exemplo por excelência desta submissão paradoxal, resul-
tante daquilo que eu chamo de violência simbólica, violência suave, 
insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se exerce essencial-
mente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhe-
cimento, ou, mais precisamente do desconhecimento, do reconheci-
mento ou, em última instância, do sentimento.

Foram nessas estruturas de dominação que viveu Leodegária de Jesus, a “poeta-passarinho”. As 

estruturas sufocantes, que reverberavam nesse espaço-tempo, fizeram parte do cotidiano dessas 

mulheres que, apesar disso, gritaram, a seu modo, o que puderam, resistindo como forma de exis-

tência.

Vale lembrar, a partir das considerações de Djamila Ribeiro (2017), que essa estruturação confi-

gura uma cadeia de hierarquia social em que o homem branco está no topo, seguido da mulher 

branca e do homem negro. A mulher negra aparece apenas depois desses três, com pouca ou ne-

nhuma relevância, principalmente no que se refere aos direitos. Há, portanto, uma inferiorização 
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da mulher negra em relação aos demais grupos sociais. Todas essas dimensões constituem o local 

de fala da poeta-passarinho. Sobre a condição de Leodegária ante o cenário proposto, pode-se 

considerar que seja

perceptível que, em meados do século XIX e no início do século XX, 
em pleno processo de desenvolvimento mundial, a sociedade não pa-
recia reconhecer de nenhuma forma a importância e o valor do negro 
como ser humano e ser social, e a mulher como indivíduo potencial-
mente capaz. (DERING; SILVA, 2016, p. 38).

Leodegária, mulher negra, aguerrida a seu modo, não se deixara sucumbir pela subalternidade e 

invisibilidade desse espaço-tempo. A essência da autora se prova pelos seus grandes feitos, que, 

apesar das vicissitudes da vida, foram concretizados de forma ímpar. Ela viveu as dores profundas 

das diásporas e das perdas ao longo de sua existência, mas existiu e resistiu também nessa jorna-

da, perfazendo um caminho que deixou legado.

2.1 Leodegária de Jesus
 

Segundo Darcy Denófrio (2001), Leodegária de Jesus nasceu em 1889, já sob a égide da Lei Áurea. 

Filha de negro livre e mulher branca, a poeta-passarinho, poetisa, mulher erudita, era vinda de 

Jataí, outra cidade do interior de Goiás. É importante saber que, embora tenha nascido em berço 

livre, a cor ainda marcava Leodegária. Saint-Hilaire (1937) descreveu, de forma panorâmica, o ce-

nário em que Leodegária teria vindo ao mundo. As correntes que a prendiam não eram os mesmos 

grilhões que acometiam a todos os negros da época colonial. Segundo Stréglio (2015, p. 16), “Le-

odegária iniciou sua produção poética exatamente na época em que predominava o coronelismo 

e, portanto, a produção literária feminina ainda era invisível.”.

 Como mulher, e como mulher negra, estando na Província de Goyaz, foi a primeira a publicar um 

livro de poesia, em 1906, Corôa de lyrios (com 30 poemas ao todo), além de integrar a comunidade  

intelectual feminina por meio do semanário A Rosa, em 1907, de que foi integrante ativa, junta-

mente com Cora Coralina, sua amiga de toda a vida. Denófrio (2001) apresenta uma interessante 

retrospectiva acerca das publicações femininas no estado:
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Leodegária de Jesus, a primeira mulher a editar um livro de poemas 
em Goiás, escreveu duas obras: Coroa de lyrios, que veio a público [...] 
em 1906, quando contava com apenas 17 anos; e Orchideas, publicada 
em 1928, por volta de seus 39 anos. [...] Para se avaliar a importância 
de Leodegária de Jesus no estabelecimento de uma tradição literária 
entre nós, 22 anos depois, quando lançou o seu segundo livro, ainda 
era ela a única poetisa goiana a publicar obras. Seu “reinado”, por-
tanto, prolongou-se por 48 anos, uma vez que Honorata Minelvina 
Carneiro de Mendonça, que publicou, no Rio de Janeiro, um livro de 
poemas em 1875, não pode ser considerada autora goiana. Aciden-
talmente, nasceu na Província de Goiás. Depois de Leodegária, so-
mente em 1954 Regina Lacerda veio a publicar seu livro Pitanga. Em 
1956, Cora Coralina publicou, na cidade de Goiás, um poema, misto 
de crônica (e não um livro ainda), com apenas duas folhas: “O cântico 
da volta”. Sua sagração como grande poetisa viria depois, e a primei-
ra edição dos Poemas dos becos de Goiás e estórias mais só saiu em 
1965, pela José Olympio. Se levarmos em conta que aquela primeira 
publicação de Cora não era um livro, Yêda Schmaltz, com Caminhos de 
mim, de 1964, terá de ser considerada, com justiça, a terceira mulher 
a publicar livro de poemas em Goiás. Para uma tradição tão curta, de-
vemos admitir que fomos muito longe (DENÓFRIO, 2001, p. 16-17).

Mesmo considerada uma intelectual, e sempre buscando integrar a sociedade vilaboense, Leode-

gária de Jesus era ainda assim uma mulher negra; a cor não lhe dava vez, não lhe dava voz, tampou-

co a sensação do verdadeiro pertencimento. Contrariando sua condição social de mulher, e ainda 

mais de uma mulher negra, Leodegária, de algum modo, conseguiu abrir espaço com suas pala-

vras e com seus versos, e seu grito criou voz e corporeidade. Apaixonou-se por um “Guimarães”, 

um filho branco bem-nascido das terras vilaboenses, porém foi impedida de vivenciar o amor. O 

rapaz objeto de seu amor, em uma aventura vivida com outra moça, branca e de família, teve que 

honrar compromisso após uma gravidez inesperada. Era uma sociedade em que as convenções 

sociais vigoravam de forma soberana sobre todos, e não se consentiam para a mulher condutas 

inadequadas. Assim, Leodegária nunca mais o aceitou em sua vida, o que a marcou para sempre.

A partir dessa dor mais profunda, que lhe doía sempre através do mesmo punhal insistente e que 

a machucava fundo na mesma chaga, veio a força potente de sua poesia. Vivia numa eterna busca 

por manter-se intelectualmente habilitada a ser aceita por aquela sociedade, que mantinha uma 

cultura pautada no preconceito contra a mulher e contra o negro.
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Leodegária de Jesus era uma moça sensível e intensa. Vivia com igual 
intensidade as alegrias e as tristezas. Viveu intensamente a vida cultu-
ral da Cidade de Goiás, as decepções e as dores pelas quais passou, e 
viveu e sofreu intensamente o único amor que teve na vida. (REZEN-
DE, 2018, p. 142)

A dor que Leodegária de Jesus trazia na alma e sua sensação de não pertencer, nem ela talvez sou-

besse, provinham de sua ancestralidade de raça, carregada das dores diaspóricas sofridas desde 

o descobrimento do Brasil. A essa dor profunda, foram sendo somadas as perdas que a sua traje-

tória terrena veio a sofrer (mudanças de localidade em demasia, o preterimento do amor negado 

pelo sobrenome branco importante, a morte de seu pai). Tais perdas, porém, mesmo inúmeras e 

profundas, não tiveram o condão de minar suas forças.

Cuidou de si e dos seus com firmeza e dignidade até o fim de seus dias, além de ter sido a única 

poetisa goiana a ficar por 48 anos como a única mulher a publicar uma obra em Goiás. Integrou o 

chamado movimento das “Senhoritas”, com o qual fundou o semanário A Rosa em 1907, dirigin-

do-o juntamente com as amigas “brancas” da sociedade vilaboense Rosa Godinho, Alice Santana 

e Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, a Cora Coralina. Sobre sua existência e sua resistência, 

chama-nos a atenção Rezende (2018, p. 149):

Leodegária de Jesus ocupa um lugar na sociedade vilaboense, o lugar 
de mulher, um lugar que ela conquistou. Mas seu corpo define a ocu-
pação desse lugar. Ela é uma mulher negra, filha de negro, professor, 
que vem de baixo, seria na atualidade o self-mademan. Sua importân-
cia para a literatura goiana, por ser a primeira mulher a publicar livros 
de poemas, não é reconhecida, por muito tempo.

Desse modo, em forma de versos, veio sua resistência. A poesia é também resistência. Mesmo 

com dores, a vida se fazia nela. Dizia Leodegária que era sempre o mesmo punhal que a machuca-

va, sempre na mesma chaga. Ratificamos que é sempre o mesmo punhal na mesma chaga que hoje 

ainda atinge as mulheres negras deste país.
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3. Do embranquecimento inconsciente de Leodegária De Jesus
 

Para integrar a casta da intelectualidade de Vila Boa, Leodegária, envolta dos princípios que re-

giam a subjetividade da época, foi passando por um processo de embranquecimento. Sobre o 

assunto, destaca Rezende (2018, p. 148, grifo da autora):

Com sua instrução erudita, com sua participação na vida cultural de 
Villa Boa, Leodegária de Jesus reconfigurou sua identidade e seu cor-
po no espaço. Ao ser a primeira mulher a escrever e a publicar livro de 
poesia em Goiás, essa “mulher” “negra” tornou-se respeitável e digna 
de admiração: embranqueceu-se (colonialidade do ser). Embranque-
cida, teve um lugar em Goiás, concebido como um sistema semiótico. 
Mas nos espaços menos reservados.

Rezende (2018), na perspectiva que propõe Mignolo (2003) sobre a colonialidade, considera que 

a pureza do sangue começou a ser medida pela cor de pele, o que criou o geopoder nessa pers-

pectiva. Tem-se, assim, que:

[...] si la colonialidad constitutiva de la modernidad, puesto que la 
retórica salvacionista de la modernidad presupone ya la lógica opresi-
va y condenatoria de la colonialidad […] esa lógica opresiva produce 
una energía de la descontento, de desconfianza, de desprendimiento 
entre quienes reaccionan ante la violencia imperial. (MIGNOLO, 2007, 
p. 26).[2]

Trata-se, portanto, de subjugar e subalternizar por meio de um modelo de violência que tem como 

base uma lógica do opressor sobre o oprimido, isto é, toma-se, para os povos não europeus, a re-

ferência do modelo europeu, mais precisamente euro-americano, uma vez que os Estados Unidos 

estiveram no centro e não à margem.

Dessa forma, a colonialidade é a manutenção da lógica de dominação, 
a partir de um centro de poder – um centro euro-americano – sobre 
as margens do poder. Essa dominação se faz por meio de uma matriz 
de regulação irradiada do centro para as margens. (REZENDE, 2018, p. 
134).
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É justamente sob essa configuração social que Leodegária vive, pois a ideia de embranquecimen-

to dava a ela espaço na sociedade, um espaço que, ainda que não fosse o que desejava, era o 

que poderia ter. Nessa proposição, chamamos a atenção para o processo de aculturalidade social 

entre colonizado e colonizador. Segundo Fanon (2008, p. 34): “Quanto mais assimilar os valores 

culturais da metrópole, mais o colonizado escapará da sua selva. Quanto mais ele rejeitar sua ne-

gridão, seu mato, mais branco será.” Logo, ela era vista, mas não como negra em uma sociedade 

branca, mas para si, pois se assemelhava à sociedade em que vivia, era uma “quase branca”. A 

ideia era de “Embranquecer a raça, salvar a raça, mas não no sentido que poderíamos supor: não 

para preservar ‘a originalidade da porção do mundo onde elas cresceram’, mas para assegurar sua 

brancura” (FANON, 2008, p.  57).

A partir dessa posição, pode-se dizer que a consciência de sua negritude, se existia, não apareceu 

em nenhum momento em seus versos: era preciso, talvez, ser branca ou embranquecer-se, asse-

gurar-se em um contexto social do qual fazia parte.

 Sobre a chamada denegação freudiana, mencionada por Lélia Gonzalez (2019), que se teve a 

percepção de que a formação histórico-cultural do Brasil fez com que o povo brasileiro recebesse 

uma formação inconsciente, exclusivamente forjada pelo eurocentrismo branco:

Nesse contexto, todos os brasileiros (e não apenas os “pretos” e os 
“pardos” do IBGE) são ladino-amefricanos. Para um bom entendimen-
to das artimanhas do racismo aqui caracterizado, vale a pena recordar 
a categoria freudiana de denegação (Verneinung): “Processo pelo 
qual o indivíduo, embora formulando um de seus desejos, pensamen-
tos ou sentimentos, até aí recalcado, continua a defender-se dele, 
negando que lhe pertença”. Como denegação de nossa ladino-amefri-
canidade, o racismo “à brasileira” se volta justamente contra aqueles 
que são testemunho vivo (os negros), ao mesmo tempo que diz não 
fazer isso (“democracia racial” brasileira). (GONZALEZ, 2019, p. 341).

Sueli Carneiro (2019, p. 313) sustenta a importância do enegrecimento do/no feminismo, ante a 

situação da mulher negra na América Latina, a partir de uma perspectiva de gênero, e relata:

No Brasil e na América Latina, a violação colonial perpetrada pelos 
senhores brancos contra as mulheres negras e indígenas e a miscige-
nação daí resultante está na origem de todas as construções de nossa 
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identidade nacional, estruturando o decantado mito da democracia 
racial latino-americana, que no Brasil chegou até as últimas consequ-
ências. A violência sexual colonial é, também, o “cimento” de todas 
as hierarquias de gênero e raça presentes em nossas sociedades, 
configurando aquilo que Angela Gilliam define como “a grande teoria 
do esperma em nossa formação nacional”, por meio da qual, segundo 
a autora: “O papel da mulher negra é negado na formação da cultu-
ra nacional; a desigualdade entre homens e mulheres é erotizada; e 
a violência sexual contra as mulheres negras foi convertida em um 
romance.”

Se na ótica do feminismo de Simone de Beauvoir (1970a; 1970b), a mulher representa o outro 

por não existir a relação de reciprocidade com o homem; para Grada Kilomba (2019), a mulher 

negra é o “outro” do “outro”, numa situação em que o seu lugar é ainda mais difícil de receber 

reciprocidade. As mulheres negras, não sendo nem brancas, nem homens, correspondem a uma 

parcela que ocupa uma situação muito penosa na sociedade da supremacia branca; representam 

uma espécie de carência dupla, uma dupla alteridade, já que são a antítese de ambos, branquitu-

de e masculinidade. Nesse esquema, a mulher negra só pode ser o outro e nunca si mesma.

Mulheres brancas tem um oscilante status, como si mesmas e como o 
“outro” do homem branco, pois são brancas, mas não homens; ho-
mens negros exercem a função de oponentes dos homens brancos, 
por serem possíveis competidores na conquista das mulheres brancas, 
pois são homens, mas não brancos; mulheres negras, entretanto, não 
são nem brancas, nem homens, e exercem a função de o “outro” do 
outro. (KILOMBA, 2019, p.124).

A importante discussão levantada por Sueli Carneiro (2019) na contemporaneidade nos orienta a 

compreender a situação vivenciada por Leodegária de Jesus no momento histórico de que bus-

camos tratar, uma vez que essa discussão consegue abordar o ideal da mulher como rainha do 

lar, que foi implantado desde sempre pelo imaginário europeu para o perfil das mulheres, mas 

não de todas. Carneiro (2019, p.314) diz:

Quando falamos em romper com o mito da rainha do lar, da musa 
idolatrada dos poetas, de que mulheres estamos falando? As mulhe-
res negras fazem parte de um contingente de mulheres que não são 
rainhas de nada, que são retratadas como antimusas da sociedade 
brasileira, porque o modelo estético de mulher é a mulher branca.
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Eis aí uma questão de reflexão sobre o processo de embranquecimento de Leodegária de Jesus: 

acreditar que, mesmo que tenha integrado a sociedade vilaboense, tenha sido erudita e tenha 

sempre buscado aprimorar-se com estudos complementares diversos, ela, mulher negra, poderia 

ser realmente aceita por aquela sociedade branca e de padrões que a rechaçavam. Tem-se, por-

tanto, a necessidade de compreender até que ponto Leodegária deixaria o seu lugar de existên-

cia e resistência – de negra – e de que modo isso se fez presente em sua vida.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Observa-se que, desde os tempos coloniais, sempre existiram as teorias patriarcais forjadas por 

homens brancos, heterossexuais, burgueses e ocidentais, o que impediu, dessa forma, que os 

padrões de ideais feministas tivessem um olhar diferente desse perfil. Para Leodegária – mulher, 

mulher negra – se encaixar nesse padrão em uma sociedade que ainda vivia as raízes da subjetivi-

dade colonial, foi uma constante luta. Tratava-se de uma sociedade que – como hoje – não aceita 

o que não lhe parece padrão. Sobre os ideais e os padrões que atingiram/atingem as mulheres, 

Sandra Harding (2019, p. 96-97) traz as seguintes reflexões:

As feministas teóricas também procedem dessas mesmas camadas 
sociais – não por conspiração, mas em virtude do padrão histórico 
que leva apenas indivíduos a elas pertencentes disporem de tempo 
e recursos para fazerem teoria e unicamente mulheres dessa origem 
social fazerem-se ouvir. Na busca de teorias que formulem a única 
e verdadeira versão feminista da história da experiência humana, o 
feminismo se arrisca a reproduzir, na teoria e na prática política, a 
tendência das explicações patriarcais para policiar o pensamento, 
presumindo que somente os problemas de algumas mulheres são 
problemas humanos, e que apenas são racionais as soluções desses 
problemas.

Assim, analisar o contexto histórico vivido pela protagonista feminina negra aqui destacada, Leo-

degária de Jesus, é vislumbrar esse contexto pela perspectiva de que o patrulhamento patriarcal 

exercido sobre as mulheres era intenso, policiando não só o ser, mas o fazer, o querer, o dizer de 

tais mulheres.
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Trata-se, como refletiu Rezende (2018), da colonialidade, uma vez que esse paradigma repre-

senta a hegemonia, o imperialismo hegemônico para promover a manutenção de tais padrões. A 

questão é que “precisamos acabar com o racismo, o elitismo, o imperialismo” (HOOKS, 2018, p. 

14). Portanto, a forma de sobrevivência do feminino e a maneira como a autora soube relacionar 

as suas vivências compuseram a resistência contra esses padrões levantados por Hooks (2018). 

Para isso, diz a autora sobre a revolução feminista: “ela tornará possível que sejamos pesso-

as – mulheres e homens – autorrealizadas, capazes de criar uma comunidade amorosa, de viver 

juntas, realizando nossos sonhos de liberdade e justiça, vivendo a verdade de que somos todas e 

todos ‘iguais na criação’”.

Constata-se, portanto, que era nos encontros da vida privada, nos grupos de senhoras, nas reu-

niões nos casarios escondidos nos becos vilaboenses, seja entre as conversas das amigas lava-

deiras às margens do Rio Vermelho, seja nos saraus requintados, que Leodegária de Jesus, com 

sua presença, tecia em prosa ou em verso suas dores, amores, saberes, dizeres. Era assim que se 

dava a forma alternativa do feminismo, através de trocas entre mulheres que dividiam entre si 

algo que a todas era comum, a opressão do patriarcado.

Leodegária foi grande e, em um paradoxo cultural, grande o suficiente para ser ofuscada pela 

sociedade patriarcal da época e de algumas décadas que se seguiram. O que se pode compre-

ender, portanto, é que ela foi uma protagonista feminina de suma importância em um tempo 

quando ser mulher era uma luta árdua (mais ainda do que hoje). Restaram-lhe, sem dúvida, 

marcas no corpo, na alma e no tempo, o que a levou a deixar para nós um legado de grandiosa 

envergadura. Do contexto patriarcal de raiz escravocrata aos versos de Leodegária, cicatrizes e 

dores se fizeram presentes. Dores de quem se fez mulher existente e resistente, apesar de tudo 

o que viveu. Contudo, é também destacar que ela, a seu modo, foi responsável por criar fissuras 

por meio da busca de melhorias e de mudanças sociais.
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Laivos da estética romântica na poesia de Leodegária de Jesus: a evasão

Trace elements of romantic aesthetics in Leodegária de Jesus’ poetry: evasion

Walter Gonçalves Campos1

Resumo

O presente artigo tem como objetivo destacar a evasão, característica geral do Romantismo, na 

poesia de Leodegária de Jesus. Apesar de a poetisa ser considerada, dentro do contexto literá-

rio, como sincrética, evidencia-se uma tendência romântica em seus poemas quanto ao conteúdo 

e temáticas, em especial, a que é abordada no decorrer deste trabalho, cuja fuga da realidade é 

uma constante em sua poética. Para tanto, recorremos a alguns poetas expressivos dessa esté-

tica, como Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela; além do poeta goiano, Luís 

Ramos de Oliveira Couto. A intenção é a de analisar de forma comparativa alguns poemas desses 

autores com a produção poética de Leodegária de Jesus, confirmando a aproximação da poetisa 

ao referido movimento no tocante ao estado de alma, uma vez que ela é considerada uma escri-

tora de transição na literatura goiana. Assim, serão utilizados teóricos como Candido e Castello 

(1984), Bosi (1985), Denófrio (2019), Catelan e Goyano (s/d), entre outros, para balizarem a análi-

se.  

Palavras-chave: Evasão; Romantismo; Poesia; Leodegária de Jesus.

ABSTRACT

 The present article has as main aim to highlight evasion, a general characteristic of Romanti-

cism, in the poetry of Leodegária de Jesus. Although the poet is considered, within the literary 

context, as syncretic, there is a romantic tendency in her poems regarding the content and 

themes, in particular, the one that is addressed during the paper, whose escape from reality is a 

constant in her poetics. To this end, we used some poets expressive of this aesthetic, such as Ál-

vares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela; besides the poet from Goiás, Luís Ramos 

1 Possui graduação em Letras - Português (Licenciatura e Bacharelado) pela Universidade Federal de Goiás (UFG). É pós-graduado 
com especialização em Literatura Brasileira pela UNIVERSO-GO. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Língua Portu-
guesa, Literatura Brasileira e Literatura Portuguesa.
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de Oliveira Couto. The intention is to analyze comparatively some poems of these authors with 

the poetic production of Leodegária de Jesus, confirming the poet’s approach to the referred 

movement with regard to the state of soul, since she is considered a transitional writer in Goi-

ás literature. Thus, theorists such as Cândido and Castello (1984), Bosi (1985), Denófrio (2019), 

Catelan and Goyano (s / d), among others, will be used to guide the analysis.

Keywords: Evasion; Romanticism; Poetry; Leodegária de Jesus.
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Introdução

O presente artigo tem por objetivo demonstrar que na poesia de Leodegária de Jesus, autora 

de “Símile” e “Teus olhos”, que a popularizaram “em razão de uma seleção natural feita pelos 

próprios leitores e também porque foram musicados por bons compositores goianos” (DENÓ-

FRIO, 2019, p. 51), há a presença de várias características de movimentos literários anteriores ao 

Modernismo. Daí sua poesia ser considerada, segundo alguns críticos, como representante do 

período de transição na literatura produzida em Goiás. 

Autora de Coroa de lírios (1906) e Orquídeas (1928), sua obra apresenta fortes traços das estéti-

cas romântica, parnasiana e simbolista, sendo que o enfoque nesse trabalho não será a perspec-

tiva e a forma parnaso-simbolista, mas sim a temática do Romantismo, que tardiamente profes-

sam  os autores goianos entre 1903 a 1930.

Leodegária de Jesus desenvolveu, quanto à temática, aspectos relevantes da estética romântica, 

como natureza, pátria, família, religião. Segundo Darcy Denófrio (2019, p. 29), acrescenta-se a 

esses motivos o “amor impossível de raiz autobiográfica”. Pretendemos, assim, analisar uma das 

características do Romantismo arraigada na poesia da poetisa goiana: a evasão. 

Com fortes influências de poetas românticos, como Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo, 

Junqueira Freire, Fagundes Varela - e por que não lembrarmos de Luís Ramos de Oliveira Cou-

to2, poeta goiano que com sua obra Violetas (1904) inspira a autora? Em “Scismando”, poema de 

Leodegária de Jesus, escrito em quartetos decassílabos, há um diálogo com “Penso em ti”, do 

referido autor. 

Portanto, para discussão neste artigo, a característica sobre a qual arrolaremos doravante é, 

como mencionado anteriormente, a evasão. Tem-se como pretensão fazer uma aproximação 

entre alguns poemas de Leodegária de Jesus, com essa temática, aos escritos dos poetas do 

Romantismo brasileiro.  

2 “Nasceu na Cidade de Goiás ao correr do ano de 1888 foi contemporâneo de Joaquim de Bonifácio Siqueira. Formado em 
Direito, foi magistrado em diversas comarcas de Goiás. Militou no jornalismo, deixando contribuições nos jornais de Goiás e do 
triângulo mineiro. Sua contribuição em prosa é mais abundante que os trabalhos em versos. Faleceu na antiga Capital do estado 
no ano de 1948. Foi lírico, de linguagem e temática românticas [...]”. (CATELAN; GOYANO, s/d, p. 80) 
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1. A estética romântica: considerações gerais

Casar assim o pensamento com sentimento, a ideia com a paixão, 

colorir tudo isso com a imaginação, fundir tudo isso com o sentimento 

da religião e da divindade, eis a Poesia – a Poesia grande e santa – a 

Poesia como eu a compreendo sem a poder definir, como eu a sinto 

sem poder traduzir. (Gonçalves Dias3)

É interessante estabelecermos a concepção de Romantismo enquanto estado de alma e como 

movimento literário, compreendido entre a segunda metade do século XVIII e a primeira metade 

do XIX. O primeiro remete a um entendimento universal que tem como características o envol-

vimento do indivíduo com a natureza, a religiosidade, a idealização da realidade e a liberdade 

criadora envoltos pela emoção. 

Consoante Proença Filho (1984, p. 175), “assim, mesmo um texto da antiguidade clássica ou da 

Idade Média, ou dos nossos dias, pode apresentar elementos que revelem um temperamento 

romântico”. Daí nos atentarmos para a poesia de Leodegária de Jesus e a sua representação 

romântica no universo literário goiano que será elemento de discussão a posteriori. 

Como estética, o Romantismo representa uma manifestação artístico-literária que traduz um 

modo de vida que predominou no Ocidente, aproximadamente, a partir de 1750, estendendo-se 

por volta de 1880. Esse momento é definido “pela mesma concepção da literatura e da imagi-

nação poética, a mesma concepção da natureza e suas relações com o homem, o mesmo estilo 

poético, formado de imagística, símbolos de mitos peculiares”. (WELLEK, 1963, apud PROENÇA 

FILHO, 1984, p. 175).

Observa-se que, como toda manifestação artística, com o Romantismo não foi diferente, o mo-

vimento não surge do acaso, vinculou-se a outras escolas anteriores, sofrendo influências para, 

por fim, estabelecer suas próprias características e determinantes estéticas. 

3 DIAS, Antônio Gonçalves. Primeiros Cantos. In: ______. Poesia completa e prosa escolhida. Rio de Janeiro: J. P. Aguilar, 1959. 
Prólogo da 1 ed. (1846). 
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Na verdade, o assunto é complexo. Hoje propendem os críticos a 

entender o estilo de época chamado Romantismo como uma conste-

lação de traços marcantes do espírito romântico a que acabávamos 

de nos referir, espírito este inerente ao homem de todos os tempos, 

como maior ou menor predominância neste ou naquele indivíduo, e 

que, como assinalamos, domina a civilização ocidental, mais notada-

mente na primeira metade do século XIX. (PROENÇA FILHO, 1984, p. 

179)

Verifica-se, dessa forma, que como estética o Romantismo prende-se a um período histórico de-

limitado no tempo e espaço. Já como estado de alma e manifestação individual, é uma forma de 

estar e ver o mundo onde se vive, demonstrando uma não identificação com a realidade vivida. 

Por isso, ter permeado e ainda permear diferentes representações artísticas, como a música, a 

arte, a pintura, a poesia, até hoje.

Percebe-se que definir o Romantismo é algo bastante complexo, conforme afirma o poeta Paul 

Valéry, há a necessidade de afastamento do rigor formal para se buscar uma conceituação teóri-

co-crítica. Para Karl Mannheim, o movimento expressa manifestações de descontentamento de 

um grupo de intelectuais com relação às novas estruturas sociais, nobreza e burguesia, surgindo 

as atitudes saudosistas ou reivindicatórias que assinalam todo o movimento. 

Segundo Antonio Candido e Aderaldo Castello (1984, p. 207), o Romantismo é marcado por uma 

grande multiplicidade de atitudes e características em que se sobressai a liberdade de criação in-

dividual, permitindo que cada escritor possa criar sua própria poética. “A curiosidade do românti-

co, alimentada pela sua insatisfação e também indefinição, multiplica-se no tempo e no espaço”.  

Octavio Paz também observa essa multiplicidade romântica, reconhecendo o movimento como 

uma ramificação de diferentes discursos culturais ocidentais, cujo sentido e significação coadu-

nam-se a “um modo de viver e um modo de morrer” (1984, p. 63), uma revolução poética por 

explorar não só uma alteração de estilo e linguagem, bem como de crenças. 

Segundo Guinsburg,
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O que é o Romantismo? Uma escola, uma tendência, uma forma, um 

fenômeno histórico, um estado de espírito? Provavelmente, tudo isto 

junto e cada item em separado [...] Ele é apenas uma configuração es-

tilística ou, como querem alguns, uma das duas modalidades polares 

e antitéticas [...] Mas é também uma escola historicamente definida, 

que surgiu num dado momento, em condições concretas e com res-

postas características à situação que se lhe apresentou [...] É um fato 

histórico que assinala, na história da consciência humana, a relevância 

da consciência histórica. É, pois, uma forma de pensar que pensou e 

se pensou historicamente. (GUINSBURG, 2002, p 13-14)

Logo, o homem romântico é aquele que expressa uma nova ordem social, moral, religiosa e 

econômica. Tudo isso mescla-se a sua experiência individual, tornando-se um resumo desse 

momento: “do testemunho pessoal chega-se ao nacional e finalmente ao universal” (CANDIDO; 

CASTELLO, 1984, p. 204).

O Romantismo nos apresenta um sujeito desencantado, descontente, revoltado ou nostálgico 

diante do mundo onde vive, inconformado segue em busca de tempos remotos, como o medie-

valismo, em uma tentativa de reencantamento do mundo.

Percebe-se que há, na estética romântica, o desequilíbrio da vida interior, ressaltando-se a in-

conformidade entre o que se deseja e o que realiza, havendo, assim, a conquista da intuição e 

da fantasia, em que o emocional sobrepõe-se ao racional dos clássicos. O romântico questiona, 

ele é o ser insatisfeito perante a passividade da vida. Por enfatizar o lado sentimental, mostra-se 

egocêntrico e intimista, elegendo, desse modo, o coração como o representante de sua existên-

cia. 

Na escola romântica, o amor e a confidência são cultivados. Há, então, a entrega à renúncia e 

ao isolamento, em que a natureza é adotada como refúgio. Ela, a natureza, como macrocosmo, 

sobrepõe-se ao homem, como microcosmo, que resulta na ênfase do emocional sobre o racional. 

Além disso, pode-se apontar como uma das principais características desse período a religiosida-

de, bem como a devoção à pátria e o sentimento de humanidade em defesa de causas sociais e 
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da realidade. O indivíduo romântico busca a liberdade de criação, embasadas no dinamismo, na 

sentimentalidade, na contemporaneidade e na historicidade.

[...] o que há de substancial na temática romântica é a reivindicação da 

liberdade de exprimir a vida, a partir da condição individual, surpreen-

dendo a sua riqueza interior e a sua inadequação com a realidade. So-

bre ela, o predomínio da imaginação, alimentada pela sentimentalida-

de e pelas contradições da dúvida. E também o interesse pelo homem 

social e político, isso, e tudo mais em comunhão com o sentimento da 

nacionalidade. (CANDIDO; CASTELLO, 1984, p. 209)

No Brasil, essas características são retomadas pelos escritores, no entanto, o contexto material e 

ideológico é permeado pelo latifúndio e escravidão, contrastando com o que se teve na Europa – 

modernidade, máquina, operário e exploração do trabalho. Aqui, em busca de uma nação própria 

e independente, manifestou-se um sentimento de produção autêntica e nacional, cujos elemen-

tos dominantes foram a natureza local, o índio e o apego à pátria.

[...] os nossos românticos exibem fundos traços de defesa e evasão, 

que os leva a posições regressivas: no plano da relação com o mun-

do (retorno à mãe-natureza, refúgio no passado, reinvenção do bom 

selvagem, exotismo) e no das relações com o próprio eu (abandono 

à solidão, ao sonho, ao devaneio, às demasias da imaginação e dos 

sentidos). (BOSI, 1985, p. 101)

O Romantismo representa uma desvinculação das peias da Metrópole, já que, até a vinda da 

família Real, em 1808, o que se produzia no país era considerado literatura portuguesa feita no 

Brasil. O período que se estende do estabelecimento das cortes portuguesas até 1836 é compre-

endido como uma fase de acomodação, pois pouco se fez de arte no país. 

Somente após a Independência, em 1822, e a publicação do texto “Ensaio sobre a história da 

literatura do Brasil” (1836), de Gonçalves de Magalhães, na revista Niterói, em Paris, é que fica 

consolidada oficialmente a consciência crítica da estética nas letras brasileiras. Nesse mesmo 
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ano, com a publicação de Suspiros poéticos e saudades, também do referido autor, fixa-se a in-

trodução do Romantismo em nosso meio. 

Portanto, o Romantismo no Brasil deve ser considerado um marco na literatura por destacar a 

cultura e a identidade nacionais, cujo repertório continua a inspirar novos autores, reforçando a 

imaginação criadora, quer em seus modos eruditos e populares. Nessa perspectiva, apresentare-

mos como esse movimento estabeleceu-se em terras goianas, em especial, na poesia de Leode-

gária de Jesus.

2. A poesia de Leodegária de Jesus – análise da característica romântica expressiva: a eva-

são.

A Literatura em Goiás inicia-se em 1830, com a fundação do jornal Matutina Meiapontense, com 

poucas intenções de ordem intelectual. A sociedade preocupava-se, em geral, com a busca do 

ouro, não havendo intenção de fixação na terra. “Pode-se afirmar que os primeiros tempos de 

Goiás foram próprios de aventureiros em busca de riqueza rápida” (CATELAN; GOYANO, s/d, p. 

11).

A partir do declínio da produção aurífera e a necessidade de buscar outras atividades que acaba-

ram, consequentemente, refletindo na povoação do local, começam-se aí as preocupações com 

a produção intelectual. Da fundação oficial de Vila Boa, capital do Estado de Goiás, em 1726, foi 

Bartolomeu Antônio Cordovil o primeiro a escrever literatura em terras goianas, entre 1787 e 

1790. O poema Ditirambo às ninfas do referido autor é o mais conhecido texto desse cunho. 

Conforme Álvaro Catelan e Augusto Goyano (s/d), no livro Súmulas da Literatura Goiana, pode-

-se dividir a produção intelectual de Goiás em cinco períodos: a) Período de Influência Clássica 

(1787-1830); b) Período Romântico (1830-1902); c) Período Sincrético (1902-1928); d) Período de 

Transição (1922-1942) e  e) Período Modernista (a partir de 1942). Importa-nos, nesse artigo, os 

momentos literários romântico, sincrético e de transição. 

O Romantismo em Goiás manifestou-se, sobretudo, em função do nacionalismo resultante da 

Independência do país, constituindo-se como característica primordial entre os escritores goia-
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nos que se dedicavam à prosa, ao jornalismo e à poesia. Destacam-se nesse período Roque Alves 

de Azevedo e Antônio Félix de Bulhões, sobre esse último a crítica considera seu poema “Só”, o 

marco da estética romântica nas letras goianas.

O período Sincrético é iniciado com a publicação de Alvoradas (1902), de Joaquim Bonifácio Go-

mes de Siqueira, tendo como características as mesmas que perpassavam a literatura nacional, 

demonstrando traços ecléticos quanto aos aspectos ideológico e estilístico. A diferença básica 

entre os períodos sincrético e de transição é que 

[...] no ecletismo da literatura nacional e da literatura goiana; enquan-

to a primeira tinha como fundamento o parnasianismo, convivendo 

com o simbolismo e mais tarde com o modernismo, a segunda evoluiu 

para a dualidade parnasiano-simbolista mantendo sua base romântica 

(CATELAN; GOYANO, s/d, p. 61).

Era comum os jovens goianos deixarem seu torrão natal para estudarem em outros estados, 

mantendo contato com os modismos literários, assimilando-os posteriormente em seus escritos 

e trazendo-os para Goiás. As obras em destaque desse período, com fortes tendências simbolis-

tas, são Iluminuras (1913) de Erico Curado e Tropas e boiadas (1917) de Hugo de Carvalho Ra-

mos.

 Por fim, o período de Transição ainda guardava influências sincréticas da fase anterior, 

cabendo a Leo Lynce, com a publicação da obra Ontem (1928), o marco da mudança de rumo na 

literatura goiana. 

Goiás iniciava a caminhada que o tiraria da situação de unidade fede-

rativa desconhecida para colocá-lo na posição de Estado respeitado 

pela capacidade de sua gente e pelo imenso potencial econômico 

representado pelas riquezas do solo e do subsolo. (CATELAN; GOYA-

NO, s/d, p. 103).

Consequentemente, aparecem no cenário das letras goianas representantes femininas, cuja 

atuação chega ao ápice, em 1942, com a vinculação à revista Oeste, de inspiração modernista, a 

saber: Leodegária de Jesus, Cora Coralina, Rosarita Fleury e Marilda Palínia. 
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Leodegária de Jesus,  foco deste trabalho, é considerada uma escritora sincrética por manter 

uma base romântica com traços parnasianos e simbolistas. Nasceu em Caldas Novas, em 08 de 

agosto de 1889 e faleceu em 12 de julho de 1978 em Belo Horizonte. 

Escreveu durante sua trajetória literária duas obras, Coroa de Lírios (1906), publicada aos 17 

anos, e Orquídeas (1928), além de outros escritos avulsos publicados nos jornais da época. Par-

ticipou, em 1907, do semanário A Rosa, na Cidade de Goiás. Esse jornal foi dirigido somente por 

mulheres e era publicado em folhas cor de rosa, cor também que as identificavam nos eventos 

culturais da localidade. “[...] Esse semanário funcionou como veículo das ideias do movimento 

literário da Cidade de Goiás. [...] Fala de um ambiente refinado em que uma literatura também 

refinada pôde desenvolver-se. (DENÓFRIO, 2019, p. 20)

Quanto à temática, a poetisa volta-se para os principais motivos românticos, como natureza, 

pátria, família, religião, escapismo. Quanto à estrutura seus poemas primam pela estética parna-

siana. Daí ser considerada uma autora do período de Transição nas letras goianas. 

Como enfatizado anteriormente, o foco de estudo deste artigo é a influência romântica em sua 

poesia, cujo enfoque principal basear-se-á na evasão. Para tanto, será feita uma análise dialoga-

da com outros poemas do Romantismo brasileiro, em especial, dos poetas Álvares de Azevedo, 

Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Luís Ramos de Oliveira Couto. 

No tocante à evasão (escapismo), que é a “fuga para um mundo idealizado à base do sonho, das 

emoções pessoais” (PROENÇA FILHO, 1984, p. 180), nota-se que Leodegária de Jesus, assim 

como os poetas românticos, busca isolar-se em um mundo imaginado, em que, muitas vezes, 

surge um impacto entre o que é sonhado e o que é real. Logo, a solução encontrada pela poetisa 

é evadir-se para a solidão, o desespero e o desejo de morte. 

Em seu poema “Scismando”4, do livro Coroa de Lírios (1906), a poetisa apresenta a temática da 

evasão em cinco quartetos em versos decassílabos, que é evidenciada desde a epígrafe extraída 

de poema de Fagundes Varela. Vejamos:

4 O poema “Scismando” e os outros que serão apresentados nessa análise são citados conforme os originais transcritos da obra 
Lavra dos Goiases III: Leodegária de Jesus, de Darcy França Denófrio, de 2019. 
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Scimando

“Pensava em ti, nas horas de tristeza,

Quando estes versos pálidos compuz”.

  Varella

Em ti eu penso, quando o sol nascente

Doira o topete de longinquos montes,

E quando escuto o murmurinho brando

De solitarias, lacrimosas fontes. 

Eu penso em ti, quando a alvorada accorda

Os palpitantes, ledos passarinhos, 

E quando a musica, inebriada escuto,

Tão doce e terna, divinal, dos ninhos.

Eu penso em ti, si brandamente a brisa,

Beijar eu vejo do coqueiro a palma.

Eu penso em ti, si na celeste estrada,

Vagueia a lua somnolenta e calma.

Eu penso em ti, ó alma idolatrada,

Quando a campina solitaria vejo,

E quando ao lyrio o sol poente envia

Seu derradeiro e dolorido beijo. 

Quando à tardinha, na afastada selva,

Sentida nênia geme a jurity, 

Meu Deus, embora, tão sublime e triste,

Eu com delirio, vou pensando em ti!
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A epígrafe traz a questão da tristeza e da solidão, o vazio do poeta que também é sentido pelo 

sujeito lírico. Em “estes versos pálidos compuz”, percebe-se a languidez, remetendo a uma coisa 

sem vida, vazia, que é comum ao período romântico. 

Assim, os versos de Varela serão a apresentação para o restante do poema já que “pensava em 

ti” transfigura-se para “penso em ti”, em uma forma de a poetisa evadir-se no pensamento em 

busca do ser amado, tentando fugir da realidade que a cerca. 

Nota-se que a fuga no poema dá-se na representação de elementos da natureza, como o sol que 

nasce, as fontes que choram, os passarinhos que cantam, a lua que vagueia, entre outros. A poe-

tisa oscila entre o contraste do sonho e da realidade.

Os versos são apresentados com um tom de tristeza e melancolia, em que a natureza comunga 

dos sentimentos do eu lírico, pois, à medida que esse vai entristecendo-se com a realidade, ela 

também vai se fechando em uma atitude mútua. Há uma aproximação entre eles com termos 

como murmurinho, solitárias, lacrimosas, sonolenta, dolorido, gemido, triste. 

A influência romântica da evasão na autora é revelada não somente pelos versos de Varela, mas 

também pelo poema “Penso em ti”, de Luís Ramos de Oliveira Couto, que foi um grande inspira-

dor: 

Eu penso em ti, oh! criatura amada,

Em horas mortas de tristeza e dor,

Eu penso em ti ao desmaiar das tardes

Quando estremece e vai morrendo a flor.

Verifica-se nos versos anteriores a presença da tristeza e da dor e a questão da morte. Há tam-

bém a participação da natureza que se apresenta triste, conforme o estado melancólico do eu 

lírico. Observa-se, assim, uma comunhão entre eles. 

A aproximação entre esses versos e os de Leodegária de Jesus é notável na quarta estrofe: “Eu 

penso em ti, ó alma idolatrada,/ Quando a campina solitária vejo,/ E quando ao lyrio o sol poente 
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envia/ Seu derradeiro e dolorido beijo”. Existe um pesar, um sentimento de perda que é expres-

so na interjeição “ó” que compõe as frases vocativas “criatura amada” e “alma idolatrada”, res-

pectivamente. Além disso, ambos reforçam a temática da evasão com a repetição da expressão 

“Eu penso em ti”. 

Outro poema da poetisa que traduz a temática em questão é “Triste viver”. É visível a presença 

de elementos como desencanto amoroso e da morte como solução para o sofrimento. 

Triste viver

                À Luzia de Oliveira

Não sei porque, da vida n’alvorada,

Fugiu-me tão depressa a doce crença,

Lançando-me no peito a indiferença,

Deixando essa minh’alma contristada.

De encontro às dôres de tristeza imensa,

Da sorte cruelmente abandonada, 

Sosinha, vae minh’alma desvairada, 

Boiando à flor dos mares da descrença.

E sinto que meu peito desfallece,

Ao peso dessas magoas que padece,

A’s garras do pezar atroz, profundo.

Comtudo, não maldigo a minha sorte,

Pois, creio que virá um dia a morte

Tirar-me, finalmente, deste mundo. 

Vê-se no soneto que o eu lírico é descrente quanto ao amor, pois percebe que esse afasta-se 

dele, que sem entender o motivo do distanciamento, sente no peito a indiferença, deixando sua 
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alma entristecida. Acometido pela dor e pela tristeza, coloca-se como um ser deserdado, que, 

sozinho, vai naufragando no mar da descrença. 

A evasão é percebida, mais uma vez, ao termos o eu lírico envolvido em uma teia de desfaleci-

mento, padecimento e pesar profundo. Ao não encontrar respostas para a realidade em que se 

encontra, refugia-se no desejo de morte como fuga.

O soneto dialoga com “Lembrança de morrer” de Álvares de Azevedo, que também busca a mor-

te como escape da realidade experienciada, como uma inadequação ao mundo real, mergulhan-

do em seu próprio interior, em uma atitude subjetivista. 

Lembrança de morrer

No more! o never more!

                        SHELLEY.

Quando em meu peito rebentar-se a fibra

Que o espírito enlaça à dor vivente,

Não derramem por mim nem uma lágrima

Em pálpebra demente.

E nem desfolhem na matéria impura

A flor do vale que adormece ao vento:

Não quero que uma nota de alegria

Se cale por meu triste passamento.

Eu deixo a vida como deixa o tédio

Do deserto, o poento caminheiro

— Como as horas de um longo pesadelo

Que se desfaz ao dobre de um sineiro;

[...]
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Descansem o meu leito solitário

Na floresta dos homens esquecida,

À sombra de uma cruz, e escrevam nelas

— Foi poeta — sonhou — e amou na vida.—

Sombras do vale, noites da montanha

Que minh’alma cantou e amava tanto,

Protegei o meu corpo abandonado,

E no silêncio derramai-lhe canto!

Mas quando preludia ave d’aurora

E quando à meia-noite o céu repousa,

Arvoredos do bosque, abri os ramos...

Deixai a lua prantear-me a lousa!

Leodegária de Jesus e Álvares de Azevedo têm uma atitude pessimista quanto à vida, a come-

çar pelos títulos dados aos poemas. Para a poetisa, a vida é um “Triste viver” e para o poeta é a 

“Lembrança de morrer”. Tanto um quanto o outro busca evadir-se na morte como solução para o 

sofrimento vivido. 

A fuga e o desencanto diante da realidade são reforçados pela busca da morte, ela é a solução 

e a libertação de ambos. O primeiro verso da primeira estrofe de “Lembrança de morrer” expli-

cita o desejo do eu lírico em deixar de viver, é o “rebentar-se a fibra” do coração. Assim também 

encontramos na última estrofe do soneto “Triste viver”, de Leodegária de Jesus, em que há esse 

mesmo desejo esboçado – “creio que virá um dia a morte”. 

A poetisa reforça o desejo da morte como fuga em tenra idade. O eu lírico demonstra profunda 

tristeza e se sente envolvido em um abandono. Ambos são solitários, vazios e descrentes diante 

do mundo em que vivem. Por isso, não quererem que, por conta desse sofrimento, as pessoas ao 

redor compadeçam dessa situação melancólica.  
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Ao deixar “a vida como deixa o tédio” e sentir que “meu peito desfallece,/ ao peso dessas ma-

goas que padece” conseguem encontrar o escape como bálsamo para as dores vividas. “O eu 

romântico, objetivamente incapaz de resolver os conflitos com a sociedade, lança-se à evasão”. 

(BOSI, 1985, p. 102).

Outra tendência percebida nos poemas de Leodegária de Jesus em relação à evasão é o retorno 

à infância como subterfúgio às dores atuais. Relembrar o período enquanto era criança traz alen-

to e sossego ao coração. Segundo Darcy Denófrio (2019, p. 33), “a infância, sempre visualizada 

como um momento paradisíaco do passado, é outra forma de regresso que podemos surpreen-

der em Leodegária [...]”. Vejamos o poema “Jatahy”.

Jatahy

E, choro, sim, e suspiro

Por esses campos que amo. 

                                      C.A. 

Não vês aquella campina,

De flores mil adornada,

Tanta palmeira plantada,

Tanta açucena e bonina?

Ao longe, brancas casinhas,

Não vês o lindo horizonte,

O murmurinho da fonte,

E o canto da avesinhas?

Essa campina alacr’ante

É meu berço idolatrado,

É Jatahy adorado,

Essa terra deslumbrante.
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Foi nessa terra querida,

Nessa campina formosa,

Que s’escoou descuidosa,

A infancia minha florida.

Nas tardes belas de Abril,

Eu deslumbrada, dizia:

Quanta belleza e magia,

Neste canto do Brasil!

Nesse poema, de rimas interpoladas e de versos redondilhos com 7 sílabas, percebe-se a presen-

ça da evasão no tempo e no espaço, em especial, a infância em Jataí, cidade em que Leodegária 

de Jesus vivera parte de sua vida. Observa-se que o eu lírico recorda saudosamente de lugares 

onde passou e de momentos em que era criança. 

Esses períodos ditosos estão presentes em elementos que compõem o cenário e a natureza, 

como campina, palmeira, açucena, bonina, fonte entre outros. O retorno à infância é bem marca-

do no poema, especialmente, no último verso da quarta estrofe – “A infância minha florida”.

Percebemos, ainda, nessa mesma estrofe, que o eu lírico sente pela passagem tão rápida da in-

fância, afirmando que ela “s’escoou descuidosa”. Relembrá-la provoca no eu poético uma sauda-

de de um momento encantado que viveu em terra goiana. Jataí é descrita como uma cidade de 

beleza e magia, situada “neste canto do Brasil”. 

Nota-se que a poetisa dialoga com o poeta da Saudade, Casimiro de Abreu. Consoante Candido 

e Castelo, “a ausência do seio da família determinou a inspiração saudosista da pátria, da paisa-

gem da infância, em que as cenas familiares e campesinas [do poeta], evocadas se impregnam de 

suave e comovedora tristeza.” (1984, p. 36). 

Para ilustrar a aproximação entre os autores, é válido citar trechos do poema “Meus oito anos”, 

de Casimiro de Abreu, que tratam da evasão como um retorno à infância motivada por um senti-

mento saudosista:
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Meus oito anos

Oh! que saudades que eu tenho

Da aurora da minha vida,

Da minha infância querida

Que os anos não trazem mais!

Que amor, que sonhos, que flores,

Naquelas tardes fagueiras

À sombra das bananeiras,

Debaixo dos laranjais!

Como são belos os dias

Do despontar da existência!

– Respira a alma inocência

Como perfumes a flor;

O mar é – lago sereno,

O céu – um manto azulado,

O mundo – um sonho dourado,

A vida – um hino d’amor!

[..]

Oh! dias de minha infância!

Oh! meu céu de primavera!

Que doce a vida não era

Nessa risonha manhã!

Em vez de mágoas de agora,

Eu tinha nessas delícias

De minha mãe as carícias

E beijos de minha irmã!

[...]
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Oh! que saudades que eu tenho

Da aurora da minha vida

Da minha infância querida

Que os anos não trazem mais!

– Que amor, que sonhos, que flores,

Naquelas tardes fagueiras

À sombra das bananeiras,

Debaixo dos laranjais!

Verifica-se que, no poema citado, o eu lírico sente saudades de sua infância e seus primeiros mo-

mentos e experiências pueris, relembrando espaços onde viveu “do despontar de sua existência” 

que ficaram impressos em sua alma inocente. 

O poema apresenta vários elementos da natureza, como o mar, o céu, bananeiras, laranjais, 

como forma de representarem os dias de criança. Isso também é percebido em “Jatahy”, quando 

a poetisa rememora traços naturais para demonstrar sua relação com o ambiente onde vivera 

nos primeiros anos de sua vida. 

Além disso, os autores nos apresentam nesses poemas fases marcantes de suas existências, des-

tacando a infância como dias ditosos, de plenos gozos que os anos atuais não conseguem trazer 

jamais, o que provoca, de certa forma, a tristeza e a melancolia diante da realidade em que se 

encontram. É um período “que os anos não trazem mais”. 

O retornar à infância reforça bem a característica romântica da evasão no tempo e no espaço. 

Em Leodegária de Jesus, de acordo com Darcy Denófrio (2019, p. 33), “são notados aqueles 

traços de evasão que leva a poetisa a posições regressivas no plano da relação com o mundo”, 

traduzindo “o seu desejo de ausentar-se no mundo e de refugiar-se na natureza”.

Para finalizar, pode-se afirmar que Leodegária de Jesus apresenta um espírito romântico tardio, 

manifestado, sobretudo, na evasão. Como foi visto, a poetisa de origem provinciana dialoga so-

bremaneira com os poetas românticos do século XIX, em especial, Casimiro de Abreu, Álvares de 
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Azevedo e Fagundes Varela. Também sofreu influências do escritor goiano, como referenciado 

ao longo do trabalho, Luís Ramos de Oliveira Couto. 

Portanto, Leodegária de Jesus deve ser considerada uma escritora de grande importância para 

estudos realizados na Literatura Goiana devido ter construído “um monumento lírico” (DENÓ-

FRIO, 2019). 

Considerações Finais

Depois dos estudos realizados sobre a estética romântica no âmbito geral e, em particular, no 

Brasil e Goiás, vimos que o Romantismo apresentou em seu seio dois movimentos: um estado 

de alma, ou seja, um temperamento que se tornou uma constante universal que se caracterizou 

pela busca da satisfação na natureza, no regional, no pitoresco, tendo a imaginação como meio 

para fugir do mundo com o qual o indivíduo romântico entrava em conflito; um estilo de época 

que apresentou um comportamento de vida e de arte que predominou nos séculos XVIII e XIX no 

Ocidente. 

No Brasil, essa estética teve seu apogeu na segunda metade do século XIX e nas letras goianas 

se estendeu por grande parte do século XX, causando impacto e, como consequência, influen-

ciando os poetas da província que se deixaram envolver pela referida manifestação artística de 

maior duração na literatura universal. 

Em Goiás, entre os poetas que sofreram tal influência, como dissemos anteriormente, desta-

camos Leodegária de Jesus. A autora de “Símile” e “Teus olhos” nas suas obras Coroa de Lírios 

(1906) e Orquídeas (1928) apresenta forte influência da estética romântica, sendo considerada, 

portanto, por Catelan e Goyano (s/d), uma autora de transição. 

Entre as várias características do movimento romântico presentes em suas obras destacamos 

a evasão, que se dá tanto no âmbito do espaço, quanto no tocante ao tempo. Para isso, recor-

remos a alguns autores expressivos da literatura romântica no Brasil no intuito de fazer uma 

comparação entre Leodegária de Jesus e eles. 
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Ao cabo de tal comparação, pudemos constatar que há uma aproximação poética dos autores 

analisados e  que o tema evasão está presente. Assim, verificamos a grande contribuição de Le-

odegária de Jesus para as letras goianas e o seu legado, como mulher escritora, como represen-

tante da figura feminina em Goiás, não só no passado, mas também nos dias atuais. 
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Tópicos sobre vida e obra da poetisa Leodegária de Jesus

Topics on the life and literary work of the poet Leodegária de Jesus

Goiandira Ortiz de Camargo1

Resumo

Leodegária de Jesus é  uma poetisa goiana do início do século XX. Publicou dois livros, Corôa de 

lyrios (1906) e Orchideas (1928). Neste ensaio, propomos uma leitura de poemas selecionados 

a partir de tópicos temáticos que poderão contribuir com a compreensão de sua obra. A cidade 

de seu nascimento literário, a figura do pai como influência em sua vida e um amor irrealizado 

são tópicos que servem ao propósito do texto de, primeiramente, apresentar a obra da poetisa 

ao público e, depois, de comentar e analisar poemas representativos de sua inserção literária no 

contexto histórico em que viveu. Implicando vida e obra, o ensaio recorre à História  da Literatu-

ra, à Crítica Literária e aos dados biográficos  para fundamentar a discussão. França (1996, 1998), 

Denófrio (2001), Candido (2002) e Jubé (1978)  são referências do texto.

Palavras-chave: Leodegária de Jesus; poesia goiana; vida e obra

Abstract: Leodegária de Jesus is a poet from Goiás from the beginning of the 20th century. She 

published two books, Corôa de lyrios (1906) and Orchideas (1928). In this essay, we propose a re-

ading of poems selected from thematic topics that may contribute to the understanding of her 

literary work. The city of her literary birth, the figure of the father as an influence on her life and 

an unrealized love are topics that serve the purpose of the text, first, to present the poet’s lite-

rary work to the public and, later, to comment and analyze poems representative of her literary 

1Doutora em Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez Pós-Doutoramento pela Universidade de Lis-
boa, desenvolvendo plano de trabalho sobre poesia portuguesa contemporânea. Professora Titular do Programa de Pós-Gradua-
ção em Letras e Linguística da Faculdade de Letras - UFG. É bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq, nível 2. Orientadora 
de Mestrado e Doutorado. Pesquisa sobre poesia lírica brasileira e portuguesa contemporânea e na área de ensino e leitura de 
poesia. Coordena a Rede Goiana de Pesquisa em Leitura e Ensino de Poesia/ FAPEG. É Pesquisadora associada da RELER/iiLER/ 
PUC-Rio
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insertion in the historical context in which she lived. Implying life and literary work, the essay 

uses the History of Literature, Literary Criticism and biographical data to support the discussion.  

França (1996,1998), Denófrio (2001), Candido (2002) and Jubé (1978) are references in the text.

Key-words: Leodegária de Jesus; Goiás poetry; life and literary work
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No presente ensaio, selecionamos tópicos da vida e obra da poetisa goiana Leodegária de Jesus 

(1889-1978) para leitura e comentários a partir de seus poemas. Inicialmente, visam a apresen-

tá-la às leitoras e aos leitores em geral, tendo em vista que ainda é pouco conhecida no estado 

de Goiás, onde nasceu, e no país. Comentaremos temas extraídos de sua obra implicados na sua 

vida, de modo que esta possa contribuir na leitura daquela, sem, necessariamente, nos restrin-

girmos à crítica biográfica. Leodegária de Jesus surgiu em um contexto histórico-literário de 

intensa movimentação intelectual e artística na Cidade de Goiás, onde morou parte da infância 

e da juventude. Nessa cidade, a poetisa teve sua iniciação poética, publicou o seu primeiro livro 

e participou da efervescência cultural que movimentou a cidade.  Nas primeiras duas décadas 

do século XX em Goiás, a prática poética era fruto de um “sincretismo estilístico” (JUBÉ, 1978), 

juntava a língua romântica, de gosto dos poetas, e uma tendência formal ao Parnasianismo, 

movimento literário em voga à época na capital do país.  Leodegária de Jesus e os demais poetas 

que constituíam a “Poesia dos luares”, segundo a denominação dada por Antônio Geraldo Ramos 

Jubé (1978) à segunda fase da Poesia Romântica em Goiás, eram cultivadores desse sincretismo. 

Sua obra circunscreveu-se aos limites dos seus sentimentos, da família, da natureza e das cida-

des onde viveu. Seus temas são comuns aos poetas românticos brasileiros: o amor, muitas vezes 

emparelhado à morte, a melancolia, a natureza, o afeto filial e outros temas de circunstância.

Como tópicos para este texto, abordaremos as duas cidades de maior relevo em sua vida, a 

família, representada pelo pai, e o amor. São temas fundamentais em seus dois únicos livros que 

podem colaborar para a introdução à sua leitura e apreciação. História da literatura, biografia e 

crítica literária pontuam o percurso do nosso texto. Serão referências para os comentários Darcy 

França Denófrio (2001), Basileu Toledo França (1998, 1996), Gilberto Mendonça Teles (1983) e 

Antônio Geraldo Ramos Jubé (1978).

1.“Goyaz querida! Perola mimosa”: a terra do nascimento literário

A Cidade de Goiás na primeira década do século XX tornou-se o centro cultural do estado de 

Goiás. O entusiasmo com as novas transformações que ocorriam no Rio de Janeiro, em São Paulo 

e nas grandes capitais do mundo Ocidental chegou à terra vila-boense. E a antiga Província 

aspirou os ares da modernidade que vinham com o progresso, as artes, a ciência e a educação. 
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As bases desse tempo de agitação artística já estavam sendo erguidas desde quando se instalou 

na cidade, em 1847, a segunda escola secundarista do país, o Lyceu de Goyaz, marco importante 

para fixar os habitantes na terra depois do esgotamento do ouro, explorado no século XVII pelos 

bandeirantes paulistas. A partir do início dos anos 1900, outras frentes do conhecimento foram 

abertas como a literatura, a música, o cinema, o ensino superior. A distância da capital do país e 

a localização num nicho entre morros e a Serra Dourada não impediram que a Cidade de Goiás 

fomentasse a cultura. Apesar de ter sido uma sociedade patriarcal, na qual a mulher tinha seus 

desejos restritos às prendas domésticas, algumas delas romperam o umbral das portas de suas 

casas para dirigir jornais, criar academia de letras e alcançar algum protagonismo na cultura e na 

educação.

Nesse cenário, na virada do século XIX para o XX, chegou à Cidade de Goiás a menina Leodegária 

de Jesus com os seus pais e a irmã primogênita, Zenóbia Palmira, vindos de Rio Verde.  O pai, 

José Antônio de Jesus, havia sido eleito deputado do novo estado de Goiás, criado com os des-

dobramentos da Proclamação da República. Chegava à antiga capital como autoridade, investido 

de um poder que lhe conferia uma região em busca de desenvolvimento no sudoeste goiano. Era 

filho de alfaiate negro e bem situado em Diamantina (MG), sua terra natal. Com a morte do pai, 

foi internado em Seminário Salesiano, com o propósito de estudar e seguir carreira eclesiástica. 

O clero não conseguiu lhe dar a missão religiosa, mas lhe deu uma formação clássica, tornou-se 

um intelectual vocacionado para o magistério. Basileu Toledo França (1998, p. 59) nos conta que, 

“[...] com a transferência de seu novo protetor (o bispo Dom Cláudio) para a capital de Goiás, veio 

com ele em 1881 e começou a frequentar o Seminário Santacruz”. Foi como seminarista ainda 

que conheceu Ana Isolina Furtado Lima, moça de família abastada de Jaraguá, para quem enviou 

alguns versos trêmulos de amor e com quem se casaria, formando um casal inusitado para os 

padrões étnicos da época: um homem negro e uma mulher branca. Na cidade da esposa, come-

çou a construir a vida. Mas o sonho de José Antônio era ensinar. Logo, mudaram-se a convite de 

autoridade governamental para Caldas Novas, com o objetivo de fundar uma escola.  Lá, em 8 de 

agosto de 1889, nasceu Leodegária Brazilia de Jesus, a segunda filha do casal. 

Leodegária de Jesus, como assinaria mais tarde, não cresceu em Caldas Novas. Dois meses após 

seu nascimento, seu pai é convidado para fundar uma escola pública e dirigir um jornal na cidade 
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de Jataí. É a terra da sua infância. Seus laços afetivos e memórias da meninice são da terra ja-

taiense, a qual relembra em poema de seu Corôa de lyrios (DENÓFRIO, 2001):2

Jataí

Não vês aquella campina,

De   flores mil adornada,

Tanta palmeira plantada,

Tanta açucena e bonina?

Ao longe, brancas casinhas,

Não vês o lindo horisonte,

O murmurinho da fonte,

E o canto das avesinhas?

Essa campina alacr’ante

É meu berço idolatrado,

É Jatahy adorado,

Essa terra deslumbrante.

Foi nessa terra querida

Nessa campina formosa,

Que s’escoou descuidosa,

A infância minha florida.       

   

Nas tardes bellas de Abril,

Eu deslumbrada, dizia:

Quanta belleza e magia,

Neste canto do Brasil!

2 Todos os poemas citados neste artigo são extraídos do livro Lavra dos Goiases III: Leodegária de Jesus (2001), de Darcy França 
Denófrio, cuja referência completa está na bibliografia final. Na citação, será mantida a ortografia original e não informaremos o 
número da página, pois os dois livros da poetisa – Corôa de lyrios (1906) e Orchideas (1928) – estão em edição fac-similar inclusos 
no livro de Denófrio, inclusive o primeiro deles não tem paginação.
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A poetisa concede à cidade de sua infância o lugar de seu verdadeiro nascimento: “berço ido-

latrado”. Publicado quando Leodegária de Jesus estava com 17 anos, o poema é expressão fiel 

da idealização romântica da infância: um tempo mítico e feliz distante no passado. Não faltam a 

nostalgia e a sensação da perda, pois a infância “s’escoou descuidosa”. Mas é lá o paraíso, a pai-

sagem idílica e irretocável, de flores, casinhas brancas, avezinhas e um horizonte necessário para 

abrigar os sonhos. A jovem poetisa demonstra bem cedo que conhece recursos da forma. 

Contemporânea dos parnasianos, mas com a têmpera poética dos românticos do século XIX, 

seus poetas preferidos, como demonstram várias epígrafes de seu primeiro livro, Leodegária 

escolheu a redondilha maior, versos de sete sílabas. Para mantê-los sob medida, usou duas vezes 

o recurso do apóstrofo para suprimir o som e ajustar o verso: “alacr’ante” no primeiro verso da 

terceira quadra; e “s’escoou” no terceiro verso da quarta quadra. Os heptassílabos ou redondilha 

maior são versos mais livres quanto à acentuação, próximos da oralidade e que obrigam apenas 

o acento fixo na última sílaba tônica.  Os demais ocorrem de acordo com o ritmo da vocalização. 

As rimas interpoladas juntadas à simplicidade das escolhas lexicais colaboram na fluência sonora 

e reforçam o sentimento ingênuo do poema, bem próprio do mais infante dos nossos poetas ro-

mânticos, Casimiro de Abreu. O poema é plástico, não à toa o sujeito lírico indaga a um tu sobre 

a visão que está a contemplar e irá descrever sua terra com juvenil emoção. Os temas român-

ticos estão ali: a infância, a terra natal vista sob o prisma da natureza, e integrada à exaltação 

nacional, pois faz parte do Brasil, como está no último verso. Associados compõem a terra utópi-

ca dos românticos. A poetisa encontrou em Jataí o que não foi possível em Caldas Novas, cidade 

que não teve tempo de conhecer e reconhecer como sua.

Se Jataí se fez a sua terra natal, a Cidade de Goiás será onde a adolescente e jovem vai nascer 

para a poesia e se ingressar no meio artístico-literário. Não será em Corôa de lyrios que Leodegá-

ria de Jesus cantará a antiga capital dos seus melhores anos. Como a adolescente precisou sair 

de Jataí, senti-lo no passado, atravessado pela saudade e distância, a mulher adulta, que havia 

migrado para outras cidades de Goiás e de Minas Gerais, dezoito anos depois de ter de lá saído, 

publica um hino dedicado à cidade de seu nascimento literário no segundo livro – Orchideas 

(1928). O poema é mais longo, são oito estrofes, citemos fragmentos:
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Goyaz

Goyaz querida! perola mimosa

Destes sertões soberbos do Brasil!

Terra que amo, que minh’alma adora,

Ao ver-te longe, tão distante agora,

Quero-te mais ainda,

Minha terra gentil!

 

[...]

Em noites constelladas, quando a flauta

E os bandolins desatam pelo espaço,

Essas notas refeitas de pesares,

Ao pallor ideal de teus luares,

Como é grato sonhar

Em teu morno regaço.

 

[...]

Ó Patria minha estremecida e bella,

Não mais verei o teu azul risonho,

Mas, onde quer que me conduza o fado

Jamais te esquecerei, berço adorado,

De minha dor primeira!

Do meu primeiro sonho!

Aqui, onde exilou-me a desventura

E a mocidade minha saturada

De amargores fallece, tristemente,

Vivo a sonhar comtigo, eternamente,

Ó terra de minh’alma!

Ó Pátria idolatrada!
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Com um tom mais elevado, a exaltação da terra se mistura aos lamentos pelas dores vividas. 

Esse é o lugar da tomada de consciência do mundo, onde se educou, conviveu com a juventude 

da época, se tornou poetisa e comandou em uma ocasião o Clube Literário Goiano, o qual era 

integrado também pelo escritor que iria escrever Tropas e Boiadas, Hugo de Carvalho Ramos. E 

por aquela que seria sua amiga até o final da vida, Anica Peixoto, mais tarde Cora Coralina. Leo-

degária participou intensamente da vida cultural da cidade. Era presença esperada nos saraus, 

nas sessões do Clube Literário e redigiu com Alice Santana, Cora Coralina e Rosa Godinho o jor-

nal A Rosa. Seu nome era respeitado como intelectual e poetisa no meio cultural vila-boense.

Leodegária de Jesus já estava com 39 anos quando publicou Orchideas (1928). Não residia mais 

em Goiás, avistava sua cidade de longe, à época ainda morava em Uberlândia (MG). Era uma 

mulher marcada pelos reveses da vida. Teve um grande e único amor ainda adolescente, relação 

que não se concretizou, em virtude de uma falta do pretendente3. A poetisa nunca conseguiu 

esquecer esse amor e refazer sua vida amorosa. Não se entregou, porém. Carregou esse senti-

mento em poemas de perdas e dores que escreveu. A vida seguiu difícil para Leodegária, tor-

nou-se professora e costureira, duas profissões que eram legados dos pais. A mãe, muito cedo, 

presenteou-lhe com uma máquina de costura. O pai, cuidou de encaminhar sua educação formal, 

talvez pensasse que poderia seguir o seu exemplo exercendo o magistério. Leodegária agradou 

aos dois. A doença do pai – ele sofria de glaucoma e tinha dores terríveis na coluna em consequ-

ência da doença de Tabes –  precipitou a mudança da família da Cidade de Goiás em 1910. Foi um 

passo para a poetisa chamar para si a responsabilidade do sustento da casa e se valeu das duas 

profissões ensinadas pelos pais. Com a saída de Goiás, a família viveu um percurso de peregri-

nação por cidades goianas e mineiras em busca de recursos para tratar da saúde do pai, até se 

estabelecerem em Uberlândia. Talvez seja dessa cidade que Leodegária olhou para trás para 

relembrar-se de sua Goiás no poema citado.

O que diferencia o poema “Goyaz” do poema “Jatahy” não é ainda o vínculo ao Romantismo, que 

permanece no cultivo dos temas da nostalgia, da perda, das dores. Pelo contrário, esses temas e 

sentimentos são visíveis em Orchideas. O que é perceptível é uma certa maturidade na lida com 

a matéria poética, como podemos ver na condução de um poema mais extenso, sem perder o 

sentido, a articulação e a harmonia entre as partes. O que não ocorreu no primeiro livro, limitado 

às quadras agrupadas e ao soneto, sem um rigor que fizesse jus aos poetas mestres parnasianos, 
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seus contemporâneos, de onde, provavelmente, teria adotado a forma. Em vez das quadrinhas 

em heptassílabo, leves e de ritmo fácil, ao gosto popular, escritas com a pena bem molhada no 

calor da infância, temos um hino profano, uma das mais antigas espécies literárias quando na 

sua versão religiosa. A apóstrofe inicial indica de imediato o tom de louvor a Goiás. Suas belezas 

naturais e a evocação às serenatas e saraus em “[...] Em noites consteladas, quando a flauta/e 

os bandolins desatam pelo espaço” [...] se repetem ao longo do poema. É a terra onde de fato 

nasceu para a poesia, viveu o melhor da vida e também as suas desventuras, como demonstram 

as duas últimas estrofes citadas. Se enaltece a terra de seu nascimento literário, o hino também 

serve para uma inflexão íntima ao reconhecer que ali também viveu seus amargores. 

Goiás é a cidade que lhe marcou profundamente o espírito e, consequentemente, interferiu em 

seu destino de poetisa. Ainda em Orchideas há outros poemas que, direta ou indiretamente, 

fazem menção a Goiás. Citemos, dentre eles, “Supremo Anhelo”:

Supremo Anhelo

Voltar a ti, ó terra estremecida,

E ver de novo á doce luz da aurora,

O valle, a selva, a praia inesquecida, 

Onde brincava pequenina outr’ora;

Ver uma vez ainda essa querida

Serra Dourada que minh’alma adora;

E o velho rio, o Cantagallo, a ermida,

Eis o que sonho unicamente agora.
               

Depois... morrer fitando o sol no poente,

Morrer ouvindo ao desmaiar fagueiro

De tarde estiva o sabiá dolente.

Um leito, emfim, bordado de boninas,

Onde dormisse o somno derradeiro,

Sob essas verdes, placidas collinas.
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No conjunto da obra da poetisa esse soneto se junta aos melhores que ela compôs em termos 

de resolução do assunto. Primeiramente, descreve sua vontade de rever Goiás, a cidade de seu 

coração. Nos dois últimos tercetos, a poetisa apresenta o seu desejo, aquele que equivale ao 

último de sua vida. Ao mesmo tempo que é a resolução do soneto, sua síntese, diz como gostaria 

de morrer. Mas a passagem para o momento supremo requer cumprir o que exigem os dois quar-

tetos, representados pelos verbos “voltar” e “ver”, estar de volta ao lugar do qual teve de sair 

por motivos talvez alheios à sua vontade.

O desejo de que trata o título funciona como o fecho de ouro, tão caro aos cultivadores dessa 

forma. A cena descrita é digna dos melhores românticos: “Um leito, emfim, bordado de boninas, 

/ onde dormisse o somno derradeiro / Sob essas verdes, placidas collinas”. O soneto, podemos 

afirmar, poderia ser seu epitáfio. Nele relembra a cidade onde construiu seus laços afetivos, 

suas amizades literárias. Estão também componentes de sua poética e visão de mundo: sua 

forma preferida, os temas que cantou e se alinham com o seu pensamento poético que nunca 

se afastou do Romantismo. A infância, a juventude e a morte são temas fundamentais dos poe-

tas românticos. Como muitos estudiosos já escreveram, o tempo de vida dos nossos românticos 

dura até a juventude, no mais tardar chegam à vida adulta, mas a velhice raramente existe no 

seu horizonte. É curioso que Leodegária de Jesus praticamente abandone a escrita poética aos 

39 anos. O que vem depois, e é pouca coisa, nunca reuniu em livro. É como se simbolicamente 

morresse para a poesia nessa idade.

“Supremo Anhelo” é um soneto decassílabo predominantemente sáfico. Há nele uma irregulari-

dade em alguns versos, principalmente no último terceto, que oscila entre o sáfico e o heroico. 

Segundo Antonio Candido, o ritmo sáfico tornou-se preferencial dos poetas do nosso Roman-

tismo dos anos 1860 a 1870, quando o movimento já perdia força em outras cidades do país. 

Candido (2002) afirma que esse ritmo tornava os poemas mais melodiosos, servindo aos muitos 

matizes românticos. Essa preferência será recorrente em Orchideas. No poema em análise, a 

invocação no primeiro verso é um apelo para revelar um desejo enunciado no último verso do 

segundo quarteto. O impacto afetivo é transferido para o que está sendo invocado: “a terra 

estremecida”, a emoção da subjetividade lírica transborda e o ritmo – e vem a calhar a sua irre-

gularidade – configura a agitação emocional de Leodegária diante das lembranças afetivas. Um 

bom exemplo é o primeiro quarteto. A poetisa precisou se valer do acento secundário de duas 
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palavras para completar o movimento rítmico do sáfico – acentuado na 4a, 8a e 10a sílabas.  É 

um recurso que tem por base a proeminência de outra sílaba além da tônica numa mesma pala-

vra, como um acento secundário. Em “estremecida” e “inesquecida” recaem dois acentos poéti-

cos em cada uma das palavras, como vemos no destaque: “estremecida” e “inesquecida”. A rima 

interna toante na oitava sílaba, ligando o primeiro e o segundo versos, sublinha ainda mais a 

tonicidade das sílabas, gramaticalmente quanto ao acento, consideradas secundárias. Ainda, não 

deixa de reverberar, no seu alteamento, quando se junta à sílaba tônica, o estado emocional da 

poetisa. 

Pelo que nos informa França (1996), a poetisa retornou à Cidade de Goiás em 1930 e 1960. 

França anexa ao seu livro poemas inéditos cedidos por Maria Aurora, irmã mais nova da poetisa, 

dentre eles o poema “De volta”. Nele a poetisa escreve sobre sua volta a Goiás e a melancolia de 

não encontrar mais a mesma cidade que deixou em 1910. Leodegária de Jesus está enterrada 

em cemitério de Belo Horizonte, morreu no dia 12 de julho de 1978 e, segundo França (1996), 

deixou-nos desolada com os leitores que, para ela, não sabiam mais o que era poesia.

2.“A doce voz com que tú me apontaste / A senda da virtude vida afora”: o pai

O pai de Leodegária de Jesus foi batizado com o nome José Antônio Rodrigues dos Santos. Só 

depois, como seminarista, adotou o nome José Antônio de Jesus. Foi um homem de extrema de-

voção religiosa. Seria padre se Ana Isolina Furtado Lima, filha de Hermenegildo do Nascimento 

Lima, médico e comerciante de Jaraguá, não tivesse conquistado sua atenção. Parece que logo à 

primeira vista a jovem se encantou com o rapaz, trazido pelo seu pai a passeio a Jaraguá. Herme-

negildo Lima havia se encantado com a inteligência e erudição do jovem, quando o conheceu em 

visita ao Bispo Dom Cláudio na Cidade de Goiás. Ana Isolina era uma jovem de opinião, desejava 

escolher o seu futuro marido, e uma qualidade do pretendente seria ter o dom da palavra. 

Encontrou em José Antônio o que almejava. Casaram e moraram em Jaraguá tempo suficiente 

para nascer Zenóbia Palmira, a filha mais velha. O sogro tentava introduzi-lo na administração 

dos negócios. Mas José Antônio queria ser mestre-escola, lidar com letras, humanidades, e não 

com números. Foi assim que mudaram para Caldas Novas, onde Leodegária nasceu. A partir daí a 

vida do casal Jesus foi migrar de cidade em cidade; ele exercendo o magistério e ela costurando. 
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Jaraguá, Caldas Novas, Jataí, Rio Verde e Cidade de Goiás foram as cidades onde moraram nessa 

primeira parte da vida, em busca de trabalho para se constituírem integrados à sociedade e com 

bases sólidas para educar e formar as filhas. 

Tanto o pai quanto a mãe foram fundamentais na vida de Leodegária de Jesus e a eles ela se 

dedicou e por eles se responsabilizou nos momentos mais difíceis.  Nos estudos a que tivemos 

acesso (FRANÇA, 1996, 1998; DENÓFRIO, 2001) fica clara a importância do pai na formação eru-

dita da filha. José Antônio foi a mão decisiva na sua vocação literária. Enquanto a mãe lhe dava a 

cumplicidade feminina, o carinho maternal, os sentimentos e afazeres da porta da casa para den-

tro, o pai buscava a sua formação cultural, a introduzia à sociedade, buscava os melhores profes-

sores para educá-la e com ela dialogar. Quando mudaram para a Cidade de Goiás, onde nasceu 

Maria Aurora, a filha caçula, José Antônio matriculou as duas primeiras filhas no Colégio Santa-

na, escola religiosa das freiras dominicanas francesas e a referência em educação na cidade. Ao 

término do curso, notando mérito e empenho na filha, o pai contrata professores particulares 

para preparar o seu ingresso no ensino superior, especificamente na Academia de Direito de 

Goiás que havia sido fundada em 1903. No entanto, o seu pedido para submeter-se aos exames 

preparatórios no Lyceu de Goiás foi recusado. As notícias que se tem, tanto em Denófrio quanto 

em França – os dois autores que escreveram estudos biográficos da poetisa – é que questões po-

líticas envolvendo as posições do seu pai em meio às disputas das oligarquias dos Bulhões e dos 

Caiado foram o motivo da recusa. O seu pai, porém, nunca se dava por vencido, enviou reclama-

ção ao setor responsável na capital do país e conseguiu que fossem realizados os exames. Em-

bora tenha sido aprovada com louvor, o resultado só chegou a Goiás em 1910, quando a família 

estava de mudança e a poetisa já havia cursado a Escola Normal, criada em 1884, e iria exercer a 

profissão de seu pai até o final da vida.

José Antônio foi seu verdadeiro mentor. Transmitiu à filha aquilo que não aprendia na escola, 

complementou seu aprendizado, ensinou-lhe latim, e foi, podemos afirmar, responsável pela sua 

formação como escritora. Ele foi quem lhe norteou o caminho de poetisa. Além de custear o seu 

primeiro livro, enviou-o para jornais, críticos e pessoas de destaque público na sociedade vila-bo-

ense; colecionou todas as notícias que saíram sobre o Corôa de lyrios. A poetisa correspondia ao 

que o pai lhe proporcionava, dedicou-lhe admiração absoluta.
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A   mãe, Ana Isolina, não aparece como interlocutora da poetisa, como é o pai, sobre os assun-
tos poéticos. Sua presença se faz ver quando se trata ainda da menina que brincava a seus pés 
e a mãe ensinava-lhe os primeiros rudimentos da leitura; ou da costureira que ensina à filha seu 
ofício para um ganha-pão complementar à profissão de professora; ou da mãe zelosa que dividia 
com a filha as dificuldades da luta cotidiana, quando o pai adoece e Leodegária se torna arrimo 
da família. A voz de Ana Isolina está presente, mas em nenhum momento se sobressai. Notável é, 
que para ela, Leodegária dedicou mais poemas do que ao pai e neles há o amor terno e delicado 

que unia as duas. 

Leodegária teve duas irmãs. Zenóbia Palmira, a mais velha, o que sabemos dela é que era apaixo-
nada por Gastão de Deus, poeta e organizador de importante antologia dos poetas goianos, in-
titulada Páginas goyanas, datada de 1917. O amor era correspondido. Porém, como Leodegária, 
não concretizou esse amor e se manteve solteira. A irmã mais nova, Maria Aurora, era afilhada 
da poetisa e a ela devotou a condição de segunda mãe. Leodegária juntou-se aos pais na criação 
de Maria Aurora, ganhou dela ainda criança o apelido de Mãechinha, que era um tatibitate para 
mãezinha. As três irmãs não casaram. Leodegária adotou uma menina de nome Doralice de Oli-
veira, que viveu com ela em Belo Horizonte. Em seus poemas, as presenças evidentes são as da 
mãe, do pai e da Maria Aurora. Neste ensaio, vamos comentar apenas a figura do pai, em razão 

de sua importância decisiva na obra da poetisa.

Em Corôa de lyrios – dedicado aos pais –, apesar de o peso da orientação e de o respaldo pater-

nos se justificarem pela sua pouca idade e pela interferência na formação educacional e poética 

da filha, há apenas um poema dedicado a José Antônio de Jesus.  Intitulado “Paisagem”, pelo 

que expressa não parece que tenha sido escrito exclusivamente para ele. Mas, sim, que entre 

tantos talvez fosse o seu preferido.  Diferentemente para a mãe, vários poemas são dirigidos 

a ela, evocada como tu e endereçados com profunda veneração. Em Orchideas, com o impacto 

da morte do pai, somente ele recebe a deferência da dedicatória. Escreve na abertura: “Á Santa 

memoria de meu pae”.  O adjetivo na frase reflete a visão da poetisa sobre o seu genitor, rei-

terada pela experiência de quem acompanhou o tormento que ele viveu nos últimos anos de 

vida. A imagem do pai era de um homem probo, de caráter irrepreensível. Com a doença que lhe 

toma mais ou menos doze anos da vida, roubando-lhe a visão, fundamental ao seu trabalho, mais 

impressionada ficou a filha, que não titubeou em ver nele um mártir, como poderemos ver no 

poema “Reliquia”. 
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Quando saiu o Orchideas (1928), José Antônio de Jesus já havia falecido em 1920, depois de 

padecer e resistir com galhardia aos sofrimentos impingidos pela cegueira e o mal de Tabes. Isso 

só aumenta o sentimento que unia a poetisa ao pai e o elevava ao sagrado. Não só a sabedoria 

do professor, a conduta ética do homem público, dedicado ao bem comum, a religiosidade e a 

postura como pai e esposo eram motivo da admiração filial. Era também a resiliência com que 

enfrentou as doenças e as adversidades no campo profissional. Sua profissão de mestre-escola 

levou-o a várias cidades e em cada uma delas fundou escolas, exerceu o magistério e combateu 

a resistência ao conhecimento. Justamente a visão, necessária ao exercício da profissão, foi-lhe 

tirada. Todo esse quadro comovia a poetisa. No seu último livro, ela demonstra isso. Dos poemas 

em que há a figura do pai em Orchideas, destacamos “Reliquia”:

Reliquia

Essa cruz de madeira pequenina,

Que tenho aqui, em frente de meu leito,

Perante a qual meu coração se inclina,

A que beijo, com amor, quando me deito.

Essa cruz tão singela, tão franzina

Elle a trazia sempre sobre o peito;

E quantas vezes quantas, á surdina

Surpreendi-o a beija-la com respeito!

Foi essa cruz a doce companheira

De seu longo martyrio... da cegueira

Embalsamou-lhe a noite tormentosa.

E, afinal, acolheu-lhe aquele beijo,

O derradeiro, no ultimo lampejo

De uma vida de martyr, dolorosa.
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O que fica do pai, além das lembranças, da nobreza de caráter e do seu legado intelectual e afe-

tivo, é um objeto pessoal, de valor sacro, que revela a devoção do pai à religião cristã. A posse 

desse objeto, símbolo cristão da expiação por meio da morte, torna-o partícipe da dor do Cristo. 

Só quem aceita o sofrimento e se resigna tem a cruz como “doce companheira”.  O “longo mar-

tyrio”, “uma vida de martyr” culminam na cruz, a relíquia que a filha herda e para qual seu “cora-

ção se inclina”, como o fazia seu pai. A religiosidade e o padecimento de José Antônio de Jesus 

retratados no soneto decassílabo guardam uma verdade que a poetisa jamais diria claramente: 

como relíquia que agora lhe pertence, ela toma para si a “cruz” do pai. De chefe de família, do 

seu legado intelectual, da sua profissão de professor tida até bem pouco tempo como sacerdó-

cio. Essa é a ideia principal do poema. As demais são convergentes para esse sentido. É uma afir-

mação de que continua o legado do pai, inclusive de sua dor.  É um belo soneto decassílabo que 

permite a alguns de seus versos serem lidos com ritmos heroico e sáfico. Essa oscilação rítmica 

pontua o tom dramático advindo da vida de sofrimento do pai. Mas não quebra a musicalidade, 

delicada e reverente, advinda, por sua vez, do amor filial.

O soneto “Requiescat in pace” finaliza a sequência que escolhemos para comentar:  

Requiescat in pace

Seis anos são passados que trocaste

A terra pelo céo, e ainda, agora,

Sinto a amarga saudade que deixaste

– Amargura que o tempo não minora.

Em nosso lar que cêdo abandonaste

Julgo escutar ainda, como outr’ora

A doce voz com que tú me apontaste

A senda da virtude vida afora.

Seis anos!... Com que magoa inda me lembro

Daquela tarde azul! Era Dezembro.
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Que doloroso e triste entardecer! 

Em teu leito, meu pae, serenamente,

Vi-te morrer, assim, tão docemente!

Quão bello então me pareceu morrer!

Requiescat in pace é expressão latina usada nas lápides principalmente dos cristãos. Significa 

“descansa ou repousa em paz”. O soneto decassílabo é homenagem ao aniversário de seis anos 

da morte do pai, e parece ser finalmente o momento de superação do luto. É significativo o fato 

de, na ordem dos poemas do Orchideas, ele ser o penúltimo. E mais significativo ainda é o livro 

ser fechado pelo soneto dedicado à sua mãe. Os exemplos da mãe, diz a poetisa, “Dão-me esta 

força estranha que me assiste / Nas grandes luctas tragicas da vida!”. Ana Isolina é a afirmação 

da vida, do que se há de viver e seguir. O tom é de serenidade.  O lamento é pela saudade que o 

pai deixou e, como mártir retratado em “Reliquia”, a morte significa seu ingresso no céu, como 

professam os cristãos. A poetisa endereça sua voz ao pai na segunda pessoa do singular, apro-

ximando-o de si, o que ameniza a dor da morte, colocando-a sob a vontade do pai: foi ele quem 

trocou a terra pelo céu e abandonou o lar. Elide-se a doença e a poetisa prepara o desfecho do 

soneto marcado por palavras que indicam a visão positiva da morte pelos românticos. Ela parece 

esquecer os tormentos vividos pelo pai. A dor, agora, é pela ausência: amarga saudade. A dor é 

da voz lírica ou vista na natureza: a mágoa sentida, o entardecer triste. 

A imagem daquele que lhe apontou “A senda da virtude vida afora” permanece irretocável, com 

a  coragem e a moral elevada de quando estava vivo. A morte não é uma vulnerabilidade huma-

na para um homem como José Antônio. Pelo contrário, para ele, pelas lentes da filha, é doce e 

bela. A dramaticidade da morte se transforma em serenidade.  Ao final, o último ensinamento 

de José Antônio de Jesus à filha: a morte pode ser bela. Há muito que precisamos saber sobre 

José Antônio de Jesus, sobre sua relação com a filha poetisa e a influência que exerceu nela. 

Sua importância na vida de Leodegária de Jesus nos parece ter sido fundamental. Por enquanto, 

temos poucos registros documentais. Porém, os poemas, como comentado, indicam a admiração 

e o respeito da filha pelo pai. 
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3.“Quando me fitas esse olhar tão grave”: o amor

O tema do amor atravessa toda a obra de Leodegária de Jesus. É uma experiência ora juvenil, 

ora de arroubos felizes, ora amarga e inscrita no infortúnio. Sentimentos pessoais de um lado 

e os excessos da estética romântica de outro constituem sua trama. Sua biografia nos narra o 

amor correspondido entre a adolescente poetisa e Djalma Guimarães, jovem de família impor-

tante da Cidade de Goiás. Porém, o amor desencaminhou-se por causa de uma falta do preten-

dente, como já comentado. Leodegária nunca esqueceu esse primeiro amor, nunca se casou, 

recusou outros pretendentes, manteve-se distante de qualquer possibilidade de relacionamento 

amoroso. Por sua vez, o rapaz, frustrado, levou uma vida desajustada até o final de seus dias. 

Conta-se que morreu amargurado pelo erro que julgara cometido na juventude. Essa história de 

amor que poderia estar num folhetim romântico, mas  já com traços realistas, sem final feliz, foi 

fonte profícua de muitos poemas de Leodegária de Jesus. Às vezes apenas como impulso poéti-

co, sem a força do existencial. Outras vezes, voltado para a dor pessoal e, por isso, com a tonali-

dade forte dos fatos vividos. 

Em Corôa de lyrios, composto sob o frescor da adolescência, a imagem do amor ainda não tem 

o viés de amargura e dor encontrados em Orchideas. Naquele, há uma aura idílica nos poemas, 

uma paixão pelo sentimento amoroso e distante de uma experiência real. Sobretudo, um en-

cantamento por um amor criado a partir da escrita poética, aquele que habita as imagens, não 

ultrapassa a linha do platonismo e compensa a sua não consumação pelos excessos da estética 

romântica. Como exemplos, podemos citar “Voluvel”, “Suspiros” e “Mutação”. “Mutação” refere-

-se a dois temas românticos: o amor e a natureza. A voz lírica, antes devota à natureza, passa a 

desprezá-la quando encontra o amor. Citemos o terceto final: “Mas que mudança! Um dia te en-

contrei, / E para amar, somente, a tua imagem, / Estrellas, flores, tudo desprezei!..”. No Roman-

tismo, a cumplicidade entre o poeta e a natureza é vital. No poema, o amor ganha a disputa com 

a natureza, como ganharia em poemas dos românticos mais genuínos, como os franceses Lamar-

tine e Victor Hugo e os brasileiros Álvares de Azevedo e Castro Alves. Nesse soneto, primeiro a 

poetisa engrandece a natureza, descrevendo-a em seus encantos e beleza. E o faz para, ao final, 

com a chegada do sujeito amado, elevá-lo acima dela. 
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É um poema em que um certo amaneiramento do estilo romântico se insinua por entre a ex-

pressão lírica. Esta se avulta quando a vivência pessoal está presente sem cair, como diz Goethe 

(1986), no anedótico e, assim, atingir o universal. O contrário desse soneto, que é uma mostra da 

retórica romântica, quando a poesia beira o ornamento. Os poetas românticos brasileiros cria-

ram uma reciprocidade fundamental entre a vida e a poesia, a ponto de os acontecimentos da 

primeira serem causa da segunda. A juventude da maioria deles intensificava essa relação, tanto 

que muitos deles sucumbiram aos desregramentos dessa proximidade, morrendo jovem. Leode-

gária de Jesus escreveu Corôa de lyrios entre os 14 e 15 anos, tinha uma vida moderada, regula-

da pelos costumes e padrões morais, como toda jovem de seu tempo, e, talvez, sob a vigilância 

do pai, que não precisava de rigor, bastava ser o homem que ele era, como vimos nos poemas co-

mentados anteriormente. A experiência da poetisa era mais dos livros que das vivências. A força 

motriz do que escrevia provavelmente vinha do que lia e imaginava. Por isso, em vários poemas 

de seu primeiro livro sobreleva o amaneiramento da linguagem. 

Há uma certa irregularidade em Corôa de lyrios, oriunda de sua feição de coletânea, sem a ideia 

de um projeto que articulasse os poemas. O seu título indicia isso e o alinha com os florilégios 

recorrentes nas duas primeiras décadas do século XX na poesia romântica goiana, como o Viole-

tas (1904), de Luís do Couto, Agapantos (1905), de Gastão de Deus, Lyrios do vale (1907), de Ar-

lindo Costa, e Bouquet (1911), de Augusto Rios. Voltando ao assunto deste tópico, interessa-nos 

aqui analisar um poema do primeiro livro, no qual a poetisa consegue escapar do artificialismo 

do fazer poético e balizar o registro lírico:

Estâncias

                                      A ti.

Quando me fitas esse olhar tão grave,

Tão doce e cheio de melancolia,

Fica minh’alma em extase suave,

Esqueço a vida, esqueço esta agonia

Que me tortura a alma, noite e dia,

Quando me fitas esse olhar tão grave. 

Duma tristeza infinda de sol posto
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São esses olhos lindos, sonhadores;

Nos quaes traduzo um perennal desgosto,

Nos quaes diviso um barathro de dôres.

Amo esses olhos cheios de dulçores,

Duma tristeza infinda de sol posto!

Oh! que me importam rispidos martyrios,

Com que me cerca o fado traiçoeiro!

Si, nesses olhos tristes, como os círios,

Que valem mais do que o universo inteiro,

Encontro sempre um balsamo fagueiro?

Oh! que me importam rispidos martyrios!

O título chama a atenção para a forma. Trata-se de um agrupamento de três estâncias ou estro-

fes de seis versos cada, conhecidas como sexteto ou sextilhas. O olhar do leitor logo é atraído 

pela dedicatória: um misterioso “ti”, escondendo a segunda pessoa do discurso. É fácil deduzir o 

destinatário: o amor da vida da poetisa, Djalma Guimarães. Metonimizada em seus olhos/olhar, 

a pessoa amada guarda uma tristeza, motivo de encantamento pela poetisa. O amor suprime 

o mundo ao redor, até a vida. O ritmo aqui é sáfico, com acento na quarta, oitava e décima síla-

bas, configurando o pulso emocionado da poetisa e contrastando-se com a tristeza do amado: 

“Quando me fitas esse olhar tão grave, / Tão doce e cheio de melancolia” (grifo nosso). O acento 

recai em sílabas das palavras fundamentais na composição do significado do poema: o que esse 

olhar lhe causa, o que ela percebe nele e o que estaria disposta a fazer por ele é o que sugerem 

as três estrofes. “Fitas”, “olhar”, “grave”, “cheio” e “melancolia” são o núcleo dos dois primeiros 

versos e representam o momento inicial do encontro. Nem mesmo o uso do recurso de acentua-

ção secundária em “melancolia” para ajustar o ritmo quebra o andamento melodioso do poema. 

Já na segunda e terceira estâncias o ritmo é alterado para heroico, com uma possibilidade de 

ler em alguns versos o ritmo sáfico. Essa alteração acompanha o sentimento da voz lírica, que, 

passado o impacto do olhar, distende a emoção na descoberta do que guardam os olhos: “pere-

nal desgosto”, “barathro de dôres”. Em seguida, conclui e declara o seu amor aos olhos que são o 

bálsamo de seus martírios.
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Além do domínio dos recursos formais demonstrado no poema, Leodegária de Jesus consegue 

superar o uso ornamental da linguagem. Há nele algo mais extraído da matéria da particulari-

dade humana, independente de matizes biográficos que possamos ler no poema. Há uma densi-

dade que apela à vida. Parece que o poema encontra em nós o que temos de tristeza e de dor. E 

nós, por nossa vez, reconhecemo-nos não no poema, mas na poesia que se depreende e na qual 

resta algo de nossa humanidade. 

Em Orchideas a ideia de coletânea permanece. São poemas tematicamente remissivos ao livro 

anterior como amor, família, natureza, dores por algum motivo e com a introdução de novos te-

mas decorrentes do vivido, como, por exemplo, a saudade da Cidade de Goiás e da vida cultural 

vila-boense; e ainda a morte do pai. É perceptível a mudança na abordagem dos temas. Natural-

mente, a voz lírica agora é de uma mulher madura, que passou por acontecimentos difíceis em 

sua vida e assumiu a responsabilidade pela família. Tudo isso refletiu nos seus poemas, ora com 

maior, ora com menor intensidade. Uma das mudanças mais visíveis é que o poema como uma 

composição desprovida de motivação do vivido perde espaço para os poemas marcados pelos 

acontecimentos da vida da poetisa. Dos ares do Modernismo – já havia seis anos de movimenta-

ção intensa em São Paulo –, não há sinais em sua poesia. Sua forma preferida, o soneto decassíla-

bo, se mantém. Pelo gosto e os muitos que fez, é o tipo de composição no qual demonstra maior 

maestria.

Vamos comentar um dos sonetos cujo assunto prossegue a clave de nossa leitura: o amor de 

matizes biográficos. Escolhemos “Suprema dor”, soneto em decassílabo heroico, de versos visu-

almente irregulares quanto ao tamanho, mas no qual não se confirma essa irregularidade no uso 

da medida clássica: 

Suprema dor

Não é o sentimento dolorido

Que ha muito, escondo d’alma nos refolhos,

O que me faz viver neste gemido,

Trazendo sempre lagrymas nos olhos.
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Não são também os asperos abrolhos

De que vejo o meu trilho entretecido

Que assim me affligem, não, não teme escolhos

Um coração, na fé fortalecido.

O que me opprime tanto e me entristece,

O que me arranca prantos tão amargos

E me aniquila e mata e me enlouquece

É saber-te, adoravel creatura,

Infeliz; e, trilhando, a passos largos,

O caminho da eterna desventura!

O poema está engendrado sob duas ideias. Já as adianto: a dor da voz lírica e a compaixão pelo 

sofrimento do outro. A primeira nos é apresentada nos dois quartetos. Neles, a voz lírica volta 

para si, para as suas dores. O primeiro quarteto diz da dor de um sentimento escondido, prova-

velmente sua frustração amorosa, que permanece “Trazendo sempre lagrymas nos olhos”. O 

segundo quarteto trata dos reveses da vida, suportados  por ter “Um coração, na fé fortalecido”. 

Esse quarteto é um dos mais belos feitos pela poetisa, pelo conjunto da realização, que uniu o 

sentimento à técnica. A metáfora de “abrolho” e “escolho” para as dificuldades da vida era recor-

rente e não exigia nenhum esforço de interpretação. O que a retira do lugar comum é a associa-

ção de uma imagem marítima a uma imagem terrestre quando se articula a “trilho”. Mar e terra 

se unem para compor a imagem das dificuldades passadas pela poetisa. O terceiro verso é de um 

domínio e de uma serenidade só alcançados com a maturidade poética, quando o poema deixa 

de ser mera virtuose para juntar vivência e arte. Integrado no conjunto, visualmente, o verso é 

feio, além de a cesura depois de “affligem” empurrar a segunda parte do verso para uma outra 

linha. Porém, a repetição do “não” impõe uma outra pausa de domínio e condução do verso pela 

mão da poetisa; domínio que se estende até o final em outra pausa que transgride a sintaxe na 

formulação do enjambement. Todas as paradas que interpõem o silêncio e a moderação da poe-

tisa são para revelar o que a sustenta diante das desditas: a fé, já demonstrada quando herda o 

crucifixo do pai em poema que comentamos. 
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A primeira parte do poema nos prepara para a segunda. Lembremos que no poema “Estâncias” 

a poetisa era capaz de enfrentar todos os martírios, já que estava sob o olhar da pessoa amada. 

Na segunda parte, referente aos tercetos, a poetisa pretere a sua dor em nome da dor do outro. 

A voz lírica, malgrado o equilíbrio da primeira parte, entrega-se ao arrebatamento, ecoando os 

poemas juvenis de Corôa de lyrios: “O que me arranca prantos tão amargos / E me aniquila e 

mata e me enlouquece”. O uso do polissíndeto do conectivo “e” reitera a ideia do amor hiper-

bólico romântico, mesmo soando incoerente no verso o fato de a voz lírica morrer primeiro e 

enlouquecer depois.  E amplia a musicalidade do terceto junto com as rimas internas em “tanto” 

e “prantos”. 

A imagem desmedida eleva a grandeza do sentimento profundo pelo ser amado, como veremos 

no último terceto. Nele, o enjambement do primeiro verso cria um suspense, uma expectativa 

que adia a nossa leitura da palavra seguinte no segundo verso do terceto: “infeliz”. É justamente 

para acentuar o sentido do soneto: o que a oprime tem a ver com a felicidade ou infelicidade do 

ser amado? Sofre porque o outro está infeliz?  Não é essa a resposta a ser dada. O verso seguin-

te revela-nos qual é a ideia central do poema: a compaixão – todo o soneto encaminha para isso 

no final. Como cristã católica, a fé sustenta-a na preterição a sua dor e daí a compaixão pela dor 

do outro. Esta é a suprema dor, a de quem consegue transcender a sua própria e se compadecer 

pela dor do outro. Amor e religiosidade surpreendem-nos ao final da leitura. Mas para a poetisa 

foram os dois alentos de sustentação da sua vida, seja o amor filial, seja o fraterno, seja o amor 

erótico irrealizado. Juntados à sua fé religiosa tornaram a sua personalidade resiliente e impe-

netrável. Depois de 42 anos de sua morte, a completar agora em 12 de junho próximo (2020), 

debatemo-nos com sua discrição, sua pessoa silenciosa que fez o que tinha de ser feito enquan-

to viveu, sem deixar, ao morrer, sequer um papel de circunstância dizendo que poderia ter sido 

diferente.

Por enquanto

Por enquanto, colocamos ponto final neste ensaio, feito com um pulso mais livre e com intenção 

de fazer uma leitura e comentar poemas de Leodegária de Jesus em face do que sabemos sobre 

a sua vida e a sua obra. O seu silêncio depois de 1928, quando publica Orchideas, interrompe 

uma voz que seria extremamente interessante se tivesse continuado a ecoar. Muito de mistério 
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há em torno de sua figura esguia e magra, na maturidade, sempre de óculos redondos, os prefe-

ridos dos intelectuais, como aparece numa fotografia que foi consagrada em retrato feito pelo 

artista plástico Amaury Menezes. Sua vida discreta, comedida, sem transparecer o entusiasmo 

ou a melancolia que vemos em seus poemas, requer ser compreendida. Não sabemos o que 

pensava, como agia além do previsível para uma mulher cristã católica. Muitas perguntas pre-

cisam ser respondidas em pesquisas biográficas, literárias e histórico-sociais. Questões sobre o 

seu ingresso como intelectual e artista negra, filha de pai negro e mãe branca numa sociedade 

tradicional e de homens brancos e mulheres brancas, como a da Cidade de Goiás, poderiam jogar 

luz sobre o que motivou o seu impedimento de fazer o exame preparatório para cursar Direito e 

quem sabe conhecer outros motivos, além da doença do pai, que apressaram a saída da família 

da Cidade de Goiás em 1910. Ou talvez isso nos esclarecesse, tendo um pai político e engajado 

nos problemas coletivos, o porquê do silêncio em seus livros sobre questões raciais ou o lugar da 

mulher no meio social. 

Suas duas únicas publicações foram pioneiras na literatura feminina em Goiás. Merece um estu-

do aprofundado, que compreenda o seu contexto histórico-literário e investigue com o devido 

cuidado o lugar que ocupou em uma geração de poetas mais velhos e boêmios, como Joaquim 

Bonifácio Gomes de Siqueira, Luís do Couto, Augusto Rios, Arlindo Costa. Todos escrevendo no 

mesmo tom romântico. Sua obra requer uma análise crítico-interpretativo de seu valor literário 

em face do que se produzia de literatura na sua época em Goiás, porque se tomarmos “[...] como 

parâmetro a obra de outros poetas de seu tempo, com idade para serem seus pais ou até mesmo 

avós, praticamente nada lhes ficou devendo” (DENÓFRIO, 2001, p. 17).  Mais questões poderão 

ser levantadas por outras áreas do saber científico fundamentais para pensar a participação da 

mulher na sociedade goiana no início do século XX. Com o seu pioneirismo, pois iniciou, segundo 

Denófrio, uma tradição literária feminina, Leodegária de Jesus merece ter sua obra estudada e 

conhecida pelas leitoras e leitores.

Na Cidade de Goiás, o fato de mulheres estarem à frente de jornais, terem destaques em sa-

raus, frequentar as salas de cinema da cidade, fundar academia de letras não as emancipava dos 

papéis rígidos de subserviência à moral masculina que tinham de cumprir. O que a poetisa pode 

nos ter deixado sobre tudo isso? O que pensava? Qual a sua visão de mundo para além do que 

podemos conjeturar dos sentidos de suas metáforas circunscritas à estética do Romantismo? O 
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que está silenciado em seus poemas que, como intérpretes dos diversos conhecimentos que a 

literatura aprovisiona, precisamos alcançar? São indagações que indicam o muito que há de ser 

feito ainda sobre essa poetisa que tem mérito para estar na série literária goiana. Cabe a nós, 

leitoras e leitores, reconhecer esse mérito. 
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Maria de Nazaré à luz poética de Alphonsus de Guimaraens, Leodegária de Jesus e Bruno 

Tolentino

Mary of Nazareth in the poetic light of Alphonsus de Guimaraens, Leodegária de Jesus and 

Bruno Tolentino

Maria Aparecida Barros de Oliveira1

Dhéssik Lorrane Costa Muniz2 

RESUMO 

A literatura estabelece relações com diversas áreas do conhecimento, como a filosofia, a ciência 

ou a teologia. Esta pesquisa opta por apoiar-se neste último enfoque dialógico citado, onde é 

recorrente a intertextualidade - recurso utilizado para corroborar, refutar ou ampliar o já dito. A 

partir desse viés,  propomo-nos a analisar, na literatura brasileira, a representação de uma das 

figuras femininas mais conhecidas na história da humanidade: Maria de Nazaré, mãe de Jesus 

Cristo de Nazaré. Pretende-se, também, apontar confluências e divergências na poética dos au-

tores selecionados para o estudo. Para tal fim, o estudo alicerça-se na revisão bibliográfica, bem 

como na análise aplicada aos poemas selecionados das obras Melhores poemas de Alphonsus de 

Guimaraens, organizada por Alphonsus de Guimaraens Filho (2001), Lavra dos Goiases III: Leode-

gária de Jesus, organizada por Darcy França Denófrio (2001) e As horas de Katharina, de Bruno 

Tolentino (2010), a partir da utilização do método hermenêutico.  O estudo conta, principalmen-

te, com os aportes teóricos de Bakhtin (1997), Boff (2017) e Villas Boas (2016). Dele depreende-

-se que Maria é a mãe consoladora, intercessora e compassiva, sendo via de escape para as dores 

e sofrimentos de ordem amorosa. 

Palavras-chave: Poesia; Maria de Nazaré; Alphonsus de Guimaraens; Leodegária de Jesus; Bruno 

Tolentino.

1 Possui graduação em Letras pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Porangatu (1997).É mestra em Letras e Linguís-
tica, com área de concentração em Estudos Literários (UFG/2013) e doutora em Estudos Literários (UFG/2019). Atualmente é 
professora titular - Colégio Estadual Stellanis Kopanakis Pacheco/ seduce GO- e professora efetiva da Universidade Estadual de 
Goias/campus Porangatu.
2 Dhessik Lorrane Costa Muniz é formada em Letras Português/Inglês pela Universidade Estadual de Goiás (2019). 
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Abstract

The Literature establishes relations with several fields of knowledge, such as philosophy, scien-

ce, or theology.  This research chooses to rely on this dialogical approach, where intertextuality 

is recurrent – a resource used to corroborate, refute or expand what has already been said. From 

this perspective, we propose to analyze, in Brazilian Literature, the representation of one of the 

most well known female figures in the history of humankind: Mary of Nazareth, mother of Jesus 

Christ of Nazareth. It is also intended to point out confluences and divergences in the poetics 

of the selected authors for the study. For this purpose, the study is based on the bibliographic 

review, as well as on the analysis applied to the selected poems of the works Melhores poemas 

de Alphonsus de Guimaraens, organized by Alphonsus de Guimaraens Filho (2001), Lavra dos 

Goiases III: Leodegária de Jesus, organized by Darcy França Denófrio (2001) and As horas de Ka-

tharina by Bruno Tolentino (2010), using the hermeneutic method. The study brings, mainly, the 

theoretical contributions of Bakhtin (1997), Boff (2017) and Villas Boas (2016).  It is understood 

from it that Mary is the consoling, intercessory and compassionate mother, being relief valve for 

the pains and sufferings of loving feature.

Key words: Poetry; Mary of Nazareth; Alphonsus de Guimaraens; Leodegária de Jesus; Bruno 

Tolentino.
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Introdução

A literatura, em vias gerais, é o campo da arte que lida diretamente com a palavra e que através 

dela é capaz de explorar ideias, refletir acerca de temáticas variadas, bem como propiciar ao 

leitor um determinado posicionamento daquele que a produz (COUTINHO, 2004). É interessante 

ressaltar, ainda, que a literatura não é isolada em si mesma, enquanto uma área artística, mas, 

ao longo do tempo, em suas diversas formas de existência, apresenta relações com os variados 

tipos de conhecimento, dentre os quais podemos citar o conhecimento teológico e o filosófico.

A relação entre Literatura e Teologia pode ser estudada a partir de um vasto campo de produ-

ções literárias com a temática religiosa. Tal associação se dá desde o princípio da Teologia, uma 

vez que essa surge como Literatura, tendo origem em Homero, Abraão, e ainda nas diversas 

narrativas ágrafas, conforme indica Allex Villas Boas (2016). Ao traçar um percurso simples com 

o auxílio da historiografia, percebemos que esta temática está presente em diversas produções 

literárias brasileiras, tendo como razão principal os vestígios da colonização. O Brasil foi colo-

nizado por Portugal, país europeu onde historicamente há uma forte presença do catolicismo, 

mantendo-se firme e atuante, mesmo diante da reforma protestante, diferentemente do que 

aconteceu em outros países como Inglaterra e França. Este traço vai influenciar não apenas a 

literatura como também a arquitetura, a pintura e se estende a outras artes. 

Em produções literárias de diversas épocas, percebemos a presença da hierofania - termo criado 

por Mircea Eliade (1992) para indicar o ato de manifestação do sagrado. A presença sacralizada 

da mulher pode ser percebida na literatura através da representação de uma das figuras femi-

ninas mais reconhecidas na história da humanidade: Maria de Nazaré, mãe de Jesus Cristo de 

Nazaré - figura central do Cristianismo, considerado pelos cristãos Filho de Deus. 

Maria de Nazaré está perpetuada no imaginário popular, sobretudo católico, como aquela que 

possui um perfil feminino destituído dos traços de “mulher fatal”. Essa visão histórica geral que 

temos acerca da mãe de Jesus Cristo - de mulher judia que se propôs a viver em obediência à 

vontade de Deus - nos é apresentada nos textos bíblicos do Novo Testamento. Tal visão é en-

contrada em diversas produções literárias, sendo que no contexto nacional a representação de 

Maria de Nazaré pode ser percebida em determinadas épocas, tais como: Período de Formação 

da Literatura, Barroco e Simbolismo, principalmente. 
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O presente estudo buscará, a partir das análises realizadas, caracterizar o processo de repre-

sentação de Maria de Nazaré nas poéticas de Alphonsus de Guimaraens, Leodegária de Jesus e 

de Bruno Tolentino. Intenciona-se, também, apontar confluências e divergências na poética dos 

autores convocados.

Ao lançar o olhar sobre a aproximação entre Literatura e Teologia, essa pesquisa se constrói por 

um caminho pouco trilhado nos estudos literários, singularizando-se pelo aspecto de “Literatu-

ra em saída”. Para Villas Boas (2016) essa saída é mais uma postura que um movimento, pois a 

literatura coloca-se aberta para acolher/entender aquilo que lhe é externo e concomitantemen-

te ensinar. Nesta relação de diálogo estabelecida com a Teologia, a saída não é percebida como 

abandono, mas enquanto missão de se reinventar perante o texto poético. Assim, a literatura 

avança a outro território para estabelecer ali uma relação dialógica, investigando como se dão 

as correlações não somente entre linguagens, mas nas formas de pensar. Outrossim, trazer 

discussões sobre a aproximação literária com a religiosidade pode ser um passo para fomentar a 

reflexão acerca do contato da literatura com outras áreas de conhecimento, especificamente a 

teológica, destacando o quanto o universo literário é plural, porque agrega vozes diversas, mas, 

acima de tudo, porque é um fenômeno humano que o transfigura em sua essência, realçando 

suas necessidades e angústias existenciais. 

Além disso, a pesquisa em questão pode contribuir com os crescentes estudos das diversas for-

mas de representação do feminino feitas na literatura. A descrição da figura de Maria de Nazaré 

nas obras selecionadas configurar-se-á como uma visão divergente da representação feminina 

em geral, e tal distinção é significativa para que haja, no meio acadêmico, um entrechoque de 

ideias, gerando assim, fecundidade nos debates e nas pesquisas.

Através de uma leitura crítica e reflexiva, esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa e utiliza 

o método hermenêutico para a análise e descrição dos poemas selecionados nas obras Melhores 

poemas de Alphonsus de Guimaraens (2001), Lavra dos Goiases III: Leodegária de Jesus (2001) e 

As horas de Katharina (2010). O estudo contará com os aportes teóricos de Bakhtin (1997), Boff 

(2017) e Villas Boas (2016), principalmente. 
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Nos poemas selecionados para a análise, perceberemos a presença marcante da intertextuali-

dade, uma vez que há o diálogo com textos bíblicos. Mikhail Bakhtin (1997, p. 299) indica que “a 

obra é um elo na cadeia da comunicação verbal; do mesmo modo que a réplica do diálogo, ela se 

relaciona com as outras obras-enunciados”. Neste sentido, perceberemos que as produções po-

éticas dos autores supracitados se constituem em releitura do texto bíblico, considerado como 

fonte primária, acrescido das interferências da tradição oral popular católica.

Apesar da sustentação que um texto pode proporcionar a outro, o processo de dialogismo acon-

tecerá de maneira dinâmica, pela presença de aspectos individuais que os caracterizam. A esse 

respeito, escreve Bakhtin (1997, p.299):

As obras de construção complexa e as obras especializadas perten-

centes aos vários gêneros das ciências e das artes (...) são, por sua 

natureza, unidades da comunicação verbal: são identicamente delimi-

tadas pela alternância dos sujeitos falantes e as fronteiras (...) adqui-

rem uma característica interna particular pelo fato de que o sujeito 

falante — o autor da obra — manifesta sua individualidade, sua visão 

do mundo, em cada um dos elementos estilísticos do desígnio que 

presidia à sua obra. Esse cunho de individualidade aposto à obra é jus-

tamente o que cria as fronteiras internas específicas que, no processo 

da comunicação verbal, a distinguem das outras obras com as quais se 

relaciona dentro de uma dada esfera cultural — as obras dos anteces-

sores, nas quais o autor se apóia, as obras de igual tendência, as obras 

de tendência oposta, com as quais o autor luta, etc.

Desta forma, ao considerarmos a poética de Alphonsus de Guimaraens, Leodegária de Jesus  e 

de Bruno Tolentino como pertencentes ao contexto de comunicação verbal indicado acima, nós a 

conceberemos como um conjunto de textos dialógicos, que emitem um discurso fundamentado 

nos textos bíblicos e em definições particulares à fé católica. Estas características de intertextu-

alidade e dialogismo serão comprovadas no momento em que partirmos para a análise aplicada 

às obras.
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1. Alphonsus de Guimaraens, Leodegária de Jesus e Bruno Tolentino: influxos da piedade 

católica

Antes de mergulharmos na poesia  dos poetas selecionados para compor o corpus, optamos 

por lançar algumas luzes sobre a biografia de cada autor. Os dois primeiros nasceram na se-

gunda metade do século XIX: Alphonsus de Guimaraens (1870-1921) e Leodegária de Jesus 

(1889- 1978); Bruno Tolentino é produto do século XX (1940-2007). A luz lançada à biografia e 

aos traços poéticos de Guimaraens, Leodegária de Jesus e Tolentino possibilitará conhecer suas 

características gerais, a essência de sua escrita e as influências da espiritualidade e religiosidade 

em suas produções. 

1.1 Afonso Henriques da Costa Guimarães: Espiritualidade, Sensibilidade e Sofrimento 

Afonso Henriques da Costa Guimarães (1870-1921) nasceu em Ouro Preto (MG), em 24 de julho 

de 1870. Filho de um lusitano com uma brasileira, o poeta já escrevia versos desde sua juven-

tude, tendo como fonte inspiradora sua prima e noiva Constança, filha de seu tio materno Ber-

nardo Guimarães - romancista e poeta romântico. Aos dezoito anos de idade, Guimaraens passa 

por uma dolorosa experiência que o marcou durante toda sua vida: perde sua prima/noiva, que 

falece de tuberculose. (FERREIRA, 2007)

Em 1894 Guimaraens forma-se em Direito no Estado de Minas Gerais e no ano seguinte, em São 

Paulo, forma-se em Ciências Sociais, casando, em seguida, com a jovem Zenaide, com quem tem 

vários filhos. O poeta ainda perde, dois meses antes de seu falecimento, sua filha mais jovem à 

qual dera o nome de Constança, relembrando sua amada prima que perdera tão precocemente. 

O falecimento do poeta ocorre aos 50 anos de idade, em 15 de julho de 1921.

 Em 1899 publica seus primeiros livros: Setenário das Dores de Nossa Senhora, Cãmara Ardente 

e Dona Mística. Além destes, o poeta publica, ainda, Kiriale (1902), Mendigos (1920), Pauvre Lyre 

(1921), Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte (1923), Nova Primavera (1938), Escada de Jacó 

(1938) e Pulvis (1938).

Ao voltarmos o olhar à vida de Guimaraens, sobretudo ao relacionamento com sua esposa, com 

quem constituiu uma família numerosa, percebemos que há distinção entre o amor poético cul-
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tivado por ele e o amor vivido com a mãe de seus filhos, uma vez que, no campo poético, é sua 

prima Constança que lhe inspira e tal sentimento é retratado de maneira idealizada e melancóli-

ca, servindo como motivação para sua escrita. 

O poeta ficou amplamente conhecido pelas características simbolistas em suas produções, ape-

sar de também apresentar traços da escola romântica. Do Simbolismo, Guimaraens adota, den-

tre outros traços, a musicalidade e a espiritualidade. No que se refere à espiritualidade, escreve 

Marília Dias Ferreira (2007, p. 24): “O catolicismo de A. de G. era muito mais produto do ambien-

te religioso em que fora criado e em que vivia do que de influências literárias estrangeiras”. 

Logo, percebe-se que os traços da espiritualidade, especificamente da tradição cristã, presentes 

na escrita de Guimaraens não aparecem unicamente por importação do Simbolismo europeu, 

mas sim como característica própria do poeta, influenciada, sobretudo, pelo catolicismo - reli-

gião que professou durante sua vida. 

Percebemos na poesia de Guimaraens a presença marcante da religiosidade, que atua como uma 

válvula de escape frente à dor dilacerante provocada, principalmente, pela perda irreparável da 

amada. Conforme indicado por Alfredo Bosi (2006, p. 297), o poeta agarra-se a uma “religiosi-

dade espantada”, e sua poética desenvolve seus temas centrais relacionando-se com elementos 

de tal religiosidade. Nota-se então que a dor cultivada leva o autor a externar em seus versos 

aspectos místicos, como a devoção à Virgem Maria, fonte de consolo e remédio para aliviar suas 

dores. 

A especificidade da poética de Guimaraens é a dor, que aparece como elemento primordial de 

seus temas. A esse respeito escreve Bosi (2006, p. 296): “Alphonsus de Guimaraens foi poeta de 

um só tema: a morte da amada. Nele centrou as várias esferas de seu universo semântico: a natu-

reza, a arte, a crença religiosa.”. Nessa perspectiva, percebemos que a religiosidade não aparece 

solitária como elemento central de seus escritos, mas tem uma função específica, que seria a de 

amenizar os fortes efeitos que a morte de sua prima/noiva lhe causara, que é refletida em seus 

poemas através da sensibilidade e do sofrimento acentuado. 

Corroborando Sérgio Alves Peixoto (1999), afirmamos que a morte precoce de sua amada gera 

em Guimaraens uma grande sensibilidade para com o mundo que o cerca. O peso da nostalgia e 
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o tom intimista são recorrentes em seus escritos e os sentimentos de sofrimento e angústia são 

retratados claramente pelo poeta. A esse respeito, escreve Peixoto (1999, p. 223): “Poesia e vida 

irmanam-se em Alphonsus na idéia de sofrimento; na verdade, quase nada mais fez o poeta do 

que cantar a dor do homem e do poeta em versos melancólicos”. A partir de tal afirmação, cons-

tatamos que o sofrimento é cultivado como uma necessidade para a composição poética.

1.2 Leodegária Brazília de Jesus: amor impossível, família e religião  

Leodegária Brazília de Jesus (1889-1978) nasceu em Caldas Novas, Goiás, no final do século XIX – 

uma época em que a escrita literária era um terreno ainda proibido às mulheres. Aquelas que por 

ele se enveredavam quase sempre pagavam caro por essa ousadia. Daí a importância que essa 

poetisa assume no cenário literário brasileiro, em especial, no goiano. Conforme Darcy França 

Denófrio (2001), Leodegária é a primeira mulher em Goiás a imprimir um livro de poemas, num 

período em que as restrições às mulheres eram muito superiores ao que se vivencia no século 

XX. Junte-se a isso o fato de que sua voz ecoa de um estado provinciano, com pouca ou nenhu-

ma visibilidade nacional e no seio de uma literatura que lutava cotidianamente para se manter 

viva e que ainda não se tinha consolidado. 

Todos esses fatores tornam a obra de Leodegária um marco no cenário goiano. Nas palavras de 

Denófrio (2001, p.51): “A contribuição de Leodegária de Jesus para a literatura feminina foi ines-

timável, embora isto possa parecer um exagero à primeira vista. Foi, como dissemos, o primeiro 

punho lírico feminino. E o que isto significa? Significa tradição.”  Dessa forma, com Leodegária 

inicia-se uma tradição de escrita feminina em Goiás que encontra ecos em Cora Coralina, Rosa-

rita Fleury, Lêda Selma, Maria Rosário Cassimiro, Darcy Denófrio, Yêda Schmaltz, Marieta Telles 

Machado, dentre outras.  

Assim como Alphonsus de Guimaraens, Leodegária de Jesus também cultivou um amor impos-

sível. A diferença é que o primeiro perdeu sua amada para a morte, já Leodegária, para os capri-

chos e convenções sociais da época:

Apesar de sua cornucópia lírica, composta de lírios e de orquídeas, o 

pássaro que é Leodegária, cujo apelido era mesmo passarinho, canta 
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seus poemas de amor como se ferido sempre nas grades irremovíveis 

de sua própria solidão. As flores são uma espécie de camuflagem para 

o espinho que a feriu de morte: esse amor, correspondido a princípio, 

mas que se tornou depois, para os padrões da Velha Capital e para ela 

própria, absolutamente impossível (DENÓFRIO, 2001, p. 34). 

Além desse, outros temas lhe foram caros, tais como a família e a religião. Corroborando Denó-

frio (2001), frente ao amor impossível, a poetisa volta-se aos pais a sua dedicação total, revelan-

do amor zeloso e atencioso aos progenitores. Neste trabalho, interessa-nos a temática religiosa 

avaliada por Denófrio (2001) ora como fuga da realidade, ora como bálsamo para a dor e ainda 

como esperança de redenção final. Vale destacar que essa temática não se desfilia das anterior-

mente citadas, aliás, sendo o amor impossível a temática central da poesia de Leodegária de 

Jesus, a família e a religião tornam-se vias de escape frente à grande frustração amorosa sofrida. 

Assim, as duas únicas obras publicadas: Corôa de lyrios (1906) e Orchideas (1928), são atravessa-

das pelo Romantismo, escola literária professada pela poetisa. Sobre seu estilo assim sintetiza 

Denófrio (2001, p.50): 

O código que cifrou a sua mensagem é romântico por excelência. 

Apresenta uma linguagem emotiva e preciosa, em que entram “jaldes 

borboletas”, “barathro de dores” e tantas outras expressões, como 

“astros peregrinos”, na sua maioria essencialmente românticas, como 

é a sua pródiga adjetivação, facilmente verificável. Entretanto, em 

vez de ficar com a cadência popular dos metros leves, os redondilhos 

maiores e menores, preferiu ficar quase sempre com o nobre decassí-

labo e com a forma fixa do Parnasianismo, o soneto. 

1.3 Bruno Lúcio de Carvalho Tolentino: Tradicionalismo, singularidade e religiosidade.

Bruno Lúcio de Carvalho Tolentino (1940-2007) nasceu no Rio de Janeiro (RJ), em 12 de novem-

bro de 1940. De família rica e tradicional, o escritor desfruta, ainda na infância, da oportunidade 

de conviver com grandes escritores e intelectuais de sua época e de viajar a vários lugares do 

mundo. Possui uma biografia excêntrica, transitando entre momentos críticos de envolvimento 

com o tráfico de drogas e a prisão, até a conversão religiosa e o empenho em defender os ideais 
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políticos/ideológicos conservadores, de maneira quase sempre controversa.

Sua primeira publicação - Anulação e outros reparos – ocorre em 1963, mas a obra mais célebre 

de sua carreira literária foi As Horas de Katharina, publicada em 1994. Tal produção lhe conce-

deu no ano seguinte a premiação máxima do cenário da literatura nacional: o Prêmio Jabuti, 

que foi concedido novamente ao poeta no ano de 2003, pela produção de O mundo como ideia 

(2002). Além destas, o poeta também publicou Le vrai le vain (Paris: Actuels, 1971), About the 

hunt (1979), Os deuses de hoje (1995), Os sapos de ontem (1995), A balada do cárcere (1996) e A 

imitação do amanhecer (2006) .

Tolentino produziu uma literatura puramente tradicional, ao utilizar a métrica e a rima, em con-

traposição às características modernistas dominantes em sua época. A esse respeito, escreve 

Alcir Pécora (2010, p. 9): 

Não está superado aquele outro no qual o verso livre e branco era 

celebrado como ruptura heroica com a literatura ornamental e ins-

titucionalizada? Pois agora, ao contrário, é ele o absoluto senhor da 

situação: ruptura formal, se alguma couber, não passa por aí; ou, se 

passar, significará, antes, entender a liberdade de dar novo emprego 

às formas tradicionais do verso e, ao mesmo tempo, às formas mais 

banais da frase.

A partir da afirmação, percebe-se que o cultivo das formas poéticas tradicionais é um fator de 

distanciamento com os demais escritores de sua época, ao mesmo tempo que o aproxima dos 

dois autores com os quais propomos o diálogo. No que se refere a este entendimento, Érico 

Nogueira (2014) afirma que Tolentino não utiliza de sua poesia como ato de contrarreforma ao 

contexto poético moderno, mas exprime através dela sua pessoalidade e desenvolve os traços 

que estão relacionados também a seus posicionamentos filosóficos acerca de sua realidade.

2. Maria de Nazaré sob a insígnia da devoção incondicional

Os poemas de Guimaraens selecionados para a análise, foram publicados, originalmente, no livro 

Setenário das Dores de Nossa Senhora (1899). O primeiro, “Nossa Senhora vai... Céu de espe-
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rança...”, é um soneto que constitui a primeira parte da série de sonetos intitulados “A Primeira 

Dor”. O segundo, “Doce consolação dos infelizes...”, é o sétimo soneto da série intitulada “Se-

gunda Dor”. E o terceiro do poeta simbolista é a último do livro em questão, intitulado “Epífo-

na”. 

Vejamos o primeiro soneto, retirado da obra de Guimaraens (2001, p. 60):

Nossa Senhora vai... Céu de esperança...

Coroando-lhe o perfil judaico e fino...

E um raio de ouro que lhe beija a trança

É como um grande resplandor divino.

O seu olhar, tão cheio de ondas, lança

Clarões longínquos de astro vespertino.

Sob a túnica azul uma alva Criança

Chora: é o vagido de Jesus Menino.

Entram no Templo. Um hino do Céu tomba.

Sobre eles paira o Espírito celeste

Na forma etérea de invisível Pomba.

Diz-lhe o velho Simeão: “Por uma Espada,

Já que Ele te foi dado e que O quiseste,

A Alma terás, Senhora, transpassada...”

Tal poema é construído em inteira relação com o texto bíblico, contido no segundo capítulo do 

livro do evangelista Lucas, no qual é narrado o episódio em que a família de Nazaré dirige-se 

ao templo para apresentar o Menino Jesus a Deus, a partir de um rito judaico religioso que era 

comum na época. Vejamos, a seguir, o fragmento bíblico, fonte do diálogo com o poema supraci-

tado, retirado da Bíblia (2012, p. 1348-1349):

Concluídos os dias da sua purificação segundo a Lei de Moisés, leva-

ram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que 
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está escrito na lei do Senhor: Todo primogênito do sexo masculino 

será consagrado ao Senhor (Ex 13,2), e para oferecerem o sacrifício 

prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. Ora, 

havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem, justo 

e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava 

nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem 

primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao 

templo. E tendo os pais apresentado o menino Jesus, para cumprirem 

a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou 

a Deus nestes termos: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, 

segundo a vossa palavra. Porque os meus olhos viram a vossa salva-

ção que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar 

as nações, e para a glória de vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe 

estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-

-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está destinado a 

ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em 

Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem 

revelados os pensamentos de muitos corações. E uma espada trans-

passará a tua alma.

A partir da leitura de ambos os textos, percebemos que o soneto de Guimaraens se aproxima do 

texto bíblico, demonstrando, assim, a presença marcante da intertextualidade. Sobretudo, no 

que diz respeito à profecia de Simeão para a Mãe de Jesus, conforme vemos nos versos: “Diz-lhe 

o velho Simeão: “Por uma Espada, (...) A Alma terás, Senhora, transpassada...””.  Entretanto, esse 

poema não se dá como uma mera reprodução do texto bíblico, tendo em vista que Guimaraens 

incorpora ao episódio elementos não mencionados no texto original. 

Os elementos acrescentados ao texto poético são criados sob influência da devoção particu-

lar do autor, com forte pendor católico, já que os cristãos protestantes não veneram a Virgem 

Maria.  No poema, percebe-se que a figura de Maria é retratada por meio de expressões como 

“Nossa Senhora” e “Céu de esperança”, que apontam para a divinização da figura feminina, 

tendo o eu poético se colocado como um devoto fiel à virgem, sendo seu admirador e adorador. 
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Esse olhar de quem vê e se coloca no texto não aparece no texto bíblico que se propõe apenas a 

narrar um fato.

Assim também é a indicação da presença do Espírito Santo de Deus, que no texto é citada estan-

do sobre Simeão, enquanto no soneto é apresentado junto à família de Nazaré: “sobre eles paira 

o Espírito celeste / Na forma etérea de invisível Pomba”. Por fim, chama-se a atenção para o 

olhar da virgem: “O seu olhar, tão cheio de ondas, lança/ Clarões longínquos de astro vespertino” 

– um anúncio da dor e do sofrimento que a acompanharão, consequência de sua escolha, confor-

me enfatiza o eu poético.

Os traços católicos são nítidos, uma vez que na tradição católica apresenta-se Maria de Nazaré 

como rainha do Céu e da Terra, por ser Mãe de Jesus, que é Senhor e Rei, e em uma íntima re-

lação com o Espírito Santo de Deus, contendo um perfil imaculado, conforme afirma o Dogma 

da Imaculada Conceição (IGREJA CATÓLICA, 2013). A partir de tal indicação, percebemos que a 

devoção particular de Guimaraens se reflete no eu-lírico do poema analisado.

Se o primeiro poema selecionado se pauta na releitura de um fato narrado e encontrável no 

texto bíblico, o segundo chama-nos a atenção para a condição de pecador que o sujeito poético 

deseja incorporar. Condição essa que demanda ciência das falhas e desejo de redenção. Logo, o 

poema constitui-se em uma oração de súplica. Vamos ao texto (GUIMARAENS, 2001, p. 63):

Doce consolação dos infelizes,

Primeiro e último amparo de quem chora,

Oh! dá-me alívio, dá-me cicatrizes

Para estas chagas que te mostro agora.

Dá-me dias de luz, horas felizes,

Toda a inocência das manhãs de outrora:

As colunas de nuvens em que pises

Transformam-se em clarões de fim de aurora.

Tu que és a Rosa branca entre os espinhos,
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Estrela do alto mar e torre forte,

Vem mostrar-me, Senhora, os bons caminhos.

Que ao meditar as tuas Sete Dores, 

Eu sinto na minha alma a dor de morte

Dos meus pecados e dos meus terrores...

Há aqui a presença da sensibilidade e do sofrimento, tão recorrentes nas produções do autor. 

Percebemos a utilização de palavras que se relacionam à ideia de tristeza e dor: “infelizes”, “ 

chora” e “chagas”. Em contraponto a isso, estão as palavras associadas a Maria de Nazaré, sendo 

elas: “doce consolação”, “amparo” e “alívio”. O eu-lírico aponta que ela é a “Rosa branca entre 

os espinhos”, logo, há o elemento de sofrimento, mas este é atenuado pela presença da Mãe de 

Jesus.

O eu-lírico indica que “ao meditar as (...) Sete Dores” de Maria de Nazaré, espera dar conta dos 

seus pecados. Fica nítida a ideia de que ele precisa de Maria para assumir a condição de peca-

dor contrito. Logo, a figura da virgem é convite à conversão, a uma vida regada pelos princípios 

cristãos.  Desta forma, a figura de Maria, no poema em tela, está associada à imagem de mãe 

consoladora, mãe protetora, enfim, à figura da mulher que consola os infelizes, ampara os tris-

tes e alivia as chagas, daí o desejo do eu poético de se lançar aos pés da Senhora. A sensação de 

conforto almejada pelo eu poético pode ser fruto da percepção de que Maria conheceu a dor e o 

sofrimento, assim como ele, podendo, desta maneira, se compadecer de sua situação, trazendo-

-lhe alívio. Sobre essa condição de Maria,  alerta-nos Boff (2017, p. 9):

Contudo, não foi isenta das dúvidas e dos percalços cotidianos de sua 

vida, seja em Nazaré como no exílio que conheceu. Nesse sentido, Ma-

ria é sinal de esperança e de conforto para todos, seja como povo de 

Deus peregrinante, seja como pessoa individual que busca a vontade 

de Deus até que chegue o dia do Senhor da luz.

Os elementos elencados, até então, apresentam a visão que os católicos têm para com Maria: 

de senhora consoladora e intercessora, o que nos leva a perceber que este segundo poema se 
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constrói a partir da devoção mariana cultivada pelo poeta. 

O terceiro e último poema de Guimaraens, selecionado para a análise, também se constitui em 

uma oração de súplica à Nossa Senhora. Nele, percebe-se um eu lírico que deposita sua total 

confiança na virgem, retratando-a como sua consoladora frente à agonia final. Consideremos o 

texto (GUIMARAENS, 2001, p. 70-71):

Epífona

Nossa Senhora, quando os meus olhos

Semicerrados, já na agonia,

Não mais louvarem os vossos olhos... 

Valei-me, Virgem Maria.

Por entre escolhos, por entre sirtes,

Consolai os meus olhos tristes.

Nossa Senhora, quando os meus braços

Não mais se erguerem, já na agonia,

Oh! dai-me o auxílio dos vossos braços... 

Valei-me, Virgem Maria.

Por entre escolhos, por entre sirtes,

Auxiliai os meus braços tristes.

Nossa Senhora, quando os meus lábios

Não mais falarem, já na agonia,

Desça o consolo dos vossos lábios...

Valei-me, Virgem Maria.

Por entre escolhos, por entre sirtes,

Consolai os meus lábios tristes.
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Nossa Senhora, quando os meus passos

Se transviarem, já na agonia,

Vinde guiar-me com os vossos passos... 

Valei-me, Virgem Maria.

Por entre escolhos, por entre sirtes,

Sede guia aos meus passos tristes.

Em “Epífona” percebemos traços que o aproximam do soneto analisado anteriormente, sobretu-

do no que diz respeito à subjetividade expressa. O eu-poético transita entre seu interior – com 

um tom intimista e atento a seu sentimento de tristeza – e o exterior, quando estabelece um 

diálogo com a Mãe de Jesus, a quem convoca a todo instante: “Valei-me, Virgem Maria”.

Ao longo de seus versos, um sentimento se faz presente e é com ele que o eu-lírico lida direta-

mente: a confiança. Assim, diante das situações futuras em que se encontrar com “olhos tristes”, 

“braços tristes”, “lábios tristes” e “passos tristes”, formalizar-se-á uma entrega aos cuidados e à 

proteção da Mãe de Jesus. Correspondente a esta dor poética do poeta simbolista, afirma Peixo-

to (1999, p. 222):

Dono de uma linguagem essencialmente intimista, repleta de uma 

religiosidade mística e esotérica, Alphonsus destaca-se por entre-

mostrar uma poesia que espelha uma interioridade magoada, tão 

verdadeiramente sentida, que nele não conseguimos dissociar o verso 

plangente do recolhimento contrito, do homem fadado à tristeza 

fechado às alegrias do mundo.

Diante da compreensão deste traço melancólico e sensível presente na poesia de Guimaraens, e 

mediante a leitura desse poema, podemos afirmar que tal característica marcante da escrita de 

Guimaraens - o retorno ao sofrimento e cultivo poético da dor - aparece em união à confiança 

que é depositada nos cuidados da “Virgem Maria”.

Os pedidos feitos a ela são claros: “consolai os meus olhos tristes”, “auxiliai os meus braços 

tristes” e “sede guia aos meus passos tristes”. Tais súplicas evidenciam o lugar de fala do eu-poé-
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tico: um cristão, certamente católico, que devota sua atenção a Maria de Nazaré. Essa esperança 

na Mãe de Jesus não surge arbitrariamente na escrita de Guimaraens, mas é antecedida pela 

perspectiva histórica, que se desenrola na tradição e religiosidade popular, nas quais ela é apre-

sentada como uma pessoa solidária em sua época, conforme indica Boff (2017, p. 19):

A solidariedade que Maria mostra com o povo de seu tempo derruba 

a tese das retribuições terrestres e reduz ao silêncio todos os argu-

mentos do saber humano. Essa sua solidariedade se confunde com a 

do povo que a ama e a venera como mãe, companheira e irmã. Des-

perta em cada mulher e em cada homem as verdades antigas adorme-

cidas para desenvolver a vida de Jesus em cada um, em cada uma e 

intercede junto ao filho para tirar nos do adormecimento provocado 

pela falta de consciência social e histórica.

Desse modo, entendemos que as vivências pessoais de Guimaraens, sua religiosidade pulsante 

e sua devoção mariana fazem com que ele, no uso de sua licença poética, incorpore traços par-

ticulares à sua escrita. É por este motivo que os sentimentos mais profundos externados em 

seus poemas são relacionados à ideia de confiança naquilo que é transcendente, cabendo a nós 

lembrar que essa relação é tipicamente simbolista, ainda que nela apareçam toques românticos. 

Esses elementos transcendentes surgem em sua escrita vinculados ao âmbito religioso católico, 

aparecendo nos poemas selecionados por meio da representação de Maria de Nazaré, mesmo 

que o poeta tenha utilizado, em outras poesias, outras figuras como o próprio Deus e Jesus Cris-

to de Nazaré.

Também na poesia de Leodegária de Jesus nos deparamos com um sujeito poético devoto à 

Virgem Maria, retratando-a como consoladora dos aflitos, mãe amorosa em quem se deposita 

confiança, símbolo da esperança e do amor divino.  Das duas obras publicadas, apenas a segunda 

apresenta poemas com temática mariana: dois pertencem à obra Orchideas (1928) e dois inédi-

tos (2001).  No primeiro poema selecionado, a virgem é apresentada como luz sobre o infortú-

nio, lírio depositário da graça, refúgio frente às desgraças, símbolo de confiança, de amor e de 

esperança. Nesse sentido, o poema se traduz como um hino de exaltação à Maria – uma mulher 

descrita como “mimo de Deus”:
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Maria! Ao repeti-lo, assim, fagueiro,

Que coração não pulsa alvissareiro,

Numa effusão  de amor e confiança?

Mimo de Deus, Maria, este teu nome

Em mim, as dores intimas consome,

Canta em minh ‘alma o hynmno de Esperança. ( JESUS, 2001, p.50)

Maria é o lenitivo para as dores do eu poético,  traduzindo-se como esperança frente à descren-

ça a essas dores que o consomem.   No poema seguinte, o sujeito poético se dedica a exaltar o 

nome da virgem, traduzindo nele toda a ternura e amor devotados. Para ele o nome da virgem é 

um poema de amor, é melodia aos ouvidos:

Regina Coeli

MARIA terno sorriso

Dos lábios do Creador,

Neste teu nome diviso

Todo um poema de amor,

Tão doce como o perfume

Do lírio azul da campina,

Teu nome santo resume

A candidez da bonina.

Tem a poesia ineffavel

De uma risada infantil

E a melodia adoravel

Das madrugadas de abril.

Neste teu nome, Maria,
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Bem como através de um véo,

Nos vem a doce harmonia

Das cavatinas do céo. 

                               (JESUS, 2001, p.51)

Trata-se de um poema em clave romântica, dada a aproximação entre o objeto de adoração e 

os elementos da natureza. Desta forma, o lírio, a bonina e as madrugadas - assim como a risada 

infantil e as cavatinas - são elementos utilizados para traduzir a percepção do eu poético sobre a 

figura feminina mais conhecida da sociedade ocidental. 

Enquanto os dois poemas de Orchideas se preocupam em descrever o amor pueril pela virgem, 

os dois poemas inéditos, publicados em 2001, mais burilados e por isso mais densos, se voltam 

para a exaltação à Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Neles a virgem Maria é enaltecida 

como uma mãe doce, carinhosa e protetora. Maria é exaltada entre todas as mulheres, como a 

mais perfeita e angélica “dentre todas as filhas de Adão”, por isso escolhida como a mãe do Sal-

vador:

Ó Maria, sorriso do Eterno,

Obra prima de Deus Creador!

É teu seio de Mãe dôce e terno

Um tesouro infinito de amor.

Foste feita a mais pura e formosa

Dentre todas as filhas de Adão;

Destinada à missão gloriosa

— Mãe de Deus na feliz Conceição. 

(JESUS, 2001, p. 287)

Por ser a mãe de Jesus, torna-se também a mãe da humanidade, posto que lhe foi dado por 

Jesus no Calvário. Logo, é também a mãe dos brasileiros, daí a oração de súplica com a qual se 

encerra o poema:
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De teus olhos o manso carinho

Teus devotos, na terra, agasalha;

És da Pátria celeste o caminho,

És, Maria, o farol que não falha

E, feliz, bem feliz é por certo

Quem invoca teu nome tão puro!

E, da vida no estéril deserto,

É teu nome um conforto seguro.

Mãe de Deus, ó Excelsa Rainha

Desta terra tão vasta e tão boa.

Este povo que é teu encaminha!

O Brasil, nossa Pátria, abençoa! 

                               (JESUS, 2001, p.287-288)

Se os dois primeiros poemas concentram-se na subjetividade individual, os dois seguintes vol-

tam-se para a coletividade. Neles, Maria é a padroeira da “formosa pátria brasileira”. Nesse sen-

tido, tem-se uma exaltação dupla: à pátria e à virgem. Considerando o lugar que eles ocupam, 

esse aparente distanciamento da dor pessoal não significa que ela não exista mais. Apenas que 

foi sublimada, ou canalizada em outras direções, como o amor à pátria e à religião:

Ave Maria! Ó Mãe dos pecadores,

Nas grandes dôres que esta vida encerra,

E’s o sorriso que alivia o pranto,

Orvalho santo bemfazendo a terra! 

(JESUS, 2001, p.289)

Após transitarmos entre a poesia de Guimaraens e de Leodegária de Jesus, nos debruçaremos 

sobre os poemas de Tolentino, selecionados para a análise, que são parte integrante do livro As 

Horas de Katharina (2010). São eles, respectivamente: “O anjo anunciador”, “La blanchisseuse” e 

“A única”. Primordialmente, precisamos salientar que a obra em questão é uma produção poética 
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narrativa, que conta, ao longo de 166 poemas, o drama de Elisabeth Katharina von Herzogenbu-

ch, persona poética criada pelo autor, que narra em primeira pessoa as vivências de seu caminho 

de conversão, com os contrastantes sentimentos experimentados por ela neste processo.

A obra em questão foi escolhida para as investigações propostas neste trabalho devido a pre-

sença do caráter transcendental, encontrado também na poesia de Guimaraens e de Leodegária, 

conforme explicitamos. Há aqui, assim como nos poemas anteriormente investigados, a repre-

sentação de Maria de Nazaré, que é convocada pela personagem principal em alguns poemas da 

obra, dentre os quais estão os selecionados para nosso estudo. O primeiro deles apresenta-nos 

uma releitura do anúncio feito pelo anjo Gabriel à jovem escolhida para ser a mãe de Jesus. To-

davia, não se trata de uma mera reprodução desse episódio. Vamos ao texto: 

O anjo anunciador

- Ouve, Maria, a nossa

(não, não te assustes!) é uma luminosa

tarefa: retecer

o pequeno clarão que abandonaram,

o lume que anda oculto pela treva!

Porque irás conceber!

Porque a mão, desejosa

e tosca, que O tentara 

reter, ainda que leve, 

desfez-se ao toque, assim como uma vez

tocado o sopro se desfaz a avara,

a dura contração do peito ansiado...

Mas a haste, o jasmim despetalado,

é tudo o que ainda resta 

dos canteiros do céu aqui na terra, 

que um seco vento cresta

e uma longa agonia dilacera.
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No entanto a morte há de morrer se tu quiseres,

ó gota concebida

bendita entre as mulheres

para que houvesse vida

outra vez, e nascesse desse fundo 

obscuro do mundo,

o ninho incompreensível do teu ventre. 

Não, não toques ainda

nem a fímbria do manto nem o centro

do mistério que anima a tua túnica:

aguarda, ó muito séria, a ave mansa

e recebe em teu corpo de criança

a Única,

a enxurrada de pétalas te abrindo.

Em tumulto reunidas,

as cores da perdida Primavera

vão retornar, virão 

numa enchente de asas, aluvião,

púrpura, sempre-viva, nascitura

estranheza do amor da criatura,

constelação descendo ao rosto teu:

é Ele, é O que reúne o coração 

e o grande anel da esfera,

o fogo, a língua ardendo, o incêndio vivo,

a coluna de luz, o capitel

que se perdeu...

                  Que eu

venho anunciar apenas a um esquivo,

humílimo veludo, a frágil chama
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que há de crescer em ti, que hás de ser cama

ao parto do Perfeito, e hás de ser cântaro

e fonte e ânfora e água,

hás de ser lago

em que as sombras se afogam, que naufragam

no imenso, ó jovem branca como um lenço;

hás de conter a lágrima 

do Infinito, o Seu vulto

e os tumultos da luz na travessia

entre a dádiva, a perda e a renúncia:

quando de um certo dia

cheio de luz amarga

em que serás enfim a sombra esguia

que O deu à luz e que O assistiu morrer...

Atravessa, ó Maria 

os abismos do ser,

ouve este estranho anúncio 

e deixa-te invadir para colher,

mais fundo que razão 

e o corpo, o sopro cálido, o prenúncio 

da mais viva alegria:

entreabre-te ao clarão 

da visita suave, 

mas terrível, terrível, deixa a ave

do imenso sacrifício te ofender.

Ó pétala intocada,

hás de sofrer

intensa madrugada 

e num lago de luz como afogada

hás de durar suspensa

entre a graça imortal e a dor imensa.
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Mas canta, canta agora

como a forte borbulha, como a agulha

atravessa o bordado,

canta como essa luz pousa ao teu lado

e te penetra e tece a nova aurora,

a nova Primavera e a tessitura

do ramo que obedece e se oferece 

para o mistério e pela criatura.

Canta a ressurreição,

o toque enfim possível dessa mão 

que há de colher para perder e ter 

o infinito que nasce do deserto

e a semente que morre se socorre

tudo o que no estertor tentava ser.

Canta a canção do lírio e do alecrim,

essa canção que és e que na treva,

na escuridão da carne, andava perto

da imensidade que te invade. E assim

como o imenso te ampara,

ó voz tão clara

que consolas e elevas,

                                   vem, desperta,

matriz da eternidade e d’O sem-fim,

ó mãe de Deus, canta e roga por mim…

(TOLENTINO, 2010, p. 33)

No poema apresentado, percebemos que a persona poética criada por Tolentino traça um per-

fil de Maria que coaduna com o texto bíblico, sobretudo, do evangelista Lucas. O próprio título 

já remete ao episódio narrado no primeiro capítulo deste evangelho (BÍBLIA SAGRADA, 2012), 
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quando o anjo Gabriel visita Maria de Nazaré para anunciar-lhe que ela havia sido escolhida para 

ser a Mãe de Jesus Cristo. 

Tal relação entre os dois textos é notada a partir do verso: “Porque irás conceber”, que, confor-

me o texto bíblico, foram algumas das palavras ditas pelo anjo a Maria. Há, ainda, a utilização 

da mesma frase que, na narrativa do evangelista, havia sido pronunciada a Maria por sua prima 

Isabel (BÍBLIA SAGRADA, 2012, p. 1346): “Bendita entre as mulheres”. Tal frase fixou-se no imagi-

nário coletivo por meio de uma oração católica amplamente pronunciada pelos devotos da mãe 

de Jesus, sobretudo na tradição oral popular. Essa relação existente entre o poema de Tolentino 

e o texto bíblico do Novo Testamento pode ser analisada a partir das postulações de Bakhtin, 

quando trata do dialogismo entre os enunciados numa produção linguística:

O próprio locutor como tal é, em certo grau, um respondente, pois 

não é o primeiro locutor, que rompe pela primeira vez o eterno silên-

cio de um mundo mudo, e pressupõe não só a existência do sistema 

da língua que utiliza, mas também a existência dos enunciados ante-

riores —emanantes dele mesmo ou do outro — aos quais seu próprio 

enunciado está vinculado por algum tipo de relação (fundamenta-se 

neles, polemiza com eles), pura e simplesmente ele já os supõe co-

nhecidos do ouvinte. Cada enunciado é um elo da cadeia muito com-

plexa de outros enunciados.  ( BAKHTIN, 1997, p. 292)

Ao considerarmos a aproximação entre a poesia e o texto bíblico, percebemos a relação de 

dialogismo existente entre ambos, onde o primeiro dialoga com o segundo. Esta característica é 

um traço constitutivo da linguagem e das construções discursivas, como indica Bakhtin (1997), e 

está presente no gênero literário. Percebe-se, então, que a escrita da poesia e a maneira como 

nela se aborda a figura de Maria de Nazaré, demonstra que o eu poético, em nosso estudo sendo 

entendido como Katharina - a persona poética do autor - cria a poesia mediante o conhecimento 

bíblico que antecede tal ato de produção. O texto bíblico, neste caso, é pré-existente ao texto 

poético.

A construção do poema se dá de maneira a externar a pessoalidade da persona poética que 

demonstra conhecer o texto primeiro, uma vez que nas estrofes três e quatro retoma a profecia 
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anunciada à virgem, acrescentando que eles seriam minimizados na medida que se unisse mais 

a Jesus Cristo em um ato de fé: “Que eu / venho anunciar apenas (...) / a frágil chama / que há 

de crescer em ti” e ainda “hás de conter a lágrima / (...) quando de um certo dia / cheio de luz 

amarga / em que será enfim a sombra esguia / que O deu à luz e que O assistiu morrer...”. De tal 

forma, o poema pode ser considerado como uma releitura poética do anúncio do anjo Gabriel à 

Maria, conforme já enfatizamos.

E nas últimas estrofes, a voz poética coloca-se numa postura de devoção e humildade, solicitan-

do à Maria de Nazaré sua proteção: “(...) E assim / como o imenso te ampara, / ó voz tão clara / 

que consolas e elevas, / vem, desperta, / matriz da eternidade e d’O sem-fim, / ó mãe de Deus, 

canta e roga por mim...”. 

Se “O anjo anunciador” retoma partes de textos bíblicos, “La blanchisseuse” apresenta-nos a 

figura do pecador que tem consciência da sua condição, sabendo-se portador de uma alma, aqui 

descrita como a lavadeira, que carece de esforço para alcançar a redenção. Interessante é que o 

enfoque, inicialmente posto na figura da virgem, está, de fato, na imagem da lavadeira – metáfo-

ra da alma. Quanto ao conteúdo, o poema pode ser dividido em duas partes: na primeira, tem-se 

a apresentação da condição de pecador, seguida da figura de Maria enquanto a responsável por 

intermediar a relação entre o pecador e seu filho Jesus:

Ainda assim, seja lá como for,

carrego os pecados mais feios

deste mundo, sou um mata-borrão:

as manchas dos outros e as minhas 

misturam-se numa confusão

de fazer dó!

Mas quem sabe um dia 

a paciência de Maria,

mãe de Deus e perpétua madrinha

dos perpetradores da vida,

naquele informe labirinto

do que sou, do que fiz, do que sinto,
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não por mim, mas pela criatura,

consiga destrinchar a leitura

desse meu texto e, por simpatia

com nossa excelsa imperfeição,

haja por bem achar saída

e conduzir-me, confundida

como sempre andei, até ela.

Porque há de ser por sua mão

que hei de chegar talvez até

seu santo Filho. E uma vez ao pé

do tremendo trono de luz,

talvez me atreva a perguntar:

- “Santo, Santíssimo Senhor,

Filho e Pai da mais doce donzela,

por que me tocou a carregar

entre todas justamente aquela,

a  cruz dos erros e dos pesos

tão alheios quanto meus? Às vezes

aceitei caminhar ao Teu lado,

mas como quem faz um favor!” 

                               (TOLENTINO, 2010, p. 135)

É perceptível que a figura do pecador aqui representada contrasta com a dos poemas de Guima-

raens e Leodegária de Jesus. Enquanto os primeiros aqui listados apresentam um pecador sub-

misso às regras celestiais e dispostos a segui-las, aqui temos um espírito rebelde que questiona 

a cruz que recebe, o destino que lhe tolhe o livre arbítrio, afirmando que não o escolheu, foi 

escolhido. Mas essa insubmissão logo passa. Na estrofe seguinte, o eu poético afirma:

Pensando bem, não digo é nada.

Fico bem calada e esquecida

da inexplicável barafunda
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que fiz de tudo neste mundo,

onde todo sofrimento é herdado

para que seja redimido

pelo suor da lavadeira

que a alma por aqui sempre é...

A pobre, cuja roupa suja

é dela e dos outros, e cuja

trouxa enxaguada e ainda pesada,

uma vez subida a ladeira

de esperança, caridade e fé

ela depõe ao pé de Deus.

Porque afinal toda sujeira

é de todos. Brancos só os ossos.

Que enfim o rol dos meus remorsos,

o rol dos erros e desvios meus,

é o mesmo rol dos nossos.

A segunda parte do poema inicia-se com a figura da lavadeira que incansavelmente deve lavar 

a sua roupa suja e a dos outros, isto é, os pecados. Nesse sentido, por meio do pecado todos se 

irmanam, de igual forma também são irmanados pelos remorsos, erros e desvios. Logo, pela con-

dição de pecadora contrita as almas se solidarizam, tornando-se lavadeiras que depõem aos pés 

de Deus os pecados remidos. 

Percebe-se aqui que a persona poética se reconhece como pecadora, igualando-se às demais 

criaturas humanas pelo traço do pecado, que é visto como uma mancha. Por tal motivo, apre-

senta o desejo de ser conduzida por Maria de Nazaré, indicando que está confusa e necessita de 

auxílio: “Mas quem sabe um dia / a paciência de Maria / (...) haja por bem achar saída / e conduzir-

-me, confundida / como sempre andei, até ela.”. 

O título do poema - La blanchisseuse – pode ser traduzido do francês como “a lavadeira” e re-

mete à obra   La Blanchisseuse, de Honoré Daumier, de 1863.  Trata-se de uma pintura à óleo na 
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qual a lavadeira do Sena é figura central.  A figura de Maria aparece no poema como aquela que 

conduzirá a pecadora a Jesus, conforme percebemos a seguir: “Porque há de ser por sua mão / 

que hei de chegar talvez até / seu santo Filho”. Há nestes versos uma visão de Maria de Nazaré 

como intercessora, que é um dos sólidos fundamentos da devoção católica mariana, segundo o 

Catecismo da Igreja Católica (2013, p. 326): “Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada 

na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora, medianeira”. 

Além desses traços, visivelmente católicos, há uma demonstração clara de que a voz poética 

possui conhecimento de base teológica mariana, pois sustenta nos versos: “Santo, Santíssimo 

Senhor, / Filho e Pai da mais doce donzela” o dogma mariano que é chamado de Theotókos, que 

pode ser traduzido do latim como “portadora de Deus”. De acordo com a tradição da Igreja Ca-

tólica (2013, p. 170), Maria é mãe de Jesus Cristo de Nazaré, que para a fé cristã é inteiramente 

humano e divino. Ela é o elo que une os pecadores ao Pai celestial, daí a devoção que lhe é de-

dicada. O terceiro poema selecionado traduz bem esse sentimento de devoção. Nele, exalta-se 

essa figura feminina, descrita como portadora da dor e do sofrimento, exemplo de maternidade, 

mãe da humanidade, enfim, mulher única, como o próprio título enfatiza:

A única

Maria, a do Lenço

cheio de soluços,

a avena de bruços 

sobre a cantilena

do mistério, o seio

branco do arco-íris 

cercado de imenso,

a asa do barco

na tormenta, o meio

da lágrima, a chaga 

que por tão serena

mão nenhuma afaga.

Maria, ou o exílio 

ler.iiler.puc-rio.br


Cora Coralina e
 Leodegária de Jesus

130 anos de nascimento

N º 16, abril de 2020, ISSN 2179-2801

ler.iiler.puc-rio.br
Períódico L.E.R. - iiLer/PUC-Rio - RJ-Brasil

200

da maternidade,

filha de seu Filho,

mãe da eternidade,

do berço deserto,

do túmulo aberto,

da ressurreição.

Maria, a que ensina

a perda e o perdão, 

aquela que não

teve nunca um filho,

a virgem Maria,

a que o vento inclina

sob a luz do dia

solta na campina…

                    (TOLENTINO, 2010, p. 240)

Além da ênfase na dor e no sofrimento enfrentados pela jovem, o eu poético destaca outro 

traço que lhe é peculiar: “Maria a que ensina / a perda e o perdão, / aquela que não / teve nunca 

um filho, /a virgem Maria”. Na perspectiva católica, Maria de Nazaré, além de ensinar pelo exem-

plo, pelas demonstrações de fé apresentadas pela visão bíblica ao longo do Novo Testamento,  

apresenta outro dogma caro à tradição da Igreja (2013), que proclama a virgindade perpétua de 

Maria de Nazaré e nega a hipótese dela ter tido outros filhos além de Jesus. 

Os últimos versos: “a que o vento inclina / sob a luz do dia / solta na campina...” podem ser en-

tendidos como uma referência às possíveis aparições de Maria de Nazaré em Fátima, Portugal – 

fenômeno reconhecido pela Igreja Católica que deu origem ao título mariano de Nossa Senhora 

de Fátima. No episódio, três crianças afirmam terem visto pessoalmente Maria de Nazaré, que 

apareceu misteriosamente à luz do dia, no campo, próximo à cidade de Fátima – Portugal. (DIAS, 

1999). Não cabe a nós averiguar a veracidade dos fatos narrados, mas indicar que há na poesia 

de Tolentino – por meio de Katharina, sua persona poética – vestígios destes fatos religiosos 

inseridos na espiritualidade católica mariana.
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Após a análise dos poemas expostos, é perceptível que tanto Tolentino quanto Guimaraens e 

Leodegária exprimem em seus escritos aquilo que Bakhtin (1997, p. 284) apresenta como traços 

de individualidade, quando indica que “O enunciado - oral e escrito, primário e secundário, em 

qualquer esfera da comunicação verbal - é individual, e por isso pode refletir a individualidade 

de quem fala (ou escreve).”  Neste sentido, a experiência religiosa se configura para cada poeta 

de uma forma singular, mesmo que compartilhem alguns pontos, tais como a imagem de Maria 

enquanto mulher única, mãe misericordiosa e intercessora dos pecadores. 

Considerações finais

O diálogo entre a literatura e os diversos tipos de conhecimento pode gerar produções signifi-

cativas, marcadas pela diversidade de temas e formas de representação. Nos poemas seleciona-

dos para o estudo, Maria de Nazaré aparece com traços tipicamente católicos, diferenciando-se, 

desta forma, do perfil feminino reconhecido pelos cristãos protestantes e mais ainda da imagem 

de mulher fatal. Os três autores valorizam as características da Mãe de Jesus Cristo de Nazaré 

e sua figura aparece, na poética em estudo, de maneira afetuosa e reverenciada, envolvida em 

uma aura de religiosidade e transcendência. 

Apesar da diferença cronológica, os autores compartilham de uma escrita semelhante em mui-

tos aspectos. Percebemos os reflexos da fé cristã - seja de ordem individual, seja coletiva - e em 

todos vemos que a voz poética externaliza elementos de pessoalidade, principalmente, pauta-

dos na confiança que se tem na Mãe de Jesus Cristo. Um traço de diferenciação é o tom intimista 

que se faz presente em Guimaraens e Leodegária, assinalado pela ideia de que Maria é o deposi-

tário da sua dor e do sofrimento cultivados em decorrência de um amor impossível. Em Tolenti-

no a voz poética se apresenta como Katharina, o que sugere um distanciamento entre criador e 

criatura. 

A escrita literária em dialogismo com o texto bíblico é perceptível nos autores, bem como a 

marca de intertextualidade. A distinção está no fato de que em Guimaraens e em Tolentino há 

um maior investimento no diálogo entre o texto poético e o bíblico. Em Leodegária, o enfoque 

está na imagem perpetuada no imaginário coletivo da Virgem Maria bem como nas orações a ela 

voltadas. Nesse sentido, o texto bíblico evocado está diluído nas palavras e expressões que são 
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proferidas pelo eu poético sob a forma de oração.  

A riqueza do encontro entre Literatura e a Teologia está na alteridade que acaba gerando bons 

frutos, a exemplo das obras de Alphonsus de Guimaraens, Bruno Tolentino, Leodegária de Je-

sus e tantos outros autores que escreveram com temáticas inseridas neste campo. A dinâmica 

destas produções literárias tece novas possibilidades de percepção do texto bíblico, ao mesmo 

tempo que incita reflexões sobre as possibilidades sublimes e metafísicas da existência humana.
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SEÇÃO LIVRE

O labirinto revisitado pela lírica feminina contemporânea

Maria Severina Batista Guimarães1

RESUMO 

Nesse estudo, mostrar-se-á como a voz poética feminina se apropria do discurso patriarcalista 

para instaurar nele a voz silenciada da mulher. O mito do labirinto e seus mitemas é relido e 

incorporado no discurso poético das poetas brasileiras Hilda Hilst e Dora Ferreira da Silva e da 

portuguesa Ana Luísa Amaral para dar voz à personagem feminina de Ariane/Ariadne em busca 

de seus próprios caminhos. Na primeira metade do século 20, Jean-Paul Sartre, Freud, Carl Jung, 

Ernest Cassirer, Gaston Bachelard, entre outros, procuraram explicar o imaginário pelo viés da 

psicologia, da filosofia e da fenomenologia. Gilbert Durand procura conciliar essas visões para 

construir uma teoria sobre as estruturas antropológicas do imaginário em que reforça a impor-

tância dos mitos para uma ontologia do ser, baseando-se nas relações subjetivas e objetivas 

emanadas do meio cósmico e social. Assim, a teoria de Gilbert Durand servirá de base para as 

análises dos poemas que tratam da revisão do mito do labirinto, interpondo no discurso a voz 

subjetiva feminina como enunciadora de sua própria condição humana, situação social e sen-

timentos pessoais, prevalecendo nessa troca a profunda consciência dos obstáculos a serem 

superados para percorrer um espaço tradicionalmente demarcado pelos homens. 

PALAVRAS-CHAVE: Lírica contemporânea; vozes femininas; mito do labirinto.

1Possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Goiás (1997), mestrado em Letras e Linguística pela Universidade Fe-
deral de Goiás (2000) e doutorado em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás (2006). Atualmente é pesquisadora 
da Universidade Federal de Goiás e estatutário da Universidade Estadual de Goiás.
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The labyrint revisited by contemporary femile lyric

ABSTRACT

 

In this study, it will be shown how the female poetic voice appropriates the patriarchal discourse 

to establish the woman’s silenced voice. The myth of the labyrinth and its myths is reread and 

incorporated in the poetic discourse of the Brazilian poets Hilda Hilst and Dora Ferreira da Silva 

and the Portuguese Ana Luísa Amaral to give voice to the female character of Ariane/Ariadne in 

search of her own paths. In the first half of the 20th century, Jean-Paul Sartre, Freud, Carl Jung, 

Ernest Cassirer, Gaston Bachelard, among others, sought to explain the imaginary from the 

perspective of psychology, philosophy and phenomenology. Gilbert Durand seeks to reconcile 

these visions in order to build a theory about the anthropological structures of the imaginary in 

which he reinforces the importance of myths for an ontology of being based on the subjective 

and objective relations emanating from the cosmic and social environment.  Thus, Gilbert Du-

rand’s theory will serve as a basis for the analysis of the poems that deal with the revision of the 

myth of the labyrinth, interposing in the discourse the subjective female voice as an enunciator 

of her own human condition, social situation and personal feelings, prevailing in this exchange 

the profound awareness of the obstacles to be overcome to scroll through a space  traditionally 

demarcated by men.

 

KEYWORDS: Contemporary lyric; female voices; myth of the labyrinth.

 Os avanços tecnológicos de nosso tempo propiciaram ferramentas de localização exata em 

qualquer lugar do universo onde esteja uma pessoa, no entanto o ser humano continua perdido 

em si mesmo e buscando um lugar nesse mundo globalizado, sem instrumentos capazes de lhe 

indicar um rumo certo na vida. O modelo do labirinto inventado por Dédalus continua desafian-

do a eficiência do GPS, pois em nossos tempos o itinerário é minado por tantas armadilhas que já 

não se sabe mais que caminhos seguir e nem como reconhecer os desafios que nos cercam. 

Para representar simbolicamente essa situação, o mito do labirinto vem à tona nessa bacia 

semântica (DURAND, 2002), em que os mitemas se reatualizam em certos contextos históricos 

quando o conhecimento científico não é suficiente para explicar as incoerências das ações hu-

manas em suas relações: “a ciência apenas une os homens às coisas, mas o que une os homens 
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entre si, no nível humilde das felicidades e penas cotidianas da espécie humana, é essa represen-

tação afetiva porque vivida, que constitui o império das imagens” (DURAND, 106, 1988). A força 

do imaginário impele o ser para o lugar onde é possível se defrontar consigo mesmo, com seus 

medos e dificuldades, mas também acreditar na possibilidade de vencer monstros interiores e 

exteriores.

No entanto, em pleno século da automação, da robótica, da inteligência artificial, não temos 

mais predisposição para uma jornada pelos meandros misteriosos do sagrado e nem estamos 

seguros de encontrar saídas nesse labirinto complexo que a modernidade nos legou. Restam-nos 

as distopias, pois em cada esquina do emaranhado de ruas das cidades pode haver um Minotau-

ro nos ameaçando. Os elementos naturais que, para Bachelard, despertam o desejo de contem-

plação muitas vezes são fontes profanadas: águas contaminadas, terra devastada, ar poluído e o 

fogo destruindo florestas, muito disso em função dos interesses financeiros. 

Nesse contexto em que as ideias de igualdade, justiça e direitos são relativizados, a condição dos 

grupos marginalizados, como negros, homossexuais, índios e mulheres é duplamente desafiado-

ra porque, além do terreno minado em que pisam, ainda é preciso se posicionar numa sociedade 

excludente, com leis, normas e preceitos que não foram criados por eles, os assujeitados social-

mente e sem autonomia ou direito de escolha frente ao poder das classes dominantes. 

Diz Clarissa Pínkola Estés (1994) que, da mesma forma que assistimos à destruição da natureza 

silvestre, ao longo de séculos a natureza instintiva feminina foi abafada, negada em sua própria 

cultura. A alma da mulher para ser compreendida carece de uma percepção mais abrangente, 

que leve em conta os anseios e desejos íntimos e profundos de um self natural oriundo de tem-

pos imemoriais que a poesia procura resgatar. Essa natureza instintiva só aparece em momentos 

efêmeros, originados tanto da percepção sensível do mundo como do sentimento de perda de 

algo, um apelo à própria vida criativa vindo do desejo de sonhar, de criar uma imagem “para des-

crever a força que sustenta todas as fêmeas” (ESTÉS, 1994, pág. 21). 

Após as lutas feministas dos anos de 1960, em nome da reivindicada igualdade de direitos, as 

mulheres foram incluídas em paradigmas formulados por homens e leis engendradas num sis-

tema androcêntrico, as quais não se adequavam a suas necessidades, sejam individuais ou co-

letivas. Assim, a isonomia que incluía as mulheres nas regras masculinas anulava as diferenças 

marcadas pelo corpo, pela experiência e pelo espírito. Por isso, em lugar de reivindicar igualda-

de, muitas optaram por requerer autonomia, a ter direito de escolher na narrativa masculina o 

lugar que convinha a elas (GOES, 1995), sem necessariamente buscar o centro do labirinto, mas 
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sim a divisão justa de espaços e funções. 

Nesse sentido, o discurso feminino se apropria da tradição patriarcalista para rever valores, 

elevando a voz para denunciar as injustiças e traçar novo mapa que incluísse efetivamente as 

mulheres nessa jornada sisífica que é conviver em sociedade. No dia-a-dia, conquistar respeito e 

poder de escolha implica várias mudanças que as sociedades fundadas no patriopoder não pro-

porcionam, por isso a mulher precisa cantar dobrado, a voz feminina tem que soar alta, forte e 

segura para ser ouvida e respeitada nesse labirinto que lhe fora “dado de graça”, mas os direitos 

de percorrê-lo não. 

Em Um teto todo seu (  ), Virgínia Woolf afirma que para explorar sua veia criativa e desenvolver 

sua integridade moral, a mulher precisa de independência financeira, mas criatividade requer o 

ócio e poder aquisitivo muito trabalho, duas necessidades incompatíveis. Sem tempo para cuidar 

das coisas do espírito, a mulher passou a desempenhar jornadas exaustivas, acumulando uma 

profissão fora de casa com os trabalhos domésticos, o que fez com que fosse perdendo seus 

sinais femininos vitais, cujos sintomas são, de acordo com a psicanalista Clarissa P. Estés: 

Sentir-se impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de reali-

zações entregando a própria criatividade para os outros, escolhendo 

parceiros, empregos ou amizades que lhe esgotam a energia, sofren-

do por viver em desacordo com os próprios ciclos, superprotetora de 

si mesma, inerte, inconstante, vacilante, incapaz de regular a própria 

marcha ou de fixar limites (ESTÉS, 1994, pág. 25).

Assim, a mulher se sente presa numa armadilha, para ser livre e respeitada precisa da indepen-

dência financeira, mas quanto mais avança nesse sentido, mais afastada fica de suas origens 

naturais no mundo competitivo em que circula. As demandas diárias lhe tiram a capacidade de 

pressentir, falta tempo para delimitar territórios, para perceber as indicações do caminho e, mui-

tas vezes, se sente incapaz de gerenciar sua própria vida.  

Convocada a ser um refrigério e, ao mesmo tempo, a levar luz a esses escuros, nos tempos atuais 

a poesia aponta outro trajeto por onde se pode transitar e se expressar por meio de uma lingua-

gem peculiar, na contramão dos discursos impositores. A poesia feita por mulheres na contem-

poraneidade reflete esse sujeito deslocado, buscando sua identidade no mundo, procurando se 

afirmar por meio de um discurso próprio e a recompor seus caminhos nesse labirinto traçado por 
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conveniências masculinas.

Diz Giorgio Agamben (2012) que para avaliar a atualidade permite-se o anacronismo, pois o 

passado deve servir de bússola para nos conduzir no presente: “poeta é aquele que deve manter 

fixo o olhar nos olhos de seu século-fera, soldar com o seu sangue o dorso quebrado do tempo” 

(2012, pág. 62). Assim, a poesia lírica busca juntar o fora e o dentro, o antes, o agora e o depois 

dessa realidade complicada, abrindo os baús da herança cultural, aproveitando dela o que servir 

para redesenhar o traçado do presente, costurando com o fio da memória uma narrativa indivi-

dual e coletiva para os grupos até então silenciados.

A produção da mulher intelectual na literatura, principalmente na poesia, ainda não foi devida-

mente avaliada e mesmo não sendo foco principal desse estudo, a questão vem à tona sempre 

que a voz lírica feminina se coloca como um eu poético. Essa questão será abordada, embora 

superficialmente, na análise de alguns poemas metalinguísticos em que a voz que fala no poe-

ma assume o discurso na condição de poeta-mulher, pois, como afirma Moriconi (1998), “se uma 

questão poética forte é, ainda e sempre, a questão da subjetivação, então a poesia contemporâ-

nea não pode escapar do conflito de gênero.” (MORICONI, 1998, pág. 16). 

Ítalo Moriconi é uma voz a repercutir o coro de vozes das várias autoras que reivindicam um 

lugar nesse espaço artístico marcadamente masculino. Diz ele, na introdução aos Cem melhores 

poemas do século (2001), que a grande produção literária das mulheres deixa para o século 21 

um grande imbróglio, ou seja, mais um espaço labiríntico para a crítica literária percorrer para 

entender as relações de gênero na literatura. Sendo assim, esse estudo pretende ensaiar alguns 

passos nesse sentido.

Além da subjetividade, outro postulado da lírica é falar por meio de imagens, as quais são pro-

dutos de uma experiência interior que busca conhecer o âmago das coisas por suas qualidades, 

estabelecendo associações por semelhanças e mesmo pelas oposições, reproduzindo as sen-

sações que essas qualidades provocam por meio de um processo de mimese produtiva (LIMA, 

2012) que recria no ser sensações e sentimentos .... Como a imagem é uma questão de retórica, 

ela é produto do jogo de palavras, entretanto o caminho percorrido até a imagem se concretizar 

2Após a imaginação ser considerada “a louca da casa” pelos racionalistas, Kant confere a devida importância à “rainha das facul-
dades humanas”. No século XVIII, passando da iconoclastia humanista à estética romântica baseada no símbolo, a imaginação 
tem reconhecida a sua função criadora. Na primeira metade do século 20, Jean-Paul Sartre, Freud, Carl Jung, Ernest Cassirer e 
Gaston Bachelard procuram explicar a imagem pelo viés da psicologia e da fenomenologia. Mircea Eliade e Corbin propõem uma 
filosofia da humanidade com base nos mitos. Gilbert Durand procura conciliar todas as visões construindo uma teoria sobre as 
estruturas antropológicas do imaginário, reforçando o vínculo entre a criação de imagens e a literatura. (Cf. TURCHI, 2003, págs. 
13 – 22). 
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no poema é bastante controverso, meio labiríntico também. Os estudos sobre esse processo 

criativo com base no imaginário encontram pelo caminho dificuldades ainda não superadas, 

diferentes visões , mas é consenso que não se conhece uma qualidade por meio de descrições ou 

argumentos, frutos da capacidade racional do ser humano. Parte-se do princípio geral de que só 

conhecemos bem as coisas com as quais temos um contato amoroso e, por isso, se tornam pre-

sença sensível em nossa existência, daí não ter como separar imagem e subjetividade na poesia 

lírica. Assim, o conhecimento por meio das sensações ou das imagens consiste em outra forma 

de apreensão da realidade, tão genuína quanto qualquer outra.

Negando a ideia do recalcamento, como queriam os psicanalistas, Durand afirma que “as ima-

gens não valem pelas raízes libidinosas que escondem mas pelas flores poéticas e míticas que 

revelam” (DURAND, 2002, pág. 39), ou seja, há uma relação íntima entre o trajeto antropológico 

do imaginário e a criação poética, fruto da constante troca entre pulsões subjetivas e objetivas 

vindas do meio cósmico e social. Sem nenhuma pretensão de explicar essas manifestações na 

arte poética, só se pode afirmar que a essência de um ser se revela pelas sensações que produz 

no sujeito e pelas similaridades entre o abstrato e o concreto que a imagem é capaz de criar 

nessa percepção subjetiva. O fio de ouro de Ariadne é a palavra revigorada pela expansão signi-

ficativa do símbolo, que fala no silêncio de sua bipolaridade semântica e na metáfora que gera 

a imagem. Daí poder afirmar que um dos fundamentos basilares da poesia lírica está na relação 

que estabelece entre o mundo imaginário e o mundo real.

Nesse artigo, propõe-se ouvir, nessa perspectiva do imaginário, a voz feminina pela enunciação 

lírica das poetas brasileiras Dora Ferreira da Silva e Hilda Hilst, em consonância com a poeta 

portuguesa Ana Luísa Amaral, quando as três abordam em sua poesia o mito do labirinto e seus 

mitemas,  afirmando a visão do sujeito feminino, especialmente enfocando a figura de Ariane/

Ariana, cuja voz parece ser a voz de todas as mulheres silenciadas em muitas narrativas, coloca-

das sempre em segundo plano, numa posição servil e secundária em relação ao homem. A crítica 

feminista trata da desconstrução mítica dessas narrativas machistas, já as poetas em questão 

procuram a reconstrução do feminino por meio da releitura do mito, apropriando-se do discurso 

da tradição cultural androcêntrica para dar voz à mulher que já não se dispõe ao papel subalter-

no que lhe fora dado na narrativa mítica tradicional. Os versos de Ana Luísa Amaral, do livro de 

1995, exprimem essa negativa: “E do palácio já saiu Teseu/mapa e espada na mão/mas sem o 

fio.”

Com a abordagem desse tema evocado da tradição clássica, as poetas releem a história, dando 
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aos personagens o lugar apropriado para um ajuste ao papel social feminino em nossos tempos 

e, ao mesmo tempo, renovando a força natural da alma da mulher pela inspiração poética. Tal 

sujeito poético se revela e se esconde em situações marcadas pela tensão que se estabelece por 

meio das imagens que falam por si mesmas, as quais serão analisadas ao longo do estudo. Para o 

corpus, selecionou-se uma parte do livro Júbilo, Memória e Noviciado da paixão (2001), de Hilda 

Hilst, parte do livro Poemas da estrangeira (1999), de Dora Ferreira da Silva, e alguns poemas do 

livro Imagens (  ), de Ana Luísa Amaral. 

É inegável que são muitas as poetas que dialogam com a tradição literária  retomando os símbo-

los mitológicos para subvertê-los, porém a opção por estudar as três autoras se deve principal-

mente pela consonância dessas vozes ao entoar o canto lírico num tom inconfundivelmente fe-

minino, utilizando o mito do labirinto de forma a desvelar algo essencial da natureza da mulher.

O labirinto das imagens: do concreto ao abstrato

Na introdução de seu livro A imaginação simbólica (1988), Durand diz que há duas maneiras de 

representar o mundo: uma direta, em que a coisa se apresenta à mente como percepção ou sim-

ples sensação e outra indireta, na qual o objeto ausente é re-apresentado à consciência por uma 

imagem , que se configura por meio de símbolos, por sua vez configurados em signos comple-

xos como metáforas, alegorias, apólogos, emblemas, para assim chegar à imaginação simbólica, 

“quando o significado não é mais absolutamente apresentável e o signo só pode referir-se a um 

sentido, não a um objeto sensível” (DURAND, 1988, pág. 13-4). Dessa forma, por meio de uma 

relação natural, algo ausente ou difícil de ser percebido é evocado e aparece como numa epifa-

nia, em que o inefável se torna evidente, o indizível dito de forma indireta. Daí a imagem simbó-

lica ser uma “transfiguração de uma representação concreta através de um sentido para sempre 

abstrato” e o símbolo “uma representação que faz aparecer um sentido secreto; ele é a epifania 

de um mistério” (DURAND, 1988, pág. 15). No discurso poético, a fala vem imbuída desse caráter 

3 A esse processo o estruturalismo francês de Julia Kristeva chama de intertextualidade e o russo Bakthin de dialogismo. A 
primeira afirma ser o processo de incorporação de um texto no outro, seja para confirmar ou contestar seu sentido. Já a interdis-
cursividade ou dialogismo refere-se ao processo em que se incorporam percursos temáticos e/ou figurativos de um discurso em 
outro.  Não se objetiva confrontar essas diferenças, já que não parecem fundamentais para as análises dos poemas.

4 Imagem num sentido mais amplo, como um grau extremo de representação, em que o signo é destituído de seu significado 
direto para se tornar símbolo no processo retórico em que a linguagem é explorada no sentido figurado.
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sagrado, da crença no mistério, mas também como repositório da cultura, onde se deposita a 

memória ancestral revivida nos mitos e lendas.

Dessa forma, a qualidade imaginada nos revela a nós mesmos, pois acrescentamos a ela um valor 

simbólico, sensações como se fossem as mesmas sentidas pelo sujeito lírico porque provavel-

mente essa voz tem raízes nas origens de cada ser, ou no inconsciente coletivo, como quis Jung. 

São lembranças de um parentesco absoluto com todos os humanos, mas sem esquecer que a 

mulher tem a sua natureza instintiva inata: “Quando são cortados os vínculos de uma mulher 

com sua fonte de origem, ela fica esterilizada, e seus instintos e ciclos naturais são perdidos em 

virtude de uma subordinação à cultura, ao intelecto ou ao ego” (ESTÉS, 1994, pág. 23).  Por isso o 

imaginário se torna fonte de um tipo de conhecimento e consciência vitais, voz universal e coleti-

va, vinda de tempos imemoriáveis:

Que as barcaças do tempo me devolvam

A primitiva urna das palavras 

(...)

Que eu te devolva a fonte do meu primeiro grito.

                                                              Hilda Hilst

A criação da metáfora é um procedimento linguístico dentro do qual se ancoram os símbolos, 

à qual “devem o seu poder de relacionar a superfície semântica com a superfície pré-semântica 

nas profundidades da experiência humana” (RICOEUR, 1987, pág. 81). Os versos de Hilda Hilst 

recorrem a esse poder para expressar o abstrato, apelando à concretude simbólica das barcaças 

do tempo a um percurso novo, trazendo em seu sentido o que está implícito na urna primitiva de 

palavras, aquela fonte de onde emergiu o verbo genesílico. Assim, a metáfora é a tradução lin-

guística em forma de imagem, evocando o sentido que subjaz do símbolo, mas, muitas vezes é o 

símbolo que traz luz à metáfora (RICOEUR, 1987), sendo que nenhuma imagem é passível de ser 

parafraseada ou explicada em sua fugacidade, já o símbolo contém em seu sentido uma pereni-

dade capaz de iluminar a imagem.

Na poesia em que ecoa a voz feminina, a ‘primitiva urna das palavras’ se insere num universo 

poético e político-ideológico próprio da situação da mulher ao longo dos tempos, pois essa voz 

suprimida por uma tradição patriarcal se eleva também como manifestação de uma energia 
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represada, de uma necessidade premente de se fazer ouvida para afirmação de um sujeito que 

quer mostrar sua capacidade de organizar sua experiência e se representar com voz própria. O 

desejo de reconstituir as origens aparece no primeiro grito que remete às fontes naturais que 

deram origem aos caracteres humanos.

O labirinto em que a mulher foi colocada na sociedade patriarcal negou a ela a possibilidade de 

buscar seu próprio caminho por ser considerada menos capaz, menos inteligente, mas, ao mes-

mo tempo, dona de um poder intuitivo perigoso que precisava ser domesticado. Gayatri Spivak 

(2012) pergunta em seu livro: Pode o subalterno falar? Certamente não enquanto permanecer 

nessa condição, pois para ter voz é preciso se desvencilhar dos preconceitos, recobrar sua for-

ça interior, pois só assim poderá reaver sua intuição natural e usá-la para assumir o seu próprio 

discurso e se fazer ouvida. Por muito tempo intelectuais homens defenderam as mulheres, mas, 

segundo Spivak, a subjetividade feminina só se constitui verdadeiramente quando esta voz se as-

sume como um eu que enuncia a si mesma. As poetas tratadas aqui falam assumidamente como 

mulheres, sujeitos femininos que engendram seu próprio discurso, de onde vislumbram saídas 

conduzidas pelos fios que elas próprias tecem. 

Além do tom elevado e enovelado em imagens profícuas, as três poetas têm em comum a mes-

ma língua, são coevas, partilham, portanto, o mesmo momento histórico e vêm de uma tradição 

ibérica com a mesma influência da cultura ocidental. Sendo assim, as três apresentam um olhar 

ideológico sobre o mito do labirinto que reflete uma visão de mundo semelhante, revisando o 

cânone literário e os arquétipos mitológicos ao confrontar pontos de vista. Ariane é elevada ao 

estatuto de protagonista pelas escritoras e investida de um poder de agenciamento que esteve 

cerceado pela tradição patriarcalista durante longos anos. 

Sendo assim, a figura feminina nas três autoras detém o conhecimento dos meandros labirínti-

cos e assume o discurso para falar de si, de seus desejos, de sua posição social e da iniciativa de 

procurar seu itinerário em busca da realização pessoal. Assumindo-se como sujeito e expondo 

uma posição com a qual seus pares poderiam se identificar, tornam-se porta-vozes da coletivida-

de: é a voz de todas as mulheres que sabem dos obstáculos, não se esquivam deles por medo de 

se perderem, pois conhecem sua capacidade de empreender, sua perspicácia e instinto apurado. 

O labirinto é um dos mitos mais evocados ao longo dos tempos, quer no todo ou em seus mite-

mas constituintes: Dédalo, Minotauro, Ícaro, e a figura feminina de Ariane (ou Ariadne) são sím-

bolos relacionados e que fertilizam a literatura representando os desejos humanos mais varia-

dos e perenes. Não se conhecem as fontes de origem desse mito, consta que os textos antigos 
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de Ovídio serviram de hipotextos para a exploração que a literatura tem feito dele durante sé-

culos5. Nesses textos antigos, o Minotauro já era visto como uma representação do lado animal 

e da maldade latente em cada humano, o que deve ser combatido e dominado para prevalecer a 

racionalidade e a bondade. Aí entra a figura de Teseu, com uma aura de luz e coragem somada à 

inteligência, todavia conduzido pelo célebre fio de ouro de Ariane, que o leva para fora do labi-

rinto após o herói ter abatido o Minotauro. Há muitas versões para essa narrativa6. No entanto, 

em todas elas, Ariane representa a solidariedade e é dada como prêmio a Teseu e depois a Dioní-

sio, ou seja, um objeto de luxo, sem vontade própria e sem direito de escolha.

Assim, o labirinto como símbolo da trajetória humana na terra, somado ao papel simbólico de 

seus atores, traz para a cena uma narrativa que expande do concreto da apresentação ao abstra-

to da representação dos papéis sociais numa organização em que é valorizada a capacidade do 

macho. A atualização do mito ou dos valores que ele concentra na poesia das autoras em estudo 

propicia um encontro com as origens do ser feminino em sua luta pela permanência, igualdade e 

autonomia.  

Imagens, de Ana Luísa Amaral

Mais de vinte anos de poesia e de dez livros publicados (o primeiro em 1990), conforme a maio-

ria dos críticos de Ana Luísa Amaral7, com o livro Imagens, do ano 2000, a poesia dessa autora 

dá um salto de qualidade tanto na forma como no imaginário, o qual atinge uma capacidade de 

expressão bastante ampliada em relação aos trabalhos anteriores. Nessa obra, as intertextuali-

dades remetem para os clássicos, sobretudo os gregos, pela referência a elementos da mitologia 

e da história, como a esfinge, o labirinto, Ulisses, o Cavalo de Troia, e principalmente Teseu e 

Ariadne/Penélope. 

5Há mitos que são criados na literatura e há outros que preexistiam e foram colhidos da cultura popular oral para ilustrar e dar 
vida aos processos da ficção literária, constituindo-se elemento de identidade cultural coletiva ou individual. Há, portanto, mitos 
que antecedem o texto literário, mas sobrevive através dele. Enquanto texto literalizado, ou seja, um registro posterior a sua 
origem, essas narrativas funcionam de diferentes maneiras em contextos variados, de acordo com sua reconstrução. Assim, 
os mitos são construtos ou reconstruções socioculturais que recebem diferentes conotações tanto no nível coletivo quanto 
individual em diferentes épocas. Nesse sentido, a lírica contemporânea dialoga com a tradição de forma a expor vazes até então 
silenciadas nos processos históricos e sociais.
6Segundo algumas, na base da narrativa, Teseu teria lutado com o temido general minóico Tauros e teria vencido. O Minotauro 
não teria a função de matar e comer os jovens, seria um filho bastardo de Tauros que poderia usurpar o trono. Assim, Teseu teria 
a incumbência de matá-lo, fazendo um bem para a coletividade, que o teria como herói, além de recebendo como prêmio Ariane.
7 Principais críticos de ALA: Everton Vasconcelos Machado, Arnaldo Saraiva, Rosa Maria Martelo, Osvaldo Manuel Silvestre, Paula 
Morão, Isabel Allegro de Magalhães, Maria Irene Ramalho e outros/as.  
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O livro Imagens é composto de vinte e quatro poemas, mantendo uma sequência em que se 

podem ouvir as mesmas vozes femininas enunciadoras em todos eles. Identificar esse sujeito 

disfarçado por diferentes identidades é percorrer um labirinto no tempo e espaço sob a égide 

da esfinge: ora Penélope e seus bordados, ora Ariane e seu novelo, outras vezes as duas juntas, 

e ainda uma terceira que, como voz narradora, colada às anteriores, desvenda-lhes os senti-

mentos mais íntimos, mas que, em alguns poemas, se situa no presente e faz reflexões em sua 

própria voz, lembrando as intervenções do coro nas tragédias gregas: “no espaço mais azul da 

ilusão/as coisas acontecem,/verdadeiras/deixam de ser miragem.//E passam a habitar/o tempo 

certo”(2006, pág. 332). Essa voz é demarcada por um tipo de letra diferente, em itálico, como a 

forma do texto dramático. É o sujeito se colocando em cena sem a máscara, assumindo sua sub-

jetividade e convocando o mito para visitar o seu tempo. No terceiro poema do livro aparece já 

no título a imagem do labirinto:

Primeiro labirinto

Como esse olhar de frente,

em sobressalto.

Curto pequeno almoço sobre Rodes

ou Creta.

E a pergunta chegara,

azul de labirinto.

“Nada”, dissera ela.

e Teseu descansara.

                   (PR, 200 pág.322)

O enfrentamento, a atitude proativa que está expressa no primeiro verso perpassa todos os 

poemas. Porém, a imagem azul do primeiro labirinto se fecha para estampar o nada no segundo, 

em que aparece Penélope/Ariadne negando sua condição de vigilante do lar em eterna espera 

marcada pela incerteza:
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Segundo labirinto

Defronte, agora,

ao monte mais sereno do Olimpo,

as cores eram já outras: não azul.

Mas o salto em vazio e sobre o mar,

e uma esplanada quente sobre nada

de Corfu, Creta, Rodes,

mantinha-se de lado, quase igual.

“Nada”, dissera então.

E Ariadne parecera sossegar.

                      PR , pág. 322

Em movimento pelas ilhas gregas, a personagem vai mudando sua visão da realidade. As ima-

gens evocadas a partir dos fios que tecem desenhos no ato criativo vão alimentando o imaginá-

rio e conduzindo os eus femininos a diferentes espaços. As figuras de Teseu e Ulisses ajudam a 

compor os quadros que vão surgindo como retábulos, mas como coadjuvantes. O sol, o vento, as 

ondas do mar passam a nada significar nessa existência monótona:

Terceiro labirinto

Ficar-se no bordado e em labirinto

era pasmar o sol,

torná-lo coisa igual

e queijo ou circular pequeno almoço.

Rodes, ou Creta, e o sono.

Ponto de caramelo ou rebuçado

Onde a história se faz.

“Nada”, dissera ela,
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adormecendo a língua,

devagar.

              PR,  pág. 322

              

Entretanto uma Penélope sonhadora continua a bordar ou a tecer sonhos periodicamente des-

feitos até ao infinito enquanto Ariane desfia e enovela novamente seu fio. A projeção do futuro 

e, ao mesmo tempo, o apego às memórias do passado se prolongam nos poemas seguintes, em 

que a voz de Penélope/Ariane soa ainda do labirinto, todavia em outro tom: “volta”, “Fica” “In-

venta”, como se falasse àquela mulher outra de que nos fala Clarissa Pínkola Estés, que só apare-

ce na hora exata de profunda meditação: “E o bastidor explodira-se/em imagens”. Os próximos 

passos são solitários e definitivos em que junto com o almoço a dona do novelo “engolira duas 

pequenas lágrimas / como se fossem fatias de sol” e Ariadne toma a decisão: entrega ao touro 

o passaporte para a luz, pois “o novelo era grande e já esquecera/ o caminho a escolher” dando 

por terminada a história, “mas o tempo insiste-se /no tempo”.

Último labirinto

Mas os seus passos soam hoje ainda

a soluço inquietante.

Por entre a rocha subterrânea e húmida,

sabem de cor o labirinto igual,

mas teimam em tentar

vê-lo de novo,

descobrir estalactites com desenhos

de barcos por chegar,

de velas enfunadas.

São um grupo inquietante e prisioneiro

de gregos e troianos

e invenções do Testamento Antigo.

“Inimigos?”, pergunta,

Fingindo-se indecisa ao sonhá-los
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Amigos.

                                        PR, pág. 330

É o final do novelo que já fora todo tricotado, deixando o real intervir no sonho, numa junção do 

sujeito do conhecimento com o sujeito da imaginação, a forma sonhada apropriada pelo intelec-

to, o mundo sensível é o mesmo inteligível, tornando possível ao ser organizar sua experiência 

para torná-la consciência de múltipla perspectiva. Mudar o rumo da história é tarefa de quem a 

vivencia, embora o fio condutor muitas vezes esteja em mãos inábeis, de  “heróis” inventados  

num tempo de valores equivocados.  

Entre os quadros poeticamente bordados no livro Imagens não se pode deixar de perceber certo 

cansaço e descrença em relação à vida monótona da mulher que não tem o poder de decisão, 

que não agencia sua própria vida, sempre á espera de que algo aconteça. Nada, não mais, ne-

nhum, nunca, volta, fica, inventa, talvez, mais não, não posso, são expressões de recusa, anseio 

da mulher que não quer se perder de sua própria vontade. 

Hilda Hilst e os meandros labirínticos do amor 

Levando na juventude, na cidade de São Paulo, onde nasceu, uma vida social intensa que não 

conciliava com o desejo de se dedicar exclusivamente à literatura, Hilda Hilst, aos 33 anos, pas-

sou a viver quase reclusa na Casa do Sol, no município de Campinas, de 1963 até 2004, quando 

morre, deixando mais de vinte obras publicadas.

Em Júbilo, memória e noviciado da paixão, de 1974, há um bloco de poemas com intenção di-

reta: De Ariana a Dionísio, em que todos os poemas são expressão de um eu lírico em busca do 

amado. Para avaliar melhor esse percurso, vale lembrar a origem do deus Dionísio na narrativa 

mítica. Narra o mito que Dionísio, tendo a mãe Sêmele morta antes de ter-lhe dado à luz, o pai, 

Zeus, tê-lo-ia costurado no interior de sua coxa para que ali aguardasse o momento de nascer. 

Perseguido por Hera, esposa de Zeus, o menino teve que se camuflar, vestir de mulher, transfor-

mar-se em bode, para não ser pego. Daí a relação de Dionísio com a perda da identidade, com a 

fuga, com a loucura, com a desmedida. Tendo sido morto e esquartejado, esse deus simboliza a 

dissolução da personalidade, a regressão para as formas primordiais da vida e a tendência de se 

livrar de toda sujeição. 

Nos dez poemas que compõem o bloco Ode descontínua e remota para flauta e oboé: De Ariana 
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para Dionísio, ouve-se a voz confessional do eu poético  que se eleva para cantar o amor dionisí-

aco em versos que se constroem da “sábia ausência do amado”, pois é dessa falta que sobrevive 

sua poesia. Na afirmação do eu poético, o ser de linguagem que é Dionísio é dádiva da sua cria-

ção, como exprimem os versos: 

[...] Tu sabes Dionísio

 que a teu lado te amando,

 antes de ser mulher sou inteira poeta.

 E que o teu corpo existe porque o meu

 sempre existiu cantando. (...).

                                 JMNP, 2001, pág. 60

De acordo com a narração mítica, Ariana (ou Ariadne) foi a jovem que deu o novelo para que 

Teseu, após matar o Minotauro, encontrasse o caminho de volta e, então, tomasse-a como espo-

sa. Só que Dionísio era apaixonado por ela e apareceu em sonho a Teseu ordenando que a aban-

donasse sozinha na ilha onde descansavam para que ele, Dionísio, se apossasse dela. Depois de 

se desesperar por se sentir rejeitada e traída por Teseu, a jovem é resgatada por Dionísio e vão 

residir no Olimpo. 

A voz que clama pelo amor de Dionísio no poema de Hilda é a da mulher que ressente a falta do 

amado e reclama sua presença, desejando relacionar-se não com um deus, mas com um homem. 

No entanto, a Casa (grafada com maiúscula no poema) como o espaço do corpo, busca a perma-

nência que o deus nega por ser casado com outra. A eloquência amorosa aparece com intensida-

de no poema VII (2001, p. 65):

É lícito me dizeres, que Manan, tua mulher

Virá à minha Casa, para aprender comigo

Minha extensa e difícil dialética lírica?

Canção e liberdade não se aprendem

Mas posso encantada, se quiseres

Deitar-me com o amigo que escolheres

E ensinar à mulher e a ti, Dionísio,
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A eloquência da boca nos prazeres

E plantar no teu peito, prodigiosa

Um ciúme venenoso e derradeiro

O poema é dividido em quatro emissões representativas de um discurso premeditado, filtrado 

cuidadosamente pela argúcia do eu lírico que planeja o seu ardil em que tese, antítese e síntese 

fazem parte do estratagema de vingança. À indagação no início do poema, o verso “Canção e 

liberdade não se aprendem” dá a exata medida da potencialidade reflexiva do eu que expres-

sa a contraproposta que vem a seguir. Nesse jogo, perpassa por todo o poema uma ironia sutil 

que faz supor um blefe dessa jogadora ardilosa, por exemplo, quando emprega os adjetivos 

encantada e prodigiosa a si mesma faz supor uma capacidade de encenação com objetivo certo. 

Nesse labirinto amoroso em que o desafio é alcançar o outro, a eloquência é um recurso legíti-

mo, valendo todas as figurações da linguagem, as metáforas arrojadas, as ironias, os paradoxos, 

as antíteses, porque é de poesia esse sol maior que ilumina os caminhos do amor expresso nos 

versos de Hilda Hilst.  

Luxúria, e até loucura são sentimentos expressos nos versos dionisíacos da poeta, mas acima de 

tudo a determinação e a certeza de quem afirma um ponto de vista próprio da mulher segura e 

consciente de seu valor. A ausência do amado é a causa principal de sua ‘dialética lírica’, que se 

concentra no jogo entre o dionisíaco e o apolíneo. A ‘intensa e difícil’ dialética impele o sujeito 

ao reconhecimento de sua condição e ao enfrentamento próprio de quem quer se afirmar como 

pessoa. Mais à frente afirma: “Reverso de sua própria placidez/ escudo e crueldade a cada ges-

to//Porque te amo, Dionísio,/ É que me faço assim tão simultânea//madura, adolescente// E por 

isso talvez/ te aborreças de mim” (pág. 62). Essa mulher decidida não se importa com a opinião 

alheia, para ela só importa o amor de Dionísio. Sua condição de poeta é que sustenta a autoesti-

ma:

Que se a mim não me deram

Esplêndida beleza

Deram-me a garganta

Esplandecida: a palavra de ouro

A canção imantada
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O sumarento gozo de cantar

Iluminada, ungida

                       JMNP, Pág. 67

Na sua origem, a lírica não se separava da música cantada ao som de um instrumento. Tal desig-

nação perpassou por séculos e ainda hoje é usada principalmente quando a poesia traz de volta 

o tom sublime na voz feminina. O canto imantado é aquele sublime e de difícil explicação, que 

toca a alma dos ouvintes despertando-lhes a emoção. Os versos expressam o gozo do sujeito 

poético feminino ao aceitar o dom do canto e com ele exercer o poder de enfrentamento aos 

valores sociais que destacam na mulher mais o que foi dado do que o que foi conquistado por 

suas qualidades pessoais. Os versos exprimem o êxtase proporcionado pela realização estética. 

Embora o sujeito lírico reconheça ser “a garganta esplandecida” um dom recebido, “a palavra de 

ouro” tem autoria, não se exprime sem a mão ou a voz disposta a concretizá-la.

Segundo Nélida Piñon (1997), a adivinhação ou a unção, matéria essencial da pulsão criativa, é 

um dom feminino. Se escrever é adivinhar a si e ao outro, a arte da palavra é uma manifestação 

da natureza feminina presente em todos os seres, sejam de que sexo forem. O desejo de reco-

nhecer os espaços e torná-los individualizados tem ressonância no anseio de recriar o mundo e 

estabelecer a ordem cósmica, consagrando os lugares por onde passamos ou onde habitamos. 

O lugar onde habita Ariane na obra das autoras é o labirinto, pois essas personagens estão em 

permanente movimento em busca do Outro e da Casa, um lugar onde possam repousar em paz, 

identificar-se e ser reconhecida. 

As relações amorosas entre homem e mulher foram remodeladas após a emancipação feminina. 

Preconceitos como: a mulher ‘direita’ não deve manifestar desejo ou prazer sexual, a iniciativa 

deve ser sempre do homem, não fazem mais parte das regras de comportamento entre os sexos 

chamados até então de opostos. A voz que clama pelo outro na poesia do livro Júbilo, memória, 

noviciado da paixão é da mulher livre e consciente ao assumir seus medos, desejos e erotismo, 

que traz de volta a memória cultural para deflagrar a alma da mulher preterida. Mas, acima de 

tudo, a mulher que reconhece seu poder e percorre o labirinto da paixão em busca do amado 

usando todos os ardis de que é capaz o instinto feminino. 

Dora Ferreira da Silva e o mítico retorno
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Entre as vozes pouco reconhecidas na poesia brasileira contemporânea, apesar de seu tom bem 

definido, soa a de Dora Ferreira da Silva, poeta que escreveu desde 1948, mas que só publicou 

seu primeiro livro em 1970. No livro Poemas da estrangeira, publicado em 1995, há um bloco 

intitulado Ciclo de Teseu, composto de seis poemas em que a autora relê poeticamente o mito 

do labirinto, começando no poema I: 

Não contratei os serviços de Dédalo

 ele mandou-me o labirinto de graça

 para que o experimentasse nas horas de ócio:

 certamente acharia o centro. 

Ariana vestida numa longa pelerine

aparece sorrindo. Dá-me o novelo áureo

da cor de seus cabelos.

Certamente preciso iniciar a busca

salvar virgens e efebos

de um provável minotauro.

Não sei se Dédalo não errou

ao escolher-me para o mítico retorno.

Ariana aqueceu minhas mãos frias

num cálido sorriso. Dédalo é arguto e arquiteto.

Onde está Teseu?

                 Dora Ferreira da Silva, 1999, pág 284

“Não contratei os serviços de Dédalo/ ele mandou-me o labirinto de graça”. A esse eu enuncia-

dor junta-se a figura de Ariana como um duplo que procura por Teseu. A solidariedade se dá 

especialmente entre duas mulheres que se ajudam para cumprir a missão dada a Teseu no hipo-

texto de achar o centro do labirinto. Para tanto é necessário o ócio criativo de que fala Virgínia 

Woolff. A proposta do mítico retorno se dá invertendo papéis, não é mais Teseu a salvar virgens 

e efebos e sim o eu lírico e sua expressividade poética. Na poesia das três autoras há a presen-

ça de um ser supremo, artífice, arquiteto que possui um poder maior. Nesse poema Dédalo é o 

arquiteto universal que designa a um ser iniciante a missão que na narrativa tradicional é dada a 

Teseu .
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O segundo poema menciona poetas de leitura mais recente, como Joyce e Borges, que com-

põem a memória intelectual do eu lírico. No terceiro poema, a fala é da própria Ariana, “eu – 

Ariana – gosto/de teu modo de perscrutar faces”, dirigindo-se a Teseu e trazendo à luz a imagem 

dos espelhos para configurar a duplicidade semântica do mito. No quarto poema a busca de si 

mesma é expressa assim:

Dois espelhos se confrontam mudos:

Entre eles nós dois nos interpomos.

Alguém sabe quem somos? Simples nomes

Ou reflexos falantes de um espelho?

[...]

Os cegos vivem sempre pelo avesso

Mas a trama do direito é o sentido.

O espelho é atrás da face que se vê

Que sendo verdadeira não hesita.

                                              PR, 1999, pág. 284

Levy Strauss (Apud DURAND, 1988, p. 46) diz que o ser humano traz, ao nascer, certas estruturas 

mentais esboçadas que vão definir suas relações com o mundo. Assim, o ser se constitui numa 

conjuntura em que, além dessas heranças, o meio cultural impõe também seus valores, censu-

rando ou reforçando formas de ação e pensamento, no entanto o que fica depositado no fundo 

de reservas está pronto para se manifestar quando a vigilância se descuida: são sentimentos. As 

proibições e interditos vigoram no nível da consciência, mas imagens daquele universo primitivo 

e original podem se manifestar como uma irrupção inesperada ou mesmo camuflada. O olhar 

que se volta para o interior do ser reflete essas imagens. Só a percepção do simbolismo daria 

sentido a essas manifestações quando são representadas por meios que fogem ao controle do 

eu lírico, pois há surpresas e novidades neste campo, já que a capacidade criadora do ser huma-

no é ilimitada e não há explicações convincentes sobre a fonte de que se origina. 

Apesar do título do bloco de poemas apontar para a personagem masculina, Ciclo de Teseu, em 

todos os poemas o que se ouve é a voz de um eu feminino que se junta à figura de Ariane, as-

sumindo a posição de sujeito, disposta a salvar ‘sete virgens e efebos’ do ‘provável minotauro’. 

Sabe-se que na narrativa mítica, Teseu teria a missão de matar o monstro que devorava moças e 

rapazes virgens. No poema, o papel é invertido, Ariane se dispõe, no campo das probabilidades, 
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a assumir a missão, embora com o receio próprio de quem reconhece a importância da missão.

No quinto poema seguem estrofes em quadras, feitas em redondilhas maiores, com rimas cruza-

das, impondo um ritmo das cantigas populares: 

Dentro de teus olhos cegos

 firmamento constelado

 sou eu mesma e tu o aedo

 sonhando um sonho deixado.    

                    PR, 1999, pág. 285          

Nesses versos, o eu lírico se coloca ao lado do aedo como aquele capaz de ler os sinais univer-

sais, mostrando ao outro sem visão o sentido dos signos cifrados que despertam a capacidade 

imaginativa. Sonham juntos esse sonho deixado, ou seja, as marcas estão inscritas e ficam eter-

namente à espera de serem reconhecidas. Nos versos seguintes, passa-se do sonho ao delírio em 

que o casal percorre as ruas de Buenos Aires, onde a infância volta “despida dos seus senões”, 

rompendo os limites de tempo e espaço.

E no último, a figura do eu lírico se afasta totalmente da personagem, assumindo o lugar de 

sujeito do discurso, numa visão claramente avaliativa que resume o papel de Ariana na história, 

retomando a perenidade do mito e expandindo o sentido do poema:

Ela vive escondida em seu casulo

Fiando o fio que a outros servirá

São muitos os Teseus extraviados

E uma Ariana sempre os guiará

                                              PR, 1999, pág. 286

Essa mulher escondida em seu casulo tecendo seu fio lembra o arquétipo da mulher selvagem 

de que fala Estés (1994). Trata-se da sabedoria profunda e instintiva que está dentro de cada 

uma, ou seja, é a metamorfose da alma feminina que aflora no seu tempo certo. 

Agregando elementos de diversas culturas, pode-se dizer que Apolo sintetiza e anula as diversas 

oposições dionisíacas, tornando-se o deus da sabedoria. Símbolo do equilíbrio, em oposição à 
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natureza orgíaca de Dionísio, esse deus representa a espiritualização dos desejos e um profundo 

desenvolvimento da consciência, o que foi culturalmente designado à natureza masculina.  Os 

versos acima aproximam a figura de Ariana à sabedoria apolínea a guiar os “Teseus extraviados”, 

mostrando que a mulher tem em sua natureza uma complexidade que combina razão, emoção e 

o sexto sentido que constitui o enigma que todo ser guarda em si.

Considerações finais

O discurso poético das três autoras representa mulheres agenciadoras, capazes de entender 

e avaliar o traçado de suas vidas por meio da simbologia da narrativa mítica. Entre as vozes de 

Ariadne/Ariana e Penélope interpõe-se uma outra voz, a voz da poeta que assume essa posição 

de intérprete de seu tempo, permitindo-se uma volta ao passado para expor “o dorso quebrado” 

de nosso século.

Os mitos podem ser considerados fontes de onde emanam variados resíduos que ficaram im-

pregnados na cultura e que precisam ser repensados para sanar as fraturas que deixaram à mar-

gem alguns grupos sociais. A revisitação do labirinto na poesia contemporânea mostra o avesso 

da tradição sem negá-la totalmente, num diálogo em que a subversão de valores apresenta 

outras possibilidades de encontrar saídas sem as dicotomias excludentes. Atualizar essas fontes 

com outra leitura, adaptando a situações históricas peculiares e determinadas visões de mundo, 

poderá revelar meandros e emaranhados de fios de nossos próprios labirintos, pois através do 

mito é dada ao ser humano a oportunidade de rever posições, além de redescobrir ou reavaliar 

seu próprio itinerário.  
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Zilda Diniz Fontes (1920-1984): pistas  da história em manuscritos poéticos1   

Alline Rodrigues Bento2

Diane Valdez3  

Propomos neste artigo, discorrer e confrontar, a partir de uma análise biográfica histórica, a traje-

tória de Zilda Diniz Fontes: professora, poetisa, memorialista, novelista, dramaturga e proponen-

te de projetos culturais em Morrinhos, interior do estado de Goiás. Destaca-se parte do percur-

so histórico diversificado dessa educadora em tempos que, aparentemente, o universo feminino 

se restringia a poucos lugares. O estudo baseou-se nos pressupostos teórico-metodológico da 

História Cultural, intentando evidenciar a história individual, confrontando as fontes de arquivo 

familiar, em especial  os manuscritos poéticos de Zilda, que registraram parte de uma história 

complexa e plural.

Palavras-chave: história da educação; biografia de mulheres; manuscritos poéticos; arte e litera-

tura; Goiás.

Zilda Diniz Fontes (1920-1984): clues of history in poetic manuscripts 

In this paper, we propose to present and confront, from the biographical and historical perspecti-

ve, the trajectory of Zilda Diniz Fontes: teacher, poet, memorialist, novelist, playwright and propo-

nent of cultural projects in Morrinhos, heartland of Goiás. Part of this educator’s historical trajec-

tory stands out in times when, apparently, the female universe was restricted to few places. This 

work was based on the theoretical and methodological assumptions of Cultural History, aiming 

1Este texto, inspira-se no verbete Zilda Diniz Fontes, de Valdez e Bento (VALDEZ, 2017), assim como na dissertação de Mestrado 
de Bento (2019), intitulada: Zilda Diniz Fontes (1920-1984): uma educadora que não cabe na escola, inscrita no campo da História 
da Educação e defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás. Vale registrar, que o 
tema das poesias, não foi desenvolvido na pesquisa, o que nos moveu para trazer aqui, ainda que seja de forma não extensa, 
devido ao espaço do texto. 
2Servidora Pública do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Morrinhos, Pedagoga, Mestra em 
Educação pela FE/UFG, integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa em História (GEPHE/FE/UFG). Contato: alline.bento@ifgoiano.
edu.br  
3Professora da Faculdade de Educação da UFG, Doutora em Educação pela Unicamp, coordenadora do Grupo de Estudos e Pes-
quisa em História da Educação (GEPHE/FE/UFG). Contato: ufg.valdez@gmail.com 

ler.iiler.puc-rio.br


Cora Coralina e
 Leodegária de Jesus

130 anos de nascimento

N º 16, abril de 2020, ISSN 2179-2801

ler.iiler.puc-rio.br
Períódico L.E.R. - iiLer/PUC-Rio - RJ-Brasil

228

to highlight the individual history, confronting the sources of family archives, especially Zilda’s 

poetic manuscripts that recorded part of a complex and plural history.

Keywords: history of education; woman’s biographies; poetic manuscripts; art and literature; Goi-

ás.

Desdobrar sobre o universo feminino na história da educação tem sido uma exigência diante do 

escasso número de pesquisas que visibilizem trajetórias de mulheres que educaram para além 

do magistério formal. Reconhece-se o aumento no campo educacional da presença de mulheres, 

sobretudo no ensino primário, a partir da segunda metade do século XIX, intensificando-se, signi-

ficativamente, na primeira metade do século XX. A feminilização do magistério traz a tona histó-

rias de mulheres simples que, ao propor métodos educativos, extrapolaram os muros da escola e 

ocuparam lugares de educar em distintos espaços. 

No Dicionário de Educadores/as em Goiás: séculos XVIII-XXI, organizado por Valdez (2017), é pos-

sível identificar verbetes que contemplam histórias de educadoras em Goiás, em escolas urbanas 

e rurais, na literatura, na arte e em lugares diversos. Histórias de enfrentamentos e ocupação 

de espaços que se distanciam dos estereótipos justificados pela doação, voluntarismo, vocação, 

sacerdócio, nobreza, dom e outras construções religiosas e romantizadas, que consideram as rela-

ções profissionais femininas sob o prisma do amor e outros atributos naturalizados. 

Em um dossiê que tem como tema os 130 anos de nascimento de duas poetisas goianas, Cora 

Coralina (1889-1985) e Leodegária de Jesus (1889-1978), optamos por visibilizar a história de uma 

outra mulher, também do interior de Goiás: Zilda Diniz Fontes. O que se pretende neste texto, 

não é trazer o ineditismo de uma mulher no interior de uma cidade marcada pelo coronelismo, 

tampouco uma história idílica e isenta de conflitos. Apresentaremos Zilda em seu tempo e lugar, 

identificando os lugares na história coletiva, plural, destacando os aspectos sociais, políticos e 

econômicos que a cercavam. O fato de ter nascido em uma classe social que a favorecia, ser bran-

ca, ter tido uma formação escolar reservada para poucas mulheres no seu tempo, são aspectos 

considerados nessa produção.

O artigo está organizado em três sequências, a primeira, trata do contexto familiar e educacional 

de Zilda, em seguida, enfatizamos, brevemente, suas ações assíduas na promoção da educação, 

arte e escritos memorialísticos e, por último, recortamos e privilegiamos, seus manuscritos poé-
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ticos não publicados. Trata-se de poemas registrados em dois cadernos manuscritos, fonte que 

destacamos para explorar dados que nos permitiram desvelar um pouco mais da complexa histó-

ria dessa educadora. 

1. Percurso familiar e educacional: hábitos agrícolas e tecimentos culturais

Nascida no ano de 1920, na cidade de Morrinhos4, Zilda é a quarta, de sete irmãos, rebentos da 

professora primária Laudomila dos Reis Diniz (Domila) e do agrimensor José Mendes Diniz (Ju-

quinha), que, no início dos anos vinte, se instalaram na cidade de Morrinhos. O pai, obteve êxito 

financeiro na cidade agrícola, resultado decorrente do desenvolvimento econômico de algumas 

famílias, no início de século XX, em um município, caracterizado pela agropecuária. De acordo com 

o Censo de 1920, segundo Fonseca (1998), a cidade tinha mais de mil estabelecimentos rurais, o 

que a colocava em destaque econômico, combinado as disputas políticas que repercutiam na con-

corrência pelo poder no estado de Goiás.

Além das medições de terras, Fontes (1980) destacou os lugares que seu pai ocupou, seja na cons-

trução de estradas para escoar produtos agropecuários, no campo político (Conselheiro Munici-

pal), indústria (manteiga e banha) e educativo. Neste último aspecto, criou uma escola particular 

para meninas, o Externato Santa Cecília, na qual, de acordo com Silva (1995), foi criada para al-

fabetizar meninas com atividades artísticas e culturais. O Programa incluía matérias científicas, 

como Aritmética, História, Geografia, Canto e Ginástica, característica que pode ter proporciona-

do um lugar diferenciado para este público. 

A respeito da educação para o público feminino, no projeto modernizador do início do século XX, 

Pinheiro e Morais (2008) afirmam que havia uma relação entre o discurso e a pretensão educa-

cional de formar um modelo de mulher para a sociedade.  Sobre isso, Barra (2011) salientou que, 

em Goiás, havia um propósito civilizador da sociedade por meio da educação, alçando construir 

a identidade da região goiana, como pertencente a um projeto moderno da nação, semelhante a 

outros lugares da então República. Para Alves (2007), a concepção de educação redentora, pas-

sou a fazer parte do discurso político, sobretudo, a partir da década de 1910, como modelo a ser 

seguido. A instrução primária foi descentralizada e destinada aos municípios, sendo poucos que 

4De acordo com o IBGE, a cidade de Morrinhos, localizada no sul do estado de Goiás, possui, atualmente, uma população esti-
mada em 45.000 habitantes. Recebeu este nome, como afirma Silva (1995), provavelmente, devido à três acidentes geográficos: 
Morro do Ovo, Morro da Saudade e Morro da Cruz.
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assumiram essa responsabilidade, visto que o índice de analfabetismo em Goiás, na década de 

1920, mais de 80% da população era analfabeta.

O surgimento dos grupos escolares em Goiás, a partir da década de 1920, segundo Alves (2007), 

seguiu a estrutura do modelo paulista. Em 1921, foi inaugurado o primeiro Grupo Escolar público 

na então capital do estado, Cidade de Goiás. Outros  surgiram em cidades maiores, como Morri-

nhos que, em 1924, inaugurou o Grupo Escolar Coronel Pedro Nunes. Segundo a mesma autora, a 

criação dessa instituição, pode estar relacionado à consolidação da identidade da cidade na pers-

pectiva da modernidade. Isso legitimava as lideranças locais, pois para a elite morrinhense, fazia 

frente a suposta posição considerada progressista e modernizadora da cidade no estado de Goiás. 

Foi nessa instituição, o início da formação educacional de Zilda, que, na sequência, fez o Curso 

Complementar e iniciou o Curso Normal na Escola Normal de Morrinhos. 

Na década de 1930, Zilda ingressou no Curso Normal, no Colégio Santa Clara5, localizado em Cam-

pininha das Flores. De acordo com Menezes (1981), essa instituição, foi o segundo colégio, em 

regime de internato para meninas no estado, o primeiro, foi o Colégio Santana na cidade de Goiás, 

primeira capital do estado, fundado pelas Irmãs Dominicanas Francesas. Sair do ambiente domés-

tico para estudar, neste tempo, era relevante, pois boa parte das mulheres de famílias ricas, não 

eram educadas para ter uma profissão. A ida de Zilda para o Colégio, aos treze anos, teve um sig-

nificado importante na sua formação, pois o Programa incluía atividades voltadas para a formação 

artística, como música, trabalhos manuais, pintura, oratória, arte dramática e cinema. A respeito 

da oratória, Menezes (1981, p. 188) salienta as qualidades que Zilda possuía quando aluna:

Na escolha de uma aluna para o pronunciamento de um discurso, eram 

consideradas sua dicção e sua capacidade de imprimir ênfase à expres-

são. No lançamento da Pedra Fundamental da Catedral de Goiânia, em 

1935, constou das solenidades, a Oração da Criança Goiana. Esta ora-

ção, que foi colocada junto às relíquias da pedra fundamental, foi feita 

e lida pela aluna do Santa Clara, Zilda Diniz.

Aos quinze anos de idade, Zilda concluiu o Curso Normal e retornou para sua cidade natal, onde 

iniciou suas atividades, conciliando o teatro e o magistério. Casou-se com Darli Fontes, agrimen-

5Fundado em 1922, por religiosas Franciscanas alemãs, a instituição é tema da obra O Colégio Santa Clara e sua Influência Educa-
cional em Goiás (1981) de autoria da Irmã Áurea Cordeiro Menezes.
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sor como seu pai, em 1944, e tiveram dois filhos e duas filhas. Fonseca (1998, p. 141), registrou 

que, a omissão e a reclusão, distanciaram-se do papel social das mulheres pertencentes às elites, 

visto que algumas eram empresárias e administradoras de suas propriedades: “As mulheres dos 

grupos mais ricos de Morrinhos não estavam confinadas aos seus limites, viajavam bastante, não 

só pelo Brasil, mas também pela Europa[...]. Não eram, de forma alguma, mulheres ignorantes.” 

Não se tem dados que indicam Zilda se ocupando de viagens pelo país e fora do país e tampouco 

como administradora de negócios familiares. A despeito do matrimônio e da maternidade, não se 

restringiu ao ambiente doméstico.  

A formação seguinte foi Licenciatura Curta em Português e Desenho, pela Campanha de Aperfei-

çoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES). Segundo Rabelo e Ribeiro (2011), esse proje-

to foi implantado pelo governo federal em 1953 com o intuito de preencher a falta de professo-

res habilitados em formação superior. A CADES promovia cursos de curta duração, voltados para 

docentes que, apesar de não terem formação superior, já atuavam na área, como no caso de Zilda, 

que, oficialmente, autorizou-se para a disciplina de Português.

Ao anotarmos a formação educacional proporcionada para Zilda, percebe-se a  relevância para 

seu exercício de professora e promotora de atividades artísticas e culturais. Ela integrou um res-

trito grupo de mulheres e, ainda que incorporasse o caminho costumeiro da época, de casar e ter 

filhos, fez parte de uma parcela da considerada “elite” morrinhense, com condições financeiras de 

investir na formação profissional, assim como, se dedicar a atividades consideradas fora do círculo 

pertencente às mulheres de seu tempo. 

2. Nas escolas, nas páginas memorialistas, no rádio e no teatro: a extensão dos tatos da di-

versidade

Considerando as vivências familiares e educacionais de Zilda, focaremos em  apresentá-la no inte-

rior de alguns movimentos vivenciados. Diante do espaço restrito, não será possível nos estender-

mos de forma atenta aos detalhes de cada tempo dessa educadora. Excluímos sua experiência na 

organização de eventos anuais na cidade, percorreremos, ainda que de forma reduzida,  a respeito 

de seu percurso de professora, escritora, novelista e dramaturga. Recorremos para esse estudo, 

como fontes documentais, as produções de Zilda, pois trata-se de escritos que nos auxilia, vista de 

forma crítica, na compreensão dos fragmentos de sua trajetória de vida. Contemplamos também, 

além de outros, documentos escolares de instituições educacionais.
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A respeito das fontes para as pesquisas historiográficas, na perspectiva da História Cultural, é 

pertinente destacar a reflexão de  Pesavento  (2007, p. 59):

[…] são marcas do que foi, são traços, cacos, fragmentos, registros, 

vestígios do passado que chegam até nós, revelados como documento 

pelas indagações trazidas pela História. Nessa medida, elas são fruto 

de uma renovada descoberta, pois só se tornam fontes quando con-

têm pistas de sentido para a solução de um enigma proposto. São, sem 

dúvida, dados objetivos de um outro tempo, mas que dependem do 

historiador para revelar sentidos. Elas são, a rigor, uma construção do 

pesquisador e é por elas que se acessa o passado.

 

Acessar o passado de Zilda, não significa descrever sua trajetória de forma linear  e sem conflitos. 

As fontes podem, e devem, ser confrontadas em busca de pistas que nos mostrem vestígios de 

movimentos, ações, práticas e conflitos nos espaços diversificados. Escrever sobre uma pessoa, 

exige cuidados, como bem registrou Borges (2012, p. 90): 

Busco o equilíbrio através da prática estrita do ofício do historiador, 

com sua pesquisa de provas documentais as mais variadas possíveis 

e, sobretudo, pelo questionamento […]. Os procedimentos para uma 

biografia são semelhantes a qualquer pesquisa histórica […]. Não per-

sigo uma Verdade com maiúscula. Procuro olhar para meu personagem 

da mesma forma pela qual tento olhar os outros em minha vida, ou 

seja, a partir de como sabemos que somos – fragmentados, contradi-

tórios, mudando ao longo do tempo, mas permanecendo os mesmos 

e, em momentos sucessivos, apresentando diferentes imagens tanto 

para nós mesmos quanto para os outros. 

Dosse (2015), destacou que a narração biográfica, ao contrário de ser homogênea, obedece ou-

tras ordens, trata-se de relatos diversos intrincados uns nos outros. É papel de quem escreve a 

história recorrer as fontes e também preencher as lacunas previstas, rompendo com a linearidade 

e tratando o tempo diante de sua extensa complexidade, logo, a biografia pode ser um elemento 
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privilegiado na reconstituição de uma época: 

Escrever a vida é um horizonte inacessível, que, no entanto, sempre es-

timula o desejo de narrar e compreender. Todas as gerações aceitaram 

a aposta biográfica. Cada qual mobilizou o conjunto de instrumentos 

que tinha à disposição. Todavia, escrevem-se sem cessar as mesmas vi-

das, realçam-se as mesmas figuras, pois lacunas documentais, novas 

perguntas e esclarecimentos novos surgem a todo instante. A biogra-

fia, como a história, escreve-se primeiro no presente, numa relação de 

implicação ainda mais forte quando há empatia do autor (DOSSE, 2015, 

p. 11)

Por conseguinte, a empatia proclamada por Dosse, nos moveu para essa escrita, pois a partir do 

presente, indagamos sobre essa mulher tentando ver a lume, as intensidades, emoções, coragens 

e limites das pegadas dessa educadora. A atuação no magistério encontra-se com o jeito de Zilda 

definir-se em sua multiplicidade, pois não foi uma professora de uma instituição só, de uma série 

específica e tampouco exerceu uma única função no magistério, indicando a pluralidade neste es-

paço e em outros. Educou em várias instituições de ensino da cidade de Morrinhos, como o Ginásio 

Senador Hermenegildo de Morais6, Colégio Estadual Xavier de Almeida7 e Colégio Estadual Sylvio 

de Mello8. 

No primeiro Ginásio, nos anos quarenta, Zilda Diniz Fontes iniciou suas atividades lecionando no 

curso primário e secundário até o início dos anos setenta. Neste período, havia poucos concursos 

para ingressar na carreira de magistério, prevalecendo a indicação apadrinhada, como em vários 

lugares do país. Concomitantemente, algo comum na carreira do magistério, atuou no Ginásio 

Estadual Xavier de Almeida (CEXA), de acordo com Silva (1995) desde sua fundação nos anos cin-

quenta até sua morte, no início dos anos oitenta. No anos sessenta e setenta, durante a ditadura 

militar, fez parte do Conselho Técnico Administrativo e foi nomeada diretora dessa instituição. 

Sua passagem pelo Colégio Estadual Sylvio de Mello (CESM), incluiu a participação na Comissão 

6Instituição privada católica, criada em 1936, pelo arcebispo D. Emanuel Gomes de Oliveira, oferecendo curso ginasial e primário. 
7Instituição pública criada em 1956, ofertando o ensino secundário e cursos técnicos. 
8Instituição pública, criada durante a ditadura militar, 1974, para ofertar cursos técnicos no ensino de 2° grau: Técnico em Agro-
nomia, Pecuária, Contabilidade e Magistério.
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que elaborou o Regimento Interno e como professora no chamado nível secundário. 

Simultaneamente às atividades no magistério, evidencia-se as produções literárias de Zilda, como 

a obra memorialista Morrinhos: de capela a cidade dos Pomares, publicado em 1980, organizada 

em sete capítulos. Trata-se de aspectos históricos do município de Morrinhos, descritos de forma 

linear, sem conflitos, destacando as famílias que considerou protagonistas na cidade. Relatou leis, 

decretos, localização geográfica, enfatizando os “vultos” locais e enaltecendo nomes do cenário 

político e econômico da cidade, seguindo os preceitos de uma obra memorialista. Incluiu dados 

a respeito da dramaturgia de seu pai, produção cultural de escritores, músicos e artes plásticas, 

evidenciando o surgimento da Festa de Arte na cidade de Morrinhos. 

Escritos memoriais, dessa natureza, compreende o registro do passado do que se considerava 

importante na história, segundo Domingues (2011), entende-se como memorialistas autores que, 

abstêm-se de normas metodológicas e teóricas, privilegiando experiência de vida, tradição oral, 

textos autobiográficos etc. A ausência de regras, não torna os registros memorialistas, irrelevan-

tes para as pesquisas historiográficas, pois essas fontes compõem um precioso campo de estudos 

da ciência histórica. O livro de Zilda Diniz Fontes é uma representação da realidade histórico-so-

cial sob sua perspectiva, no entanto, ela ocupou um espaço predominantemente masculino nesta 

produção. 

A diversidade das “vidas” de Zilda se constituiu ainda na escrita, em 1967, da novela radiofônica 

Apenas uma Esperança9. A trama, composta por trinta e seis capítulos, conta a história de um 

romance permeado por conflitos e preconceitos sociais.  Em tempos de reduzidos aparelhos de 

TV, a novela radiofônica ocupou lugar de destaque na comunicação de entretenimento, segundo 

Calabre (2007), o Rádio chegou no Brasil em 1923 e, desde então, exerceu influência na moda e 

nas práticas cotidianas, transpondo barreiras geográficas. As décadas de 1940 e 1950, anos doura-

dos do rádio brasileiro, cresceu o número de emissoras e as radionovelas ocuparam lugar notório 

neste meio de comunicação, cuja mira era o público feminino, incentivava-as para o mercado de 

produtos e serviços para o ambiente doméstico. 

A atuação de Zilda na dramaturgia, sem dúvida, foi um exercício de persistência e enfrentamento 

durante mais de duas décadas. Era uma forma de possibilitar o acesso dessa arte para crianças 

e adolescentes, quando o teatro não era reconhecido como uma forma de educar. O teatro fez 

parte da vida dela desde a infância, seja no ambiente familiar, como durante o curso Normal no 

9 A novela está registrada em sete cadernos manuscritos (arquivo da família) da autora, incluindo: história completa da trama 
(capítulos e as falas), data da escrita, relação de atrizes e atores, agradecimentos da Rádio Morrinhos, onde veiculou a novela. 
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Colégio Santa Clara.

A trajetória teatral de Zilda Diniz Fontes em Morrinhos se iniciou na década de 1960, com a criação 

do Grupo Teatral Juquinha Diniz e com a fundação da Sociedade Dramática e Literária de Morri-

nhos. Fontes (1980, p.109) relatou que, este grupo amador, formado inicialmente com alunos do 

Colégio Estadual Xavier de Almeida, constituiu posteriormente, a Sociedade Dramática e Literária 

de Morrinhos (SDLM), sob a presidência de Zilda Diniz Fontes (1980),  que tinha como objetivos 

primordiais: “[…] a. cultivar a arte dramática em nosso meio; b. despertar nos jovens de Morrinhos 

o amor pelo teatro, incentivando-os a desenvolver a arte dramática; c. desenvolver atividades lite-

rárias, musicais e recreativas”. Diante da diversidade dos temas abordados nas peças, elencamos 

em três temas, conforme aponta o quadro a seguir. 

Quadro 1: Peças Teatrais

 Tema

1. Família e Mulher:  problemas e 

constituições familiares; discrimi-

nações sofridas por mulheres;

2. Social: sofrimentos causados por 

conflitos sociais.

3. Ambiental: proteção à fauna e a 

flora; relação homem e natureza.

Público

Adulto

Infantil

Título da peça

Por quê?

Tudo na vida tem seu preço

Quem será o próximo?

Ela

A Comandante (fantoche)

Com estas mãos

Os invasores

Cheretildo Tildo

Socorro, macaco palhação!

Ano

1968

1969

1970

1973

1981

1980

1982

1978

1979

Quadro elaborado por Bento (2019)
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Na temática família e mulher, salienta-se que foi feita a junção dos dois assuntos por perceber 

que, na maioria delas os problemas familiares apresentados, incluem a mulher na trama, retratan-

do também, os preconceitos e discriminações sociais sofridas pelo público feminino. Os enredos, 

fogem do modelo patriarcal comum do período, da família nuclear na qual o pai representava o 

responsável pelo sustento do lar, Zilda apresenta famílias em que as mulheres são as responsáveis 

pelo sustento da casa e pela resolução de problemas surgidos. A figura feminina é protagonista, 

possibilitando a reflexão e reconhecimento desse tipo de composição familiar. 

Nos conflitos vividos pelas personagens, Zilda denunciou preconceitos que ladeavam as mulhe-

res, ao lançar temáticas como o suicídio, o vício, a prostituição, oportunizou reflexões de assuntos 

existentes nas famílias, mas que permaneciam invioláveis e proibidos, sobretudo, nas famílias al-

çadas como exemplos. Levou aos palcos, temas sociais que retrataram desigualdades entre ricos 

e pobres, como a falta de moradia, reinserção social de ex-presidiário, idosos com deficiências, 

distúrbios mentais e outros. Na temática ambiental, abordou a relação humana com a natureza, 

enfatizando ações predadoras e devastadoras do meio ambiente, a importância de, crianças e 

adultos protegerem animais e cuidarem da natureza. Nesses enredos, Zilda possibilitou, principal-

mente ao público infantil, o aprendizado da relação saudável com a natureza, oportunizando de 

forma lúdica, a relevância de se cuidar da fauna e da flora.

Nota-se, a inquietação, assim como a persistência de Zilda, em “mexer” com teatro, novela de 

rádio e outros movimentos que não se adequavam ao papel de moças e senhoras “de família”. A 

própria Zilda, conforme registro de Bento (2019), assinalou passagens de desafios enfrentados 

em um contexto no qual o teatro era visto com desconfiança, principalmente, para a atuação fe-

minina. A expressão “vão trabalhar vagabundos!”, verbalizada por parte da população para grupos 

de teatro na cidade de Morrinhos, exemplifica parte dos obstáculos impostos a essa arte que, 

todavia, não se livrou de julgamentos impositivos. 

3. Fragmentos da realidade: as páginas subjetivas dos cadernos poéticos 

Nos arquivos da família, localizamos dois cadernos em brochura com pautas, primorosamente, 

encapados com papéis floridos levando seu nome desenhado nas capas. Estes cadernos trazem o 

registro de vinte poemas escritos por Zilda, poemas que dividem espaço e fazem correspondên-

cias com outras descrições detalhadas de apresentações em eventos, como músicas, apresenta-

ção artística, declamações, discursos proferidos (formaturas e na posse da Academia Feminina de 
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Letras e Artes de Goiás) etc. Os manuscritos são datados e identificados por mês e ano, alguns 

guardam datas semanais. Segundo Vasconcelos (2010):

O termo manuscrito pode ser entendido como o conjunto de docu-

mentos: autógrafos, datilografados, digitados, éditos ou inéditos. É no 

manuscrito que aparecem todas as tensões de um texto. A obra de um 

escritor não é apenas o texto publicado, mas um processo. [...] Compor-

ta uma diversidade de signos gráficos: letras, palavras, rasuras, marcas 

de posição (encaminhamentos, inserção, deslocamento), símbolos, de-

senhos. No livro, o texto é dado para ler e no manuscrito, uma imagem 

é dada para ser vista.

As escritas feitas à caneta, com caligrafia desenhada minuciosamente, parece indicar uma possível 

não pressa, ou um lugar que serviu para acolher rascunhos variados que foram “passados a limpo”. 

O fato de eleger cadernos para os poemas, pode assinalar a organização de seus escritos de for-

ma temática, o que nos remete a uma possível ordem de registros de organização individual, ou 

mesmo para ser estendido e conhecido por mais gente, seja em seu tempo, ou no futuro, quando 

estivesse ausente. Os cadernos manuscritos de Zilda, folheadores de histórias, na pesquisa cien-

tífica, chamamos de cadernos de campo, diário de anotações e outros, que aqui trataremos como 

sinônimos, um documento privado, que está disponível para consulta e para a escrita da história. 

Assim fez Cora Coralina, Guimarães Rosa, Clarice Lispector e tantas outras que, antes das letras 

se transformarem em caracteres impressos, passaram por folhas de caderno, ou pedaços de pa-

péis que acolheram narrativas movidas de inspirações, considerações, apreços, olhares, estimas, 

angústias e outros sentimentos. De qualquer forma, esses materiais são fontes preciosas para 

reconhecer caminhos de quem os deixou, ainda que não fosse esta a intenção. 

Entendemos que, por meio da arte poética, expressando suas subjetividades e suas emoções, 

Zilda também apresentou suas concepções de realidades e de experiências. A respeito das possi-

bilidades dos poemas enquanto fonte para a pesquisa histórica, evidencia-se as ponderações de 

Pesavento (2007, p. 34) ao afirmar que a expressão da subjetividade ou sensibilidade da experiên-

cia do mundo, deve ser lida como fonte: 

o historiador precisa, pois, encontrar a tradução das subjetividades e 

dos sentimentos em materialidades, objetividades palpáveis, que ope-
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rem como a manifestação exterior de uma experiência íntima, individu-

al ou coletiva.[...] Mesmo que tais representações sensíveis se refiram 

a algo que não tenha existência real ou comprovada, o que se coloca 

na pauta de análise é a realidade do sentimento, a experiência sensível 

de viver e enfrentar aquela representação. [...] Nessa medida, o mundo 

do sensível é talvez difícil de ser quantificado, mas é fundamental que 

seja avaliado pela História Cultural.

A experiência individual não escapa das relações sociais, políticas e culturais vividas ao longo do 

tempo, ainda que as anotações poéticas de Zilda, distribuídas nas páginas de cadernos, não con-

tam sobre suas subjetividades, seus motivos e suas inspirações, é possível perceber a bagagem 

cultural que a sustentava, assim como correlacionar os temas que a preocupava, ou que preferia 

abordar, em seus outros escritos. Possivelmente, ela escrevia para si, e não poderia imaginar que 

seus escritos poderiam servir como fonte de pesquisa um dia, ou serviria para escrever escritas de 

si mesma. Cadernos de anotações, são fontes comumente utilizadas em investigações de histórias 

individuais de pesquisadoras/es, escritoras/es, cronistas, etnógrafas/os e outras que necessitam 

anotar imagens, falas, sensações a tempo real em distintas situações. 

Assim Zilda registrou seus escritos poéticos que reunimos a seguir: 
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Diante da diversidade de temas abordados nos poemas, optou-se por reuni-los sob três temáticas: 

1. familiar; 2. social e 3.sentimental. Optamos por não trazer todos os escritos dessas ordens, ele-

gemos alguns com o critério de que nos pareceu expressar parte de outros. No primeiro aspecto 

que menciona a família, aqui determinada pelo formato nuclear, Zilda recorre ao tema sob um 

sentimento nostálgico, atiçado pela ausência de alguém de seu contexto, isso se faz presente em 

Uma Vez Mais e Poema para Minha Mãe, assim como em Aquele Retrato e A Meus Filhos:

Título

Fragmentos

Protesto

Poema para Minha Mãe

Realidade

A Meus Filhos

Impacto

Insônia

A Velha Igreja

Fim ou Princípio

Uma Vez Mais

Aquele Retrato

Poema – Essa Deusa Esquiva

Mecanismo

Criança

A Benção, Madrinha

Rabiscos

Trovas

Lar D. Francisca Nazaré de Morais

Professor

Balada do Menino Excepcional

Ano

1964

1968

1978

1963

1966

1978

1965

1968/1977

1981

1963

1966

1964

1975

1981

1964

1966

1978

1965

1978

1981

Quadro elaborado por Bento (2019)
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Aquele retrato 

Aquele retrato esmaecido,

Desbotado pelo tempo,

Veio acordar

subitamente,

dolorosamente,

a fera cruel que neste peito jazia

tão quietinha,

tão mansinha,

que parecia

sempre a dormir

[...]

Se o outro lado da vida pudera

Seu amor inefável, mãe bendita,

Em flores a saudade transformar.

[...]

A Meus Filhos

Hoje tudo me lembra vocês

com mais intensidade,

Filhos queridos.

O rufar dos tambores

O riso feliz dos jovens que passam,

O gorjeio dos passarinhos

Nos galhos frondosos dos pomares em flor,

A eletrola muda a um canto da sala,

Com saudade talvez daqueles dias

Alegres, 

Ruidosos, 

Em que elevava aos ares
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As melodias imortais

Ou a cadência moderna

Do último sucesso.

O primeiro, faz menção à saudade da mãe que faleceu, apontando, um retrato esmaecido, na 

qual faz referência melancólica do tempo que desperta sua memória de filha. A narrativa A Meus 

Filhos, expressa igualmente, lembranças e saudades dos  filhos em suas juventudes. A eletrola, 

a música e seus sons ruidosos, são elementos que faltam, como registrou, em um tempo intenso 

de momentos já vividos e que, possivelmente, não se repetiriam. Recorre às palavras clássicas, no 

estilo de leitora que era, para narrar sentimentos que lhes pertencem em um determinado tempo 

de sua história, a ausência, em contextos diferentes, seja da morte ou da distância física.

Na temática social, distinguimos o maior número de poemas que exaltam relações de proximida-

des variadas. Em A Benção, Madrinha, enaltece, afetivamente, Luzia, mulher negra que conside-

rava sua madrinha. A infância pobre e deficiente é ressaltada nos poemas Lar D. Francisca Nazaré 

de Morais, Criança e Balada do Menino Excepcional, nos quais narra os sofrimentos vividos por 

crianças abandonadas e relata, de forma crítica, a ausência do Estado na situação de abandono 

de meninas e meninos pobres que vivem nas ruas ou em abrigos. Destaca ainda a realidade vivida 

por crianças deficientes, chamando a família, a escola e a comunidade para zelar, de forma digna, 

pelo desenvolvimento humanizado destes. No poema Professor, enaltece o papel de resistência 

do professor e denuncia a desvalorização do seu trabalho no magistério. Em Impacto, faz alusão 

aos descuidos que provocam acidentes de trânsito, lamentando a morte de um homem. Já Trovas, 

denuncia às desigualdades sociais existentes entre ricos e pobres. 

Deste quadro, elegemos dois poemas a guisa de exemplo:

Mecanismo

Sou objeto não sou gente

sou paciente não sou agente

tenho corpo não posso ter alma 

pensam por mim não posso pensar

sentem por mim não posso sentir

[...]
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No jogo da vida não passo 

de bola

na ponta dos pés

jogada pra frente

caindo

lá longe

nas malhas da rede

bola 

rolando

se machucando

à espera do apito

final

da peleja.

A coisificação humana, a redução de alguém a objeto, transparece neste escrito, no qual a autora 

aparenta fazer alusão crítica ao julgamento, ou cerceamento, acerca da forma de agir de alguém 

– que poderia ser ela própria?. A espera do apito final do jogo da vida, ou da peleja, parece expres-

sar cansaço, dor e certa desistência diante da objetificação humana.   

Protesto

[...] Este povo que te leva comovido

Para a terra em que esquecer é a lei fatal,

Inda ontem não sabia a tua história

Simples, de menino pobre e sonhador,

perdido entre milhares

de outros humildes

brasileiros,

mas estrangeiros,

vindos do norte

da mesma Pátria.

 [...] 
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Inda ontem passaste por este povo...

E ele não te viu,

não te sentiu,

e apressado seguiu.

Hoje, que a tua camisa, em sangue bordada,

aos olhos do mundo ter nome proclama,

este povo

que apressado

não te viu,

de repente,

bruscamente,

pára! 

E te chora,

e te segues, 

acabrunhado,

traumatizado,

de ver massacrado,

mais um brasileiro.

O poema Protesto, escrito em 1968, tempo presente do assassinato do estudante secundarista 

Edson Luís, pela ditadura militar (1964-1981), no Restaurante Calabouço no Rio de Janeiro, é um 

dos escritos mais críticos de Zilda. A despeito de ter vivido, e produzido, seus escritos no período 

da ditadura, não foi possível perceber nos documentos, além deste poema e uma de suas peças 

aprovada pela censura militar, outras fontes que apontem resistência à ditadura. No entanto, en-

tendemos em Protesto, em especial nas passagens “Para a terra em que esquecer é a lei fatal” as-

sim como “[…] de ver massacrado, mais um brasileiro”, uma não omissão por parte de Zilda do que 

acontecia no país. Um protesto à sua maneira, que fala de um menino pobre, quase invisível e, sua 

morte, a camisa bordada de sangue, ascende o país para voltar os olhos ao tempo de repressão. 

Por fim, caracteriza-se como temática sentimental, poemas que aludem sentimentos ainda mais 

complexos, particulares, como sonhos, glórias, luta, vida/morte, dificuldades, enfrentamentos, 

saudades, esperanças, destinos, espiritualidade e outros. Trata-se de conteúdos expressos em 

Realidade, Poema – Essa Deusa Esquiva, Insônia,  Rabiscos e A Velha Igreja. Escolhemos dois desse 
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grupo para elucidar este bloco.

Fragmentos

Mas um ano que passa,

Outra ilusão que morre,

O incerto porvir.

É já passado remoto,

Desfolhando esperanças,

Douradas promessas,

Sobre minhalma (sic)

A tristeza outonal escorre...

Fim ou Princípio?

Borbulha no frasco a água,

na mão de veias azuis,

pinga o soro

querendo deter a energia

que se esvai.

Na parede o relógio

Bate as horas

Ao compasso vagaroso da espera

Ele que marcou o tempo curto da vida,

Entra agora na contagem regressiva

Da viagem longa

O sem retorno

ao seio da Terra-mãe.

   Fazendo uma alusão ao passado, novamente, Fragmentos, parece expressar tristeza e lamenta-

ção pelo ano que passou, tratando-o como uma não volta, uma narrativa marcada pela melancolia. 

Em Fim ou Princípio?, no qual faz uma interrogação, a perspectiva parece sem saída, as palavras 
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esvair, devagar, viagem longa, sem volta, expressa sentimentos que somente a autora poderia 

definir, ou não. São sentimentos inacessíveis, que pertencem a quem escreveu, mas representam 

pessimismo,  ou certo conformismo, que não deixa de ser angustiantes. 

Os manuscritos em formato poéticos, fonte histórica manuseada, dão pistas de algumas das pers-

pectivas de Zilda sobre sua realidade e suas experiências. Identifica-se suas inquietações quanto 

aos problemas sociais, a relação afetiva e saudosista com a família e sua expressão crítica acer-

ca de situações diversas. Os poemas não são homogêneos, no entanto, preserva uma forma de 

expressão que parece exalar um mundo mais próximo ao passado, que enaltece o passado em 

detrimento do presente. De outro lado, não há presença de romantismo, de descrições idílicas ou 

conformistas, há dureza e reivindicações que aparentam enfrentamentos, críticas, cobranças e 

muita melancolia.  

Diante da expressão de suas sensibilidades, pode-se considerar, ainda que de forma superficial, 

suas contemplações sobre os problemas sociais de sua época: a morte de um estudante durante 

a ditadura militar, o abandono de crianças em situação de pobreza, as consequências da desigual-

dade social, a segregação de crianças com deficiência, dentre outros. Pode-se observar, ainda, a 

permanência de denúncias em relação ao que, possivelmente, a incomodava, sentimentos que 

Silva (2011, p. 7), ao referir sobre os escritos, salientou que “(..) Em cada verso que construiu, seus 

sentimentos foram mostrados (...)”. 

Considera-se que seus poemas expressam as sensibilidades de parte de sua realidade, de sua vi-

vência, confirmando a afirmação de Pesavento (2007, p. 34) ao destacar que essa sensibilidade se 

materializa em atos, em palavra, em imagem, em objetos. 

Falam, por sua vez, do real e do não real, do sabido e do desconhecido, 

do intuído ou pressentido ou do inventado. Sensibilidades remetem ao 

mundo do imaginário, da cultura e seu conjunto de significações cons-

truído sobre o mundo.

Ainda que esse tipo de fonte apresente lacunas, motivadas, sobretudo, pela subjetividade de 

quem as produziu – que sentimentos moviam Zilda nos momentos de escrita? – podemos espe-

cular, indagar e cotejar, não determinar, ou explicar, mas aproximar o que é mais explícito e o que 

se repete comumente. À vista disso, apresenta-se Zilda como escritora pertencente ao universo 

feminino da literatura que, por meio de suas produções, encontrou uma forma de se colocar, po-

ler.iiler.puc-rio.br


Cora Coralina e
 Leodegária de Jesus

130 anos de nascimento

N º 16, abril de 2020, ISSN 2179-2801

ler.iiler.puc-rio.br
Períódico L.E.R. - iiLer/PUC-Rio - RJ-Brasil

246

sicionar-se sobre assuntos diversos, de fazer denúncias ou mesmo expressar seus sentimentos. 

Sobre isso, Guimarães (2014, p.12) aponta que, mesmo com todos os silenciamentos, muitas  mu-

lheres foram rebeldes, resistentes e enfrentaram preconceitos por meio da escrita.

A mulher escreve para falar do tempo e da memória, para articular 

lembrança, esquecimento e imaginação. As mulheres escrevem para 

atuar na vida cultural, para transigir noções estéticas e históricas fixas. 

Escrevem para produzir atritos. As mulheres escrevem para refletir so-

bre o fazer poético, discutindo o processo de criação literária e seus 

desdobramentos. Para isso, rompem as fronteiras do lar, do mundo 

privado, e ocupam o espaço público, desnudam as interdições ao fe-

minino, revelam preconceitos, propõem travessias entre a tradição e a 

modernidade.

Para Guimarães (2014), não há novidade na escrita de mulheres, pois em boa parte da história, a 

literatura produzida por elas, ficou circunscrita à vida familiar, vista como uma espécie de ativi-

dade doméstica ilustrada, ou, até mesmo, como um desabafo sem qualquer importância estética. 

Talvez isso justifique o escrever e “passar a limpo” de Zilda nos cadernos encapados com papéis 

floridos. Poderia ter sido a forma de arquivar, cuidadosamente, suas memórias de sentimentos 

silenciosos. 

Considerações finais 

Propor um texto, que contempla uma biografia histórica em um espaço curto, exige fazer recortes 

que nem sempre abrangem a complexidade de uma vida como a de Zilda. O que resulta são mais 

perguntas do que respostas, pois a história individual está dentro de múltiplos aspectos coletivos 

de relações de interdependência que nem sempre são tateáveis e compreensíveis. A vida larga, 

aparentemente, sem rotinas de Zilda, como educadora, escritora, memorialista, novelista, drama-

turga e poetisa parece afastar a possibilidade de confinamento atribuída ao mundo feminino. 

É preciso enfatizar que a trajetória da professora Zilda Diniz Fontes fora dos muros escolares, não 

se constitui como algo inédito, ela não foi pioneira no caminho diversificado que trilhou. Tam-

pouco foi original na escrita de seus manuscritos poéticos que permaneceram silenciados até a 
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produção deste trabalho. O que é possível apreender, na inquietação permanente de Zilda, é um 

movimento longo e contínuo no empenho, quase que rebelde, de fazer acontecer movimentos 

culturais e literários em uma cidade interiorana. 

Evidente que sua classe social, etnia, relações e outros fatores sociais e políticos, possibilitaram 

consolidar realizações que pareciam ela própria, pois toda sua caminhada inclui práticas que exi-

giam tempo, dedicação, desprendimentos e, possivelmente, enfrentamentos de diversas ordens. 

Sua persistência efetivou desejos, ou sonhos, como ela própria declarou, em um tempo longo, 

pois produziu insistentemente, até bem próximo de sua morte. Poderia Zilda ter sido movida pela 

vaidade, pela projeção para ser reconhecida, sobretudo por fazer parte de uma elite dotada de 

bens econômicos e culturais? É possível, no entanto, este reconhecimento não ter se efetivado, 

pelas escolhas feitas? Se fosse uma benemérita religiosa teria seu nome melhor aceito do que al-

guém que se ocupou do teatro, de novelas radiofônicas, poemas e outras atividades consideradas 

marginais e distantes da produção econômica do mundo capitalista? 

Ao considerarmos as escritas poéticas de Zilda, neste texto, alçamo-la na perspectiva de uma mu-

lher que, por meio da literatura, ainda que não publicizasse seus escritos, se deu o direito de 

poetizar críticas, denúncias, angústias e outros sentimentos que lhe afligiam, na possibilidade de 

ultrapassar os limites sociais impostos às mulheres de sua época. Sua escrita poética, possibilita 

perceber desconfortos em torno do que circulava na sociedade que vivia, uma não aceitação que, 

possivelmente não era possível expressar em falas contundentes e revolucionárias. 

Também, não nos cabe julgar, ou tecer analisar criticamente, em um formato próprio da literatu-

ra, seus poemas, mas sim aferir sobre uma vida, recorrendo, também, aos manuscritos, como já 

foi feito com suas outras produções.  “As vidas” de Zilda Diniz Fontes, podem não ser inéditas, no 

entanto podem representar parte de vidas de tantas outras mulheres anônimas na história. No 

silêncio do magistério pode ter feito  diferença na formação de muitas pessoas; a autora que elu-

cidou inúmeros escritos, pode ter relevância no poder da escrita para dar voz a tantas mulheres, 

ao falar de contextos familiares conflituosos e distantes da idealização tão bem cristalizada pela 

religião e pelo Estado. No ato de escrever, Zilda resistiu, se rebelou, e enfrentou, as limitações 

sociais impostas ao mundo feminino. 

Não a nomeamos de feminista, mas esta educadora não se limitou ao papel de professora idea-

lizada, educou gerações com seus escritos de roteiros novelísticos radiofônicos, peças teatrais, 

memórias da cidade e registrou, de forma silenciosa, sem publicizar, vinte manuscritos poéticos 

de sua autoria. Cora, Leodegária e Zilda, dentro de suas especificidades, além de se fazerem pre-
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sentes no Dicionário citado, tiveram em comum, a complexa, e dura, tarefa de se visibilizar, de se 

extrapolar os limites dos papéis atribuídos às mulheres em suas épocas. Isso, já as fazem resisten-

tes na luta por outros ventos, assim, como fizeram outras mulheres por todas nós. Outras tantas 

mulheres, ainda anônimas na história, que precisam ter suas histórias publicizadas e reconhecidas.
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El potencial educativo de la subalternidad en la obra de Cristina Peri Rossi

The educational potential of subalternity in the work of Cristina Peri Rossi

Helena Modzelewski*

Emiliano Pereira**

Resumen

Cristina Peri Rossi, nacida en Montevideo en 1941, es una de las poetisas uruguayas contemporá-

neas más notables. En 1972, justo antes del comienzo de la dictadura militar en Uruguay, se exilió 

en España, lugar donde desarrolló la mayor parte de su carrera y donde actualmente continúa 

viviendo.

Debido a su triple condición de extranjera, homosexual y mujer, y una clara conciencia de la situ-

ación de subalternidad que estas condiciones implican, sus trabajos muchas veces guardan un es-

trecho vínculo con temáticas antihegemónicas. El prestar atención a cómo se presentan estas tres 

condiciones en la literatura de Peri Rossi tiene un importante potencial educativo. Este artículo 

se enfocará en un relato que permite una lectura desde el abordaje particular de la situación de 

los extranjeros que llegan como inmigrantes a un país que los recibe. Se trata de su cuento “Los 

desarraigados”.

Los objetivos de este trabajo son, en primer lugar, brindar una base teórica sobre el potencial 

educativo que puede tener un cierto tipo de literatura, en la cual se incluiría el texto de Peri Rossi. 

En segundo lugar, y mediante el análisis del relato, definir cuáles son las características que le dan 

este potencial.

Palabras clave: poesía uruguaya contemporánea; subalternidad; educación; inmigrantes

Abstract

Cristina Peri Rossi, born in Montevideo in 1941, is one of the most remarkable contemporary Uru-

guayan poets. In 1972, just before the start of the military dictatorship in Uruguay, she went into 

exile in Spain, where she developed most of her career and where she still lives.

Due to her triple status as a foreigner, homosexual and woman, and a clear awareness of the situ-

ation of subalternity that these conditions imply, her work is often closely linked to anti-hegemo-

nic themes. Paying attention to how these three conditions are presented in Peri Rossi’s literature 

has an important educational potential. This article will focus on a short story that allows reading 
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it from the particular approach of the situation of foreigners as immigrants in a country that re-

ceives them. This is her story “Los desarraigados”, or “The uprooted”. The objectives of this paper 

are, first, to provide a theoretical basis on the educational potential that a certain type of literatu-

re may have, in which Peri Rossi’s text is included. Secondly, by analyzing the story, to define what 

the characteristics which provide this potential are.

Key words: Uruguayan contemporary poetry; subalternity; education; immigrants.

Introducción

Una de las poetisas uruguayas contemporáneas más peculiares, por la temática que ha tratado en 

su obra, es Cristina Peri Rossi, nacida en Montevideo en el año 1941. Su primera publicación data 

de 1963, año en que se publica Viviendo, un libro de tres relatos protagonizados por personajes 

femeninos. Este libro abre una prolífera carrera en la que se incluyen ensayos, novelas, poemarios 

y más relatos. En 1972, al comienzo de los hechos que desembocarían en la dictadura militar en 

Uruguay en 1973, Peri Rossi se exilió en España, lugar donde desarrolló la mayor parte de su car-

rera y donde actualmente continúa viviendo. 

Debido a su triple condición de extranjera, homosexual y mujer, y su clara conciencia de la situaci-

ón de subalternidad (SPIVAK, 2011) que estas condiciones implican, sus trabajos muchas veces tie-

nen un estrecho vínculo con temáticas antihegemónicas. El prestar atención a cómo se presentan 

estas tres condiciones en la literatura de Peri Rossi tiene un potencial educativo muy claro sobre 

el que se centrará este trabajo. Nos enfocaremos en un relato que, aunque con claras posibilida-

des polisémicas, permite una lectura desde un abordaje particular de la situación de los extranje-

ros que llegan como inmigrantes a un país que los recibe. Se trata del relato “Los desarraigados”, 

publicado en 1988 como parte de su libro Cosmoagonías.   

Son dos los objetivos que motivan este trabajo: en primer lugar, brindar una base teórica sobre el 

potencial educativo que puede tener un cierto tipo de literatura, en la cual se incluiría el texto de 

Peri Rossi. En segundo lugar, y mediante el análisis del relato, definir cuáles son las características 

que le dan este potencial.

De esta manera homenajeamos la excelencia literaria de una poetisa latinoamericana que, por 

escribir desde una posición de desafío al orden establecido, suma a su obra un valor pedagógico 

que es relevante abordar por la importancia de su legado a una América Latina más inclusiva.
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1. Literatura y educación democrática

Los regímenes democráticos implican la noción de que todas las personas compartimos una igual 

dignidad, autoconcepción humana que ha predominado desde la Declaración de los derechos hu-

manos. Sin embargo, una declaración no es suficiente: las palabras deben ser llevadas a la prác-

tica para que adquieran su justo valor, y al parecer esto no está siendo sencillo en el caso de los 

derechos humanos, como es evidente en un mundo donde predomina la discriminación, las fobias 

hacia diversos grupos humanos, la exclusión. Es que para que los derechos se vuelvan tangibles, 

no pueden quedar expresados en simples enunciados deontológicos. Para que formen parte coti-

diana en la vida de una sociedad donde cada uno de sus participantes en su particularidad sea res-

petado, es necesario que los ciudadanos se sientan inclinados sensiblemente a actuar de manera 

inclusiva; deben sentirse “motivados”, con todo el peso etimológico que esa palabra conlleva. En 

la base de nuestras motivaciones morales están nuestras emociones, que son, a su vez, sostenidas 

por creencias. Esto significa que si estas creencias se confirman o modifican a través de la autor-

reflexión, las emociones que van de su mano y que constituyen nuestra perspectiva del mundo 

también se confirmarán o se modificarán, generando así a un impacto en nuestras motivaciones. 

Pero para que tenga lugar ese proceso se requiere un cierto desarrollo de la imaginación, favore-

cido paradigmáticamente por la literatura (JAUSS, 2000; NUSSBAUM, 1997).

La literatura es, así, una de las herramientas más importantes para una educación que promueva 

la participación en una sociedad pluralista, una sociedad donde las voces de todos sus partici-

pantes sean consideradas dignas de escucharse, en particular las voces de las minorías, que ge-

neralmente pasan inadvertidas, condenadas de una manera u otra al silencio o invisibilidad. Este 

silencio encuentra una adecuada expresión en el concepto de “borramiento” (effacement) según 

el planteamiento de Judith Butler (2004).

Uno de los principales propósitos de una educación democrática debería ser la preparación del 

alumnado para formar parte de una sociedad que será, en esencia, pluralista, donde conviven 

personas de diferentes edades, etnias, religiones, ideales políticos, niveles socioeconómicos e 

identidades de género. Esto suele olvidarse al momento de planificar los programas de la educa-

ción pública. Parecería que la educación suele percibirse como un entrenamiento para un futuro 

trabajador funcional a un sistema capitalista. Esto último también es importante, ya que todos 

seremos futuros trabajadores. Pero la indiferencia hacia una educación que prepare el ciudadano 

para vivir en una sociedad democrática pierde la oportunidad de aprovechar un momento de la 
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vida de los alumnos, durante su pasaje por la educación formal, para promover una forma de con-

vivencia pacífica y compasiva, donde se fomente el “respeto activo” (CORTINA, 1997), uno de los 

valores democráticos más importantes. Cortina define el valor del respeto activo como el “interés 

en comprender a otros y por ayudarles a llevar adelante sus planes de vida” (p. 83). Es necesario, 

en primer lugar, educar ese interés por comprender a otros; y en segundo lugar, es indispensable 

poner en pie de igualdad a las diferentes formas de vida, siempre y cuando éstas lleven adelante 

una ética mínima que no interfiera con las demás. No será posible interesarse por conocer la vida 

de otros diferentes a uno mismo si éstos no son vistos como igualmente valiosos.

En relación a esto, es interesante retomar la postura de Judith Butler (2007) en su libro El géne-

ro en disputa, donde, a partir de la filosofía de Michel Foucault, la autora presenta la noción de 

discurso dominante como regulador de ciertos marcos de lo que denomina “inteligibilidad”. Los 

marcos de inteligibilidad son modelos de ser y hacer que se dan por sentado, se creen “eviden-

tes”, y en consecuencia pasan inadvertidos, transformándose así en fuentes de las únicas posibles 

alternativas de vida entre las cuales puede elegir un participante pretendidamente “normal” de 

una sociedad determinada. Si bien el interés de Butler está enfocado particularmente en las ca-

tegorías de sexualidad y género, la idea de inteligibilidad es de suma utilidad a efectos de este 

trabajo, porque puede aplicarse a todo tipo de forma de ser expuesta socialmente. Esos discursos 

regulativos pretenden aparecer como un núcleo objetivo a partir del cual pueda definirse y por lo 

tanto juzgar lo que constituye un ciudadano “normal”. Sin embargo, no son más que un producto 

del mismo marco normativo de inteligibilidad dominante, y por lo tanto es posible ponerlos en 

tela de juicio.

En otro trabajo, el libro Mecanismos psíquicos del poder, Judith Butler (2001) profundiza en al-

gunas de las consecuencias de los prejuicios marcados a partir de los marcos de inteligibilidad 

predominantes. La autora sostiene, nuevamente siguiendo a Foucault, que el lenguaje genera ne-

cesariamente identidad, y en consecuencia, el lenguaje injurioso es capaz de poner límites y bar-

reras a la construcción de la identidad de un otro. Un ejemplo en el uso local del idioma español 

en Uruguay, donde esto se puede ver claramente, es la denominación peyorativa de los hombres 

y mujeres homosexuales como “putos” y “tortas” respectivamente. Cuando estas palabras son 

utilizadas para injuriar, es decir, cuando se formulan como un insulto, llegan a limitar el campo de 

las posibilidades identitarias, discriminando algunas identidades que son consideradas “correc-

tas” de otras que son rechazadas. Entonces, al decir “puto” o “torta”, lo que se está haciendo es 

atacar las opciones identitarias de un “otro”, apartándolas del “nosotros”. Lo que señala Butler 
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es que, en muchos casos, estos agravios, que generalmente son generados por las personas que 

pertenecen a los grupos dominantes de la sociedad, pueden ser combatidos por parte de los inju-

riados al apropiarse y resignificar las formas de los atacantes. En la siguiente cita de Butler se ve 

con claridad esta idea:

Al ser llamado/a por un nombre injurioso, recibo el ser social, y como 

tengo cierta vinculación inevitable a mi existencia, como existe un cier-

to narcisismo que se aferra a cualquier término que confiera existencia, 

ello me lleva a abrazar los términos que me injurian porque me consti-

tuyen socialmente. La trayectoria autocolonizadora de ciertas formas 

de política identitaria es sintomática de esta adhesión paradójica a los 

apelativos injuriosos. Existe una paradoja adicional, y es que sólo ocu-

pando -siendo ocupado/a por- el apelativo injurioso podré resistirme y 

oponerme a él, transformando el poder que me constituye en el poder 

al que me opongo. (BUTLER, 2001, p. 118).

Siguiendo lo que dice Butler, al rechazar el injuriado la injuria como algo negativo, permite que se 

siga reproduciendo con el valor original que contenía; sin embargo, cuando el agraviado se apro-

pia del sentido del agravio, hace que la injuria pierda su valor como tal. Siguiendo con el ejemplo, 

al hombre homosexual que dice “soy puto”, pierde total sentido injuriarlo con esa palabra, ya que 

no es algo que le sea ajeno, que lo degrade, sino que es algo que forma parte de su identidad. Él 

se ha apropiado de eso, ya se empoderó del término que pasa a ser constitutivo y por lo tanto al 

agravio se le extirpa de esta manera su valor injurioso. Ese es un mecanismo en que las minorías 

agraviadas pueden defenderse de la discriminación. Sin embargo, no podemos confiar solamente 

en que tenga lugar este mecanismo para que se reconstituyan las autorrelaciones de los sujetos. 

Porque si bien dentro de las minorías esta apropiación del lenguaje puede resultar sanadora, esto 

no permite superar el borramiento que las mantiene silenciadas, ignoradas desde los grupos he-

gemónicos. ¿Puede hacerse algo de índole educativo en relación a las mayorías hegemónicas? 

¿Hay alguna posibilidad de que, desde la educación, se sensibilicen esas mayorías que conforman 

el marco regulativo para que el respeto activo surja con naturalidad desde sus motivaciones emo-

cionales?

La respuesta a esta pregunta tiene frecuentemente una conexión con la idea de tolerancia. Tolerar 
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es aceptar la diferencia del otro. Cuando toleramos, el otro no nos es indiferente; por el contrario, 

lo percibimos en nuestro horizonte social, y lo “soportamos”. Así, este concepto de tolerancia au-

tocontradice sus propósitos, porque su significado se asimila al concepto de padecimiento (DIAB, 

2005). En realidad, quien tolera no gusta de ese otro, no lo ha integrado. Ha elegido no interferir 

con su mundo -que es ya un paso importante-, pero le sigue siendo extraño y de alguna manera 

reprobable, aunque lo tolere.

Para una sociedad realmente integrada, la tolerancia debe ampliarse para llegar, más allá de una 

no interferencia pasiva, a una comprensión activa del otro, para que los fines de la comunidad 

entera puedan llegar a contemplar los de cada individuo. Pero en ese sentido, ya no se trataría de 

tolerancia, sino de respeto; esta noción ampliada de tolerancia es lo que ya hemos mencionado, y 

que Adela Cortina (1997) llama “respeto activo”.

Esta invitación a la expansión de la tolerancia, que implica el conocimiento de las minorías dis-

criminadas y silenciadas, es lo que permite la resistencia al borramiento e involucra a todas las 

denominadas “minorías”, que consisten justamente en las clases de personas que no son ubica-

bles dentro de algunos de los marcos de inteligibilidad señalados por el poder hegemónico. Estas 

minorías no necesariamente son “minorías” en el sentido de ser menores en número, pero sí han 

sido marcadas históricamente por la subalternidad (SPIVAK, 2011). Es este el caso de las mujeres, 

las personas que ostentan una diversidad de género, las personas pobres, las personas de etnias 

o razas diferentes a la “norma” caucásica, los física o intelectualmente desventajados, las minorías 

religiosas, los inmigrantes, entre muchos otros grupos. 

En este punto, es claro que se requiere, para un cultivo de la inclusión social, dos elementos que 

permitan involucrar a los ciudadanos emocionalmente en el mundo de los diferentes grupos socia-

les, en especial los particularmente “borrados”. En primer lugar, es necesario que las instituciones 

aseguren protecciones para los grupos tradicionalmente ignorados y despreciados, y de allí ob-

tengan el suficiente autorrespeto como para encontrar mecanismos, como el señalado por Butler, 

para desactivar el agravio. Por otro lado, se necesita fomentar, desde la educación, una curiosidad 

hacia el otro como primer paso, y como segundo paso, que pueda conocerse al otro desde lo que 

comparte con todos los seres humanos: sus sueños, su sufrimiento, en general, su subjetividad. 

¿Existe una herramienta que permita la irrupción de lo excluido para implicar al ciudadano, y que 

el excluido hable desde su propia voz? El entendimiento del sufrimiento es muy complejo, espe-

cialmente dadas las representaciones del mismo desde los medios de comunicación dominantes. 

¿Desde dónde acceder al conocimiento de una realidad a la que se tiene pocas posibilidades de 
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conocer profundamente en la vida cotidiana? ¿Cómo acceder a la intimidad, sueños, frustraciones, 

dolores de las diversas minorías, de manera de implicarse emotivamente?

Una de las respuestas posibles está en la literatura, que para Paul Ricoeur (1996, p. 148) consiste 

en “un vasto laboratorio para experiencias de pensamiento”, porque la inmersión en un texto lite-

rario nos da un acceso privilegiado a los detalles de una realidad que de otra manera está oculta, 

por la falta de contacto con ella, y porque los relatos dominantes no le permiten florecer. Las 

obras literarias invitan al lector a colocarse en la posición del otro y a compartir con él sus expe-

riencias; sirven de eslabones entre el lector y los personajes, activando las emociones y la imagi-

nación, que conducen a ver de cerca muchas cosas que, fuera de este espacio íntimo y privilegiado 

de la lectura, le son ajenas. A través de la literatura, a través del pacto que realiza el lector con el 

mundo del texto, que es ficticio, pero funciona “como si” fuese real, es posible acceder al más bá-

sico punto en común de todos los seres humanos: nuestra condición de iguales. Pasando por alto 

el color de la piel, las creencias religiosas, la posición socioeconómica, las opciones sexuales o de 

género, la literatura conmueve porque pone de manifiesto lo que compartimos como humanidad: 

las emociones, la razón, la conciencia moral. Por lo tanto, la literatura tiene como característica el 

ser capaz de posibilitar el tránsito de lo que es extraño a un determinado reconocimiento, porque 

permite acceder a través de la imaginación a la vida de otras personas que podrían haber sido el 

propio lector, porque puede colocarse, experimentar y reflexionar desde el lugar del otro como si 

fuera el suyo propio.

Una aproximación histórica o sociológica a una situación de marginación o discriminación puede 

también informar sobre los sufrimientos de personas con las que no tenemos contacto, pero tien-

de a hacerlo particularmente en términos descriptivos y eso, en tanto que deja las emociones al 

margen, genera un distanciamiento que opera como un obstáculo para la empatía. Leer una noti-

cia en la prensa sobre la muerte de miles de personas en una catástrofe climática en un sitio remo-

to del mundo es capaz de asombrarnos, pero no podemos sentir el dolor de los individuos, porque 

un abordaje objetivo no trata sobre las emociones, o lo hace muy superficialmente, porque ese 

no es su propósito. Sin embargo, la literatura, al promover la identificación del lector con los per-

sonajes a través de las reacciones emocionales, tiende a generar un proceso de identificación y 

reconocimiento del otro. De esta forma, la literatura brinda una valiosa oportunidad para ejercitar 

o cultivar la imaginación (NUSSBAUM, 1997), que es la capacidad que nos permite entender la vida 

de personas diferentes y lejanas a nosotros. 

Uno de los grupos ampliamente desconocidos para las mayorías en sus costumbres, sueños e in-
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timidades, es el de las personas migrantes, algo que ha sucedido en todas las épocas y todos los 

sitios del mundo. Esta temática se ha vuelto actualmente más relevante en Uruguay, ya que este 

país se está volviendo escenario de oleadas de inmigración desde países hermanos latinoameri-

canos. Algunas voces se alzan para señalarlos, porque vienen a ocupar un lugar en una sociedad 

que creemos que es “nuestra”. No solo muestran, algunos grupos de ciudadanos uruguayos, poca 

tolerancia, sino además poco interés en escuchar sus voces para darles una oportunidad de salir 

de su “borramiento”. A la vez, la reapropiación del lenguaje violento que permite cierta catar-

sis según señalara Butler, en este caso no es muy viable porque los inmigrantes son verdaderas 

minorías provenientes de diversos países, a diferencia de los grupos de la diversidad sexual que 

constituyen una masa crítica, y esa supuesta apropiación, de ser posible, pasaría inadvertida. Por 

lo tanto, Uruguay está en una etapa de poco respeto activo con relación a la inmigración, y esto 

constituye una motivación para pensar en herramientas educativas, a partir del marco teórico re-

cién presentado, que favorezcan una convivencia saludable con los recién llegados. 

El Sistema Nacional de Educación Pública de Uruguay, conformado por la Administración Nacio-

nal de Educación Pública, el Ministerio de Educación y Cultura, la Universidad de la República y la 

Universidad Tecnológica, ya han puesto manos a la obra en este sentido, diseñando entre otras 

iniciativas un libro de cuentos sobre personas migrantes y derechos humanos que se distribuye de 

manera gratuita en internet, para que sea utilizado en las aulas (CHEDH et al., 2019). Sin embargo, 

no es necesario producir materiales especialmente diseñados para este propósito. Ya la literatura 

universal es lo suficientemente rica como para ofrecernos un sinnúmero de materiales que permi-

ten reflexionar a cualquier lector sobre temas problemáticos de la convivencia social, aunque es 

necesario entender cómo seleccionarlos y aplicarlos.

En este artículo, nos enfocamos en un pequeño ejemplo paradigmático de la obra de la uruguaya 

Cristina Peri Rossi, el cuento “Los desarraigados” (PERI ROSSI, 1988), que pasaremos a analizar a 

continuación, a la luz del marco teórico recién propuesto, señalando los aspectos que considera-

mos claves a la hora de seleccionar a este cuento como uno que nos permite implicar emotivamen-

te al lector/ciudadano en las realidades de las distintas minorías.
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2. “Los desarraigados”: El potencial modificador de la narración

Como ya se ha mencionado, “Los desarraigados” es un cuento publicado por Cristina Peri Rossi 

en 1988, comprendido dentro del libro Cosmoagonías, editado en Barcelona cuando la poetisa 

continuaba viviendo en el exilio aunque la dictadura en Uruguay acababa de llegar a su fin. Se 

había refugiado en Barcelona ya hacía casi dos décadas, y aunque es siempre arriesgado trazar 

relaciones entre hechos de la vida de los autores y sus trabajos, es digno de mención que en 1980 

comenzaron los movimientos del llamado “Independentismo catalán”, que fueron liderados en 

esa primera década por los presidentes de la Generalitat de Catalunya, movimiento que comenzó 

a reivindicar las costumbres y tradiciones del pueblo catalán que había sufrido una gran opresión 

durante el franquismo. Peri Rossi se había establecido en Barcelona y publicaba regularmente en 

los periódicos, y además trabajaba en la televisión. Debido a que una de las medidas que tomó el 

mencionado movimiento fue la de que los canales catalanes de televisión abierta solo podían emi-

tirse en catalán, Peri Rossi debió de renunciar a su puesto, como se indica en la entrevista realiza-

da por Radio Uruguay (2019) al grupo organizador del evento “56 años viviendo con Cristina Peri 

Rossi” llevado a cabo en Montevideo en agosto de 2019. Es evidente, a partir de estos datos, y en 

concordancia con los que se comenta en la entrevista, que la autora no solo vive una situación de 

exilio respecto a su país natal, sino que a su vez comienza a ser rechazada por el espacio donde se 

ha refugiado. Aunque ya señalamos que no tendría una fuerte fundamentación trazar relaciones 

directas entre las vivencias de la autora y el texto a trabajar, sí es relevante mencionar al menos 

las vivencias que muestran un posible sentir en común con las características que se mencionan 

en el análisis.

El relato narra la situación de los desarraigados, un grupo de individuos que han perdido las raíces 

y el vínculo con un determinado lugar de origen y que se encuentran habitando nuevos espacios 

de los que no se sienten parte, y donde a la vez son rechazados por los locales del lugar. La idea 

del desarraigo es el gran símbolo dentro del relato, ya que si lingüísticamente analizamos la funci-

ón sintáctica del verbo desarraigar, rápidamente se pone de manifiesto que implica siempre a un 

alguien que es desarraigado de un algo. Estos dos elementos no se encuentran explicitados en el 

texto, lo que le da un potencial polisémico muy grande, potencial que supera claramente nuestra 

lectura centrada en la figura de los extranjeros, pero ofrecemos aquí una de las posibilidades de 

abordaje, como desarraigados de un espacio físico, en el que ahora no se encuentran. 

Las características a enfatizar en relación a la capacidad de este relato para una educación plura-
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lista son dos: en primer lugar, el potencial de la observación en la narración, y en segundo lugar la 

manera en que se hace presente el tema del otro. Si bien un análisis sobre la presencia de lo fan-

tástico haría esta lectura más rica, con el fin de mantenernos dentro de las fronteras de nuestra 

temática, la educación ciudadana, pasaremos por alto esa y muchas otras lecturas que el cuento 

es capaz de suscitar. 

Antes de comenzar, es importante explicitar que esta división de los puntos en los que centramos 

nuestro trabajo es sólo aparente y a efectos prácticos de la investigación, pero se encuentran 

fuertemente vinculados dentro del cuento.

Comencemos por el primer punto referido: el potencial de la observación en la narración. La his-

toria es enunciada por un narrador que describe a los desarraigados. La voz del narrador habla en 

tercera persona; por lo tanto, al referirse a las vivencias del grupo que da nombre al relato, lo hace 

enunciándolas como si pertenecieran a un otro que él percibe como ajeno. A modo de ejemplo 

tomemos la siguiente cita: “Es cierto que [los desarraigados] en la apariencia realizan los mismos 

actos que el resto de los seres humanos: comen, duermen, caminan y hasta mueren, pero quizás 

el observador atento podría descubrir que en su manera de comer, de dormir, caminar y morir hay 

una leve y casi imperceptible diferencia” (PERI ROSSI, 1988, p. 141). 

Así, se marca la distancia entre el narrador y los sujetos narrados, asignándoles un grupo aparte 

al del narrador, que parecería abarcar a los seres humanos en general. En apariencia pueden ser 

similares al resto de los seres humanos, pero para el narrador, estos hombres y mujeres no forman 

parte de su comunidad; son un “otro”, seres que no forman parte de sus círculos. La “leve y casi 

imperceptible diferencia” podría constituir en este caso lo que genera la separación, la otredad, 

esa lejanía que marca una distancia que aparentemente no tiene puentes entre el narrador y los 

sujetos retratados.

Tal vez debido a esta percepción de ellos como tan diferentes y lejanos es que el narrador solo se 

centre en observar con atención a los desarraigados, pero de manera externa, relatando así desde 

lo que observa, sin tomar el riesgo de intentar penetrarlos para expresar lo que ellos sienten, ya 

que desde su visión del mundo sería una tarea imposible.

Esta manera de expresar del narrador, centrada en la observación,  es una de las claves para que 

este cuento sirva de ejemplo paradigmático para el tipo de educación que presentamos en el 

marco teórico de este artículo. Que se nos cuente una situación desde una perspectiva externa, 

y en el caso de este relato casi sin una carga emotiva por parte del narrador, lleva a observar las 

situaciones relatadas con una cierta distancia que habilita la reflexión por el aparente desapego 
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que no interferiría con los juicios del lector. 

En su trabajo ¿Qué es la literatura? publicado en 1948, Sartre (2003) indicaba el potencial que tie-

nen las narraciones realizando una defensa de la literatura narrativa comprometida como la lite-

ratura que realmente puede generar un cambio social por parte de los escritores. Aunque Sartre 

no se refiere directamente a la observación, sí habla del potencial referencial de la prosa: 

El arte de la prosa se ejerce sobre el discurso y su materia es natural-

mente significativa; es decir, las palabras no son, desde luego, obje-

tos, sino designaciones de objetos. No se trata, por supuesto, de saber 

si agradan o desagradan en sí mismas, sino si indican correctamente 

cierta cosa del mundo o cierta noción. Así, nos sucede a menudo que 

estamos en posesión de cierta idea que nos haya sido enseñada con 

palabras, sin que podamos recordar ni uno solo de los vocablos con que 

la idea nos ha sido transmitida. La prosa es ante todo una actitud del 

espíritu: hay prosa cuando, para hablar como Valéry, la palabra pasa 

a través de nuestra mirada como el sol a través del cristal. (SARTRE, 

2003, p. 66-67)

La cita de Sartre es muy clara sobre la capacidad referencial de la narración. La siguiente cita es 

especialmente iluminadora, a su vez, para nuestros propósitos.

Hablar es actuar: toda cosa que se nombra ya no es completamente la 

misma; ha perdido su inocencia. Si se nombra la conducta de un indivi-

duo, esta conducta queda de manifiesto ante él; este individuo se ve a 

sí mismo. Y, como al mismo tiempo se nombra esa conducta a todos los 

demás, el individuo se sabe visto al mismo tiempo que se ve; su ade-

mán furtivo, olvidado apenas hecho, comienza a existir enormemente, 

a existir para todos; se integra en el espíritu objetivo, toma dimensio-

nes nuevas, queda recuperado. Después de esto, ¿cómo quieren uste-

des que el individuo actúe de la misma manera? O bien insistirá en su 

conducta por obstinación y con conocimiento de causa o bien la aban-

donará. (SARTRE, 2003, p. 68-69)

ler.iiler.puc-rio.br


Cora Coralina e
 Leodegária de Jesus

130 anos de nascimento

N º 16, abril de 2020, ISSN 2179-2801

ler.iiler.puc-rio.br
Períódico L.E.R. - iiLer/PUC-Rio - RJ-Brasil

261

En esta cita se plasma con toda claridad el potencial modificador que tiene la narración, la po-

sibilidad de cuestionarnos de muchas maneras y de volver conscientes formas de accionar en el 

mundo que previamente no percibíamos. A su vez, estas instancias motivan al receptor a realizar 

un ejercicio de imaginación contrafáctica (PEREIRA, 2018) que permite que se realice una fusión 

de horizontes (GADAMER, 2003) entre los receptores y las vivencias relatadas en la narración. Esta 

fusión, si es aplicada entre contemporáneos que presentan horizontes ajenos entre sí, permite 

que se potencie una comprensión del otro, una comprensión de su propio horizonte y en algunos 

casos una comprensión de su accionar en el mundo, a partir de lo que la mirada literaria da1.   

El segundo punto que analizaremos se relaciona con el hecho de que la narración se apoya en 

el procedimiento de singularización, tomando la idea de Shklovski (1970). En su trabajo “El arte 

como artificio”, Shklovski realiza un análisis del lenguaje poético y cómo se diferencia de manera 

radical del lenguaje prosaico2. Esto lo hace señalando una de las características que él considera 

propias de la literatura, la singularización. 

Siguiendo al autor, el lenguaje prosaico y sus usos repetitivos conllevan una automatización cons-

tante que se derivan de los procesos de la economía del lenguaje que simplifican al máximo nues-

tra comunicación cotidiana: 

Las leyes de nuestro discurso prosaico, con sus frases inacabadas y sus 

palabras pronunciadas a medias, se explican por el proceso de auto-

matización. Es un proceso cuya expresión ideal es el álgebra, donde 

los objetos están reemplazados por símbolos. En el discurso cotidiano 

rápido, las palabras no son pronunciadas; no son más que los primeros 

sonidos del nombre los que aparecen en la conciencia. (SHKLOVSKI, 

1970, p. 59)

Estos automatismos que describe Shklovski como inevitables de nuestro lenguaje prosaico llevan 

a que nuestra percepción del mundo se vuelva pobre y simplificada.

1Es importante hacer una última aclaración: el programa de escritura propuesto por Sartre fue muy rechazado y discutido en su 
época (véase Blanchot [2007] y Barthes [2003]), incluso años después el mismo autor perdería el vínculo con estas ideas. Una de 
las razones principales es que lo que él planteaba era un programa para determinar de qué manera se debía escribir en prosa. 
Esto no afecta a nuestra investigación debido a que nuestra propuesta se relaciona con los usos potenciales de la literatura y lo 
que intentamos definir es el tipo de narraciones que pueden ser útiles a nuestros propósitos, aceptando de manera implícita que 
aunque hay infinitas maneras de escribir, no todas se alinean con lo que buscamos.
2Se requiere aquí una aclaración terminológica: cuando Shklovski se refiere al lenguaje poético lo entiende como el conjunto de 
objetos creados para ser percibidos estéticamente, mientras que lenguaje prosaico se refiere al lenguaje cotidiano.
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En este método algebraico de pensar, los objetos son pensados en 

su número y volumen; no son vistos, sino reconocidos a partir de sus 

primeros rasgos. El objeto pasa junto a nosotros como dentro de un 

paquete; sabemos que él existe a través del lugar que ocupa, pero no 

vemos más que su superficie. (SHKLOVSKI, 1970, p. 59). 

En suma, es este carácter revelador, desautomatizador, el que le da particularidad a la literatura y 

que se encuentra muy definido en la narración que nos convoca en este artículo.

En el caso de “Los desarraigados”, la narración va caracterizando a estos seres procesualmente. Al 

comienzo de la narración se lee:

A menudo se ven, caminando por las calles de las grandes ciudades, a 

hombres y mujeres que flotan en el aire, en un tiempo y espacio sus-

pendidos. Carecen de raíces en los pies, y a veces, hasta carecen de 

pies. No les brotan raíces de los cabellos, ni suaves lianas atan su tron-

co a alguna clase de suelo. (PERI ROSSI, 1988, p. 141). 

Si observamos las características que el narrador va numerando, podemos poco a poco comenzar 

a delinear las características que particularizan a los individuos en los que se centra. Después de 

esta primera mención, comienzan a desvelarse distintas facetas de las observaciones del narra-

dor; de esta manera nos encontramos con descripciones y expresiones que van formando una 

suerte de mosaico que va caracterizando a los desarraigados, tales como: “la ausencia de raíces 

les confiere un aire particular, impreciso, por eso resultan incómodos en todas partes y no se los 

invita a las fiestas, ni a las casas, porque resultan sospechosos” (p. 141). O:

Es cierto que en la apariencia realizan los mismos actos que el resto de 

los seres humanos: comen, duermen, caminan y hasta mueren, pero 

quizás el observador atento podría descubrir que en su manera de co-

mer, de dormir, caminar y morir hay una leve y casi imperceptible dife-

rencia. (p. 141)
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Y también:

Aunque algunos al nacer poseían unos filamentos nudosos que sin 

duda con el tiempo se convertirían en sólidas raíces, por alguna razón 

u otra las perdieron, les fueron sustraídas o amputadas, y este desgra-

ciado hecho los convierte en una especie de apestados. Pero en lugar 

de suscitar la conmiseración ajena, suelen despertar animadversión: se 

sospecha que son culpables de alguna oscura falta, el despojo (si lo 

hubo, porque podría tratarse de una carencia de nacimiento) los vuelve 

culpables. (p. 142)

Y al observar cómo se termina de construir ese mosaico, se manifiesta la habilidad de la escritora, 

que permite vislumbrar cómo la narración toda se presenta como una singularización. Los frag-

mentos, a pesar de su valor estético, tienen su máximo potencial cuando se lee la narración en su 

totalidad y podemos contemplar a los desarraigados completamente singularizados. Sean cuales 

sean los desarraigados que el lector se represente, ellos se presentan ante nosotros, desde un 

enfoque distinto, con un narrador que cuenta desde lo que observa como si lo viera por primera 

vez, y de esta forma, y más allá de los elementos fantásticos de la narración, los desarraigados se 

presentan desautomatizados por la narración. Como mencionamos previamente citando a Sartre, 

ahora que se hacen presentes mediante la referencia del texto, no nos dejan indiferentes; incluso 

ignorarlos ahora pasa a ser una acto consciente, por lo que la narración nos está cuestionando 

directamente. 

Ambos puntos trabajados se conjugan. Como instrumento pedagógico de una educación demo-

crática, pluralista, no es suficiente contar con narraciones que hagan referencias a situaciones 

cuestionables o, por otra parte, enfocarse en el potencial desautomatizador de la literatura; es 

necesario contar con estos dos rasgos. Se requiere poder observar en primer plano las situaciones 

que un escritor considera problemáticas y cuestionables, pero el impacto es insondablemente 

mayor cuando esa situación se presenta desautomatizada, y por lo tanto, renovando y cuestionan-

do la construcción que tenemos cristalizada. Es exactamente esto lo que Cristina Peri Rossi logra 

en este relato de manera magistral.

No todas las historias contadas desde un agente externo y que desarrollen descripciones utilizan-

do singularizaciones serían útiles para los fines mencionados de una educación en el pluralismo. 

Se requiere también que estas narraciones inserten a esos otros en el horizonte de expectativas 
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(JAUSS, 2003) del receptor de una u otra forma, y que, a su vez, promuevan el cuestionamiento. 

Este cuento, por la manera en que es narrado, evidencia sutilmente el hecho de que el narrador es 

un arraigado que habla sobre los desarraigados, y los juicios contenidos en las citas mencionadas 

más arriba son claramente juicios emitidos por los arraigados para hablar de los otros a los que no 

comprenden. Al observar la narración desde este punto de vista, el relato habilita al surgimiento 

de una serie de preguntas en el lector: ¿puedo sentirme identificado con alguno de los persona-

jes? ¿yo he colaborado directa o indirectamente con algunas de las situaciones que se describen? 

¿tengo una imagen de otros similar a las que se describen?

La descripción de los desarraigados contiene en sí misma, implícitamente, la visión que de ellos 

tienen los arraigados. Porque el sentir de los desarraigados no se debe solo al hecho de carecer 

de raíces, sino, en gran parte, a lo que eso genera en su vida social y a la mirada de los otros, los 

arraigados, con relación a ellos.

Conclusiones

Este ejemplo paradigmático de un tipo de literatura que permite ampliar los horizontes de la 

ciudadanía es solo el comienzo de una línea de investigación que estamos estableciendo, y que 

esperamos tenga un alcance interdisciplinario desde las letras, la educación, y las ciencias socia-

les, entre otras disciplinas, que permitirá el desarrollo de un programa para la educación cívica en 

la educación formal de cualquier país democrático. Proyectamos construir una metodología de 

trabajo concreta para trabajar las narraciones de manera que las ideas aquí expresadas puedan 

cobrar una presencia real en la comunidad, mejorando notoriamente el relacionamiento en nues-

tra vida en sociedad, y generando de esta manera mejores vínculos de reconocimiento entre sus 

participantes.

Si bien el cuento puede ser interpretado polisémicamente, una de sus lecturas, la que propone-

mos, puede ciertamente hacerse desde el punto de vista de la inmigración. Hace ya algunos años 

que Uruguay ha tenido una ola constante de inmigración desde Centroamérica, y anteriormente 

también un grupo de refugiados sirios. La enorme distancia cultural que separaba a la población 

de Montevideo con los grupos sirios generó, en muchos casos, un ambiente de poca bienvenida, 

llegando al extremo de que algunas de las familias que nuestro país acogió solicitaron luego per-

miso para volver a su país, incluso atravesando la situación crítica que conocemos. Aunque cultu-

ralmente más cercanos, los centroamericanos no tienen una bienvenida muy diferente. Tuvimos la 
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oportunidad de conversar con un ciudadano venezolano que vive actualmente en Uruguay, quien 

supo transmitirnos, más allá del tinte fantástico del cuento, que su sentir es similar al de los desar-

raigados del relato que nos ocupa. En su narrativa, nos contaba cómo él no solo se sentía desarrai-

gado de su país, donde había quedado su familia y sus vínculos más fuertes, sino que tampoco se 

lograba sentir parte del nuestro, debido a que los locales muchas veces le eran hostiles.

Probablemente, Cristina Peri Rossi haya vivido experiencias similares en su exilio, sumándose a 

este padecimiento la carga de ser mujer y lesbiana. En su condición de subalternidad, tal vez, ra-

dica paradójicamente su maestría como escritora. Porque ningún ser humano sufre en vano, y las 

poetisas se han caracterizado tradicionalmente por exponer, desde su voz lírica, las experiencias 

que de otra manera las sociedades habrían mantenido silenciadas. 

* Helena Modzelewski - Doctora en Filosofía por la Universidad de Valencia, España, bajo la 

tutoría de Adela Cortina; DEA en Filosofía por la Universidad de Valencia; Magister en Literatura 
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RESENHA

Um abrigo chamado escrita

BÂ, Mariama. Une si longue lettre. Dakar/Abidjan/Lome: NEA, 1979. 132p. (Título em inglês : A so 

long letter)

Alexandra Almeida de Oliveira
1 

Mon cœur est en fête chaque fois qu’une femme émerge de l’ombre. 
2   

 - Mariama Bâ

Há 41 anos, Mariama Bâ estreava no cenário literário senegalês com o seu aclamado: Une si lon-

gue lettre (Uma carta bem longa). A escritora faleceu, precocemente, dois anos mais tarde, pouco 

antes de ver publicada sua segunda narrativa: Un chant écalarte.

Une si longue lettre, editado pela extinta NEA
3
 (Les Nouvelles Editions Africaines), compõe-se de 

132 páginas, distribuídas em 27 capítulos
4
 . Ainda sem tradução em língua portuguesa

5
, esse livro 

encontra-se vertido para mais de vinte e cinco idiomas e foi laureado, em 1980, com o primeiro 

prêmio Noma, por ocasião da Feira do livro de Frankfurt. Nos inícios dos anos 2000, foi eleito o 

terceiro melhor livro da África.

1 Doutoranda em Letras e Linguística pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Letras - UFG, sob a orientação da Pro-
fessora Dra. Goiandira Ortiz de Camargo. Bolsista FAPEG. Possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Goiás (2002) 
e mestrado em Letras e Linguística pela mesma instituição (2007). Sua tese de doutoramento examina como uma análise densa 
das categorias narratológicas, feita pelo tradutor, pode atenuar as tendências deformativas da tradução apontadas por Antoine 
Berman (1985).
2 “Meu coração fica em festa cada vez que uma mulher emerge da sombra”.
3 Essa editora foi criada em 1972, pelo então presidente do Senegal, o poeta Léopold Sédar-Senghor. Seu capital era dividido 
com outros dois países além do Senegal, a Costa do Marfim e o Togo. Em 1988, a empresa teve suas atividades encerradas. Nesse 
mesmo ano, surgiram a Nouvelles éditions africaines du Sénégal, que passou a deter os direitos das duas obras publicadas por 
Bâ, e o Bureau ivorien de nouvelles éditions africaines (BINEA), em 1992, transformado, em Nouvelles éditions ivoriennes (NEI).
4 Embora na primeira edição, por um erro de formatação, o capítulo final seja o 28º. Ocorreu que o capítulo 25 foi nomeado, 
equivocadamente, de 26.
5 Devido a isso, todas as traduções referentes ao romance, neste trabalho, são de nossa autoria, visto que estamos desenvolven-
do tese de Doutorado sobre o livro.
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A trama entrelaça a história de Ramatoulaye e Aïssatou, duas amigas de infância. Como indica seu 

título trata-se de um romance epistolar constituído de apenas uma carta bem longa. Ramatou-

laye, a remetente, escreve para Aïssatou, que, metonimicamente, representa todas as mulheres e 

os homens de boa vontade a quem Bâ dedica a obra. Vários assuntos são suscitados nesse pujante 

romance, considerado o precursor das obras feministas no Senegal: a poligamia, o sistema de cas-

tas, a amizade, o conflito entre a tradição e a modernidade, a ausência de sororidade, a opressão 

masculina, a condição das mulheres da África Ocidental dentre eles. 

Nessa bela narrativa, a escrita mostra-se como lugar de refúgio para a recém-viúva que, a fim de 

amenizar sua dor, recolhe-se em seu luto e dá vazão ao seu lirismo narrando a sua história e a de 

sua amiga que vivenciou um drama semelhante ao seu: o da plurigamia. 

O romance em questão é o primeiro a denunciar a prática poligâmica como uma das questões 

centrais da submissão da mulher na África Ocidental. Após anos de uma boa convivência conjugal, 

Aïssatou vê-se num enlace plural e decide se divorciar do marido e assumir sozinha sua vida e a 

de seus quatro filhos. Graças aos estudos, ela consegue a tão desejada emancipação feminina. 

Quanto a Ramatoulaye, ao se constatar na mesma situação da amiga, três anos mais tarde, opta 

por se manter fiel a seus sentimentos e, surpreendendo a todos, resolve sujeitar-se ao casamento 

poligâmico e dividir o marido com a coesposa, conforme as leis do Corão. 

Com efeito, o livro sagrado islâmico prescreve que, em matrimônios poligâmicos, os maridos de-

vem aquinhoar seu tempo, seu amor e seus bens igualitariamente entre as coesposas. O que se 

verifica na trama, contudo, é o total desamparo da primeira esposa e de seus filhos. Já nesse seu 

primeiro romance, Bâ evidencia os conflitos advindos do conúbio múltiplo. Pois Modou (marido 

de Ramatoulaye) abandona a primeira família em razão das ameaças que Binetou, sua segunda es-

posa, lhe faz. A rivalidade acirrada entre as coesposas é explorada mais intensamente na segunda 

obra da escritora.

Nesse clássico africano, o estudo apresenta-se como uma das alternativas de se escapar da sub-

jugação masculina. Tante Nabou (sogra de Aïssatou), ao educar Petite Nabou (coesposa da des-

tinatária), incute-lhe no espírito uma educação de assimilação dos valores patriarcais, portanto 

mantenedora do status quo por não ser propícia à reflexão emancipadora. Em suas lições, a obedi-

ência e a docilidade têm primazia. Opostamente, a formação recebida pelas protagonistas se pau-

ta na reflexão, na abertura de espírito, na liberdade de pensamento, visto que elas eram “sœurs 

6 “irmãs destinadas à mesma missão emancipadora”.
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destinées à la même mission émancipatrice”
6
 (BÂ, 1979, p. 27) porque a professora branca tinha 

como objetivo:  

Nous sortir de l’enlisement des traditions, superstitions et mœurs ; nous faire appré-

cier de multiples civilisations sans reniement de la nôtre ; élever notre vision du mon-

de, cultiver notre personnalité, renforcer nos qualités, mater nos défauts ; faire fructi-

fier en nous les valeurs de la morale universelle7 (BÂ, 1979, p. 27).

Ramatoulaye reitera a importância da instrução no sucesso da amiga quando atribui seu triunfo 

aos livros. A cultura, em certa medida, desempenha um papel semelhante na vida da missivista, 

haja vista que, mesmo se sentindo deslocada por estar desacompanhada nas filas do cinema, ela 

enfrenta o desafio para cultivar seu espírito. Ademais, ela afirma que tanto os programas radiofô-

nicos quanto a sétima arte a ajudavam a lidar com a deserção do cônjuge.

Entretanto, a nosso ver, a escrita se mostra como a principal aliada da narradora. Em virtude disso, 

utilizamos a metáfora do abrigo para intitular esta resenha. Afinal, escrever consiste em uma das 

práticas para se autoconhecer, de discernir melhor seus sentimentos e de perceber seus limites. 

A epístola redigida por Ramatoulaye, em inúmeras passagens, assemelha-se a um diário íntimo. 

Até o fato de a composição da carta se dar aos poucos, quase que cotidianamente, reforça essa 

sua aproximação a um diário. Somado a isso, temos o argumento de que a carta não foi enviada 

a sua destinatária, vez que a amiga estaria no dia seguinte em sua casa. No entanto, a missivista 

endereça-se a Aïssatou porque a evocação de sua confidente é necessária para experienciar o 

acolhimento. Ramatoulaye sente-se mais confortável colocando-se na presença afetiva da amiga 

para romper com a solidão que o estado de viuvez lhe impunha.

Nesse sentido, a memória tem papel de destaque no romance. Por meio da rememoração do 

vivido, as experiências são ressignificadas e servem de aprendizado para orientar seu futuro, a 

grande alegoria da narrativa. Ou seja, após relatar suas angústias, suas dores, suas aflições, Ra-

matoulaye reavalia sua existência e as experiências acumuladas e se dispõe a começar uma nova 

etapa de sua vida. Dessa vez, no entanto, ela estará mais consciente do que está por enfrentar e 

mais preparada para os desafios com os quais se defrontará.

7 “Tirar-nos da paralisia das tradições, superstições e práticas, fazer-nos apreciar as múltiplas civilizações sem renegar a nossa, 
aumentar a nossa visão do mundo, cultivar nossa personalidade, reforçar nossas qualidades, reprimir nossos defeitos; fazer fruti-
ficar em nós os valores e a moral universal”.
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As fantásticas monstruosidades

FERRER, Clara. Amores monstruosos. Rio de Janeiro: Garamond, 2016.

Renata Masini Hein
1 

Aquele reino era seu, apenas seu, e quem quer que o tivesse invadido com suas oferendas não poderia 

tê-lo feito sem consciência disso.

-  Clara Ferrer

Laureado com Menção Honrosa no Prêmio Rio de Literatura em 2016 e livro de estreia da carioca 

Clara Ferrer, roteirista cinematográfica graduada em Geologia na UFRJ (Universidade Federal do 

Rio de Janeiro) e em Cinema e Audiovisual na UFF (Universidade Federal Fluminense), Amores 

monstruosos sugere alguns dos principais segredos de ser mulher - tarefa que apenas foi possível 

por mobilizar o universo do fantástico. Seus sete contos (um amor que se consuma nas rachaduras 

da materialidade, as doze irmãs, as delicadas monstruosidades de Elena, apenas o eu que existe 

em você seria capaz de amar o você que existe em mim, se o amor fosse objeto descartável, se 

garotas fossem monstros e conto de fadas epistemológico) certamente têm como matéria-prima 

a atenção à sensibilidade feminina.

São histórias de garotas e de mulheres buscando - e talvez até encontrando - seu lugar no mundo, 

por meio de suas relações com os homens, com as outras mulheres e, sobretudo, com si próprias. 

As personagens lutam por autonomia, liberdade, felicidade e poder. Logo no primeiro conto do 

livro, um amor que se consuma nas rachaduras da materialidade, um monstro “sem forma e sem 

ser” que vive embaixo do calçamento de uma antiga cidade com “impávidas muralhas grossas o 

suficiente para barrar até mesmo a passagem do tempo” se apaixona pela jovem e inocente Sera-

fina, filha da prostituta “canonizada que se recusa a vestir vermelho” conhecida e procurada todas 

as noites por homens que desejam morrer em seus braços. 
1 Renata Masini Hein é graduanda em Cinema e Audiovisual na UFF (Universidade Federal Fluminense) e atuou em diversos 
curta-metragens, longa-metragens e videoclipes como diretora de arte. É bolsista PIBIC do projeto de pesquisa entitulado “Petra 
Costa e os deslocamentos do cinema-ensaio”.
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No segundo conto do livro, as dozes irmãs, o secreto e venerado Baile das Moedas - “assim ba-

tizado por se passar nos subterrâneos do centro financeiro da capital, cujos cofres em art déco, 

diziam as lendas, guardavam tesouros mais maravilhosos do que qualquer coisa que a boca de um 

homem apaixonado pudesse oferecer” - ocorria durante todas as madrugadas de domingo a sá-

bado e exigia de seus frequentadores o juramento de jamais perderem uma única noite de festa 

sob a pena de morte àqueles que o desrespeitassem. Eis que, em uma das madrugadas, doze belas 

irmãs são degoladas sem nenhum motivo aparente, e o tradicional Baile das Moedas é extinto, 

provocando comoções, mas também alívios. 

Por meio de descrições detalhadas e inusitadas, as duas histórias são metáforas para reflexões 

preciosas: a conquista da autonomia de uma garota ao se tornar mulher, fazendo-se independen-

te e capaz de se ver livre dos cuidados maternos, e a cruel e silenciosa competição entre as mulhe-

res de uma sociedade pela atenção dos homens, respectivamente. A escolha de narrar momentos 

e dificuldades inerentes a ser mulher, ao menos na cultura ocidental e cristã, pelos artifícios da li-

teratura fantástica permite dar outro tom e outra perspectiva aos afetos e sentimentos ambíguos 

das mulheres. Sentimentos e vidas monstruosas, possíveis de assustar e devorar todos aqueles 

que ainda não entenderam seus mistérios. 

Já no conto apenas o eu que existe em você seria capaz de amar o você que existe em mim, o ce-

nário não é um lugar excêntrico e a história não tem canonizações contraditórias e assassinatos, 

mas as personagens não deixam de ser tão monstruosas quanto. Num café, João e Cecília perce-

bem o fim do relacionamento após concluirem tudo o que estava implícito no ato de escreverem 

um sobre o outro, e Cecília tem a sensação de ter sido desvendada e exposta, antes mesmo de se 

descobrir na solitude. Para ela, nada é mais intenso e importante que o processo de autoconheci-

mento. É um conto sobre perceber o outro e sobre se perceber no outro: é um conto, sobretudo, 

sobre amar e ser amado. O amor também é um monstro.

Clara Ferrer, cuja maior referência não à toa é Gabriel García Márquez, não economiza em figuras 

de linguagem e poesia: Amores monstruosos é potente por unir metáforas às lutas e aos dilemas 

das mulheres. Afinal, “se consumir de amor só tinha graça se sobrasse alguma coisa no final além 

de cinzas e devastação”.
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ENTREVISTA

Entrevista com Larissa Mundim 

“O público consumidor das publicações independentes nem sempre tem o perfil de quem é caracterizado 

como ‘leitor’ na pesquisa Retratos da Leitura do Brasil”

Ebe Maria de Lima Siqueira 

Goiandira Ortiz de Camargo 

 Mariana de Lima Siqueira

Para apresentar Larissa Mundim, podemos começar escrevendo que  é escritora, editora e jornalista goiana. 

Mas é pouco para representar a atuação da mulher visionária à frente de vários projetos na área da cultura, 

educação e artes  em Goiás. Para começar, é autora dos livros Sem Palavras (2013), Agora eu te amo (2014), 

Operação Kamikaze (2015), faz rs (2016) e do experimento gráfico-literário Prepiscianas – vol. 1, que tem 

coautoria de Carol Schmid. Com os livros, se junta à nova geração de autoras e autores que experimentam  

a linguagem na sua potencialidade de expressão ligada às mídias virtuais e trazem ares de renovação à 

literatura produzida no Brasil. 

Seu comprometimento com a literatura a impulsionou a ampliar seu horizonte de atuação. Criou a e-cêntrica-

org, projeto de apoio à inovação no mercado editorial (www.e-centrica.org) por meio de  ações de estímulo 

à leitura e formação de leitores;  de combate à invisibilidade da produção gráfica-literária nas regiões Norte, 

Centro-Oeste e Nordeste;  de apoio ao fortalecimento da participação de agentes sub-representados na 

cadeia produtiva do livro (mulheres, negros, indígenas e LGBTQIs); e de circulação alternativa da produção 

gráfica-literária. A feira e-cêntrica, que reúne escritoras, escritores, artistas, artesãos editoras, livreiras 

e livreiros independentes, é uma das ações da organização. E já tem o reconhecimento nacional  por seu  

êxito na área da divulgação, incentivo e formação de público leitor e apreciador de arte. 

Não fica por aí: Larissa é diretora geral da Casa da Cultura Digital, criada em 2004, com a missão de difundir 

e fortalecer a cibercultura para o exercício da cidadania. Em 2019 foi convidada pela Fundação Dorina 

Nowil para Cegos para representá-la na Comissão Nacional de Incentivo à Cultura da Secretaria Nacional de 

Cultura do Ministério da Cidadania. E tem tantos outros projetos que demandam seu sonho de socializar a 

arte e de trabalhar para o coletivo.

Este número da  Ler em revista, homenagem a duas poetisas representantes das mulheres que estiveram 

na linha de frente da cultura no início do século XX em Goiás, também traz  ao conhecimento de  suas 

ler.iiler.puc-rio.br


Cora Coralina e
 Leodegária de Jesus

130 anos de nascimento

N º 16, abril de 2020, ISSN 2179-2801

ler.iiler.puc-rio.br
Períódico L.E.R. - iiLer/PUC-Rio - RJ-Brasil

274

leitoras e seus leitores essa jovem mulher que tem agitado a cena cultural goiana.

Participaram da conversa-entrevista Ebe Maria de Lima Siqueira, 

Goiandira Ortiz de Camargo e, como convidada especial, Mariana de Lima Siqueira.

1. Primeiramente, nos apresente essa personalidade artística múltipla, que é a Larissa Mundim. 

Sabemos que você é jornalista e antes de atuar no meio editorial você cofundou a Nega Lilu 

Companhia de Dança. Fundou e dirige a Casa de Cultura Digital que tem, entre seus objetivos, difundir 

a cibercultura para o exercício da cidadania. É romancista, criou a editora independente Nega Lilu e 

a feira e-cêntrica. São várias frentes de atuação. Conte-nos um pouco desse percurso anterior ao seu 

trabalho com o livro.

O livro e a leitura estiveram presentes desde o princípio. Quando eu era criança estive próxima das Artes 

a partir da Poesia e da Literatura. Escolhi o curso de Comunicação Social – Jornalismo porque desejava 

escrever, quis ser escritora já na adolescência. Na Universidade, de maneira intuitiva, fui me envolvendo 

com projetos culturais e, antes de conhecer o termo “transmídia”, eu já lidava com as linguagens artísticas 

diversas trançadas de maneira natural. Quando eu tive acesso ao conceito de “rede”, no início dos anos 

2000, encontrei definições para meus modos de operar e pensar. Um passo importante para chegar até 

aqui foi a fundação da Casa da Cultura Digital (2003), a primeira do Brasil. De lá pra cá, já trabalhamos 

com inclusão digital de jovens, gestão da informação, apoiamos formação de redes produtivas e também 

co-realizamos projetos de formação de leitores e estímulo à leitura e à escrita, mas ainda não havia sido 

possível identificar um momento tão contundente de afirmação da Cibercultura (ou cultura cibernética) 

como agora, em 2020, presenciar a expansão brutal do ciberespaço por ocasião da crise provocada pelo 

isolamento social em todo o mundo. Percebo que todas as minhas frentes de trabalho anteriores e atuais 

são convergentes neste momento.

2. A sua entrada no mercado de produção independente se deu inicialmente como escritora, certo? 

Como foi a transição de escritora para o trabalho editorial? 

Só me tornei escritora porque um dia decidi buscar meios para me autopublicar. Esta independência é 

inspirada no movimento punk, que estimula autonomias: do it yourself. Foi assim que, em 2013, veio a 

público o romance ficcional “Sem Palavras”, escrito em parceria com Valentina Prado, e publicado pela 

Nega Lilu, uma editora que eu inventei para publicar meus próprios livros. Era como o cachorro correndo 

atrás do rabo. Quando constituí equipe e passei a dominar um pouco mais o ofício de fazer livros, fez 

sentido iniciar a publicação de outras autoras e autores goianos, com o rigor da alta qualidade criativa 
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em nossos projetos editoriais. Atualmente, mais de 25 títulos já constam em nosso catálogo, incluindo os 

livros eletrônicos (e-books e audiolivros). Se desde o princípio havia o recorte territorial na composição 

do catálogo, por desejo de ampliar a circulação da literatura goiana pelo Brasil, agora avalio que é um 

momento de abertura para a Nega Lilu.

3. Conciliar o trabalho de editora com o exercício da escrita não deve ser fácil. A ficção e a poesia lhe 

fazem falta enquanto atuação política?

Não é fácil mesmo conciliar a produção com a criação. A produção gera demandas e prazos de execução que 

minam nossa potência criativa, se não estivermos atentos,  dedicados e determinados. Por isso a prática 

rotineira da escrita é uma experiência importante, como fazer exercícios físicos diariamente. E a atuação 

política é, sem dúvida, um bom motivo para a escrita, assim como é um amor. Agora estou escrevendo meu 

terceiro romance ficcional e, para criar ambiência para este novo projeto, estou trabalhando em contato 

mais próximo com a natureza.

 4. O modelo de atuação da Nega Lilu editora e da feira e-cêntrica, apesar de inseridos em uma lógica 

de mercado, acaba por somar corpo a um movimento de subversão dessa mesma lógica por meio dos 

agentes que colocam na centralidade dos processos. Como sobreviver sendo uma voz dissonante 

nesse modelo de mercado que está posto? Como integrar e ao mesmo tempo corromper radicalmente 

essa cadeia por dentro?

Nossa operação é pequena do ponto de vista financeiro, sem dúvida menor do que nossos esforços de 

“infiltração”. Dialogamos com o mercado editorial tradicional para entender a cadeia produtiva que precisa 

ser reformulada, isso é consenso. Presenciamos as rachaduras desta estrutura instalada ainda no século 

19 ficando expostas, chegando até mesmo para o leitor, que está na ponta. Criamos então um plano de 

negócios próprio, que subverte os modos sistematizados de operar, valorizando a propriedade intelectual, 

buscando alternativas de circulação da produção e fortalecendo laços com os pontos de venda. Em paralelo 

a este movimento mais atento ao comércio dos livros, investimos cada dia mais nas ações de estímulo à 

leitura e formação de leitores. Sem isso não iremos muito longe, ainda que as estratégias sejam criativas e 

alinhadas com a experiência desejada pelo nosso público-alvo. A e-centrica.org é o meio que encontramos 

para difundir estas ideias e reunir pares. A feira e-cêntrica é um produto desta ação de apoio à inovação do 

mercado editorial a partir de uma postura independente.

Nesta visão, para “corromper” radicalmente a cadeia produtiva do livro precisamos refletir sobre 

alguns aspectos: 1) o que pode melhorar na relação entre editora e autor(a); 2) o que muda se editoras 
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transitarem com mais regularidade de ponta a ponta na cadeia produtiva do livro; 3) como seria a atuação 

das distribuidoras como agentes engajados e não somente logísticos; 4) o potencial das livrarias como 

espaços de transformação social e geração de renda; 5) a posição política manifestada pelo leitor(a) na 

aquisição do livro.  

Este é um trabalho que já está em curso. E não estamos sozinhos nesta “infiltração”. Por dentro, podemos 

perceber que o sistema está todo craquelado e está ruindo aos poucos. Neste momento em que outras 

estruturas - não necessariamente novas estruturas  - estão sendo implantadas e implementadas, a vantagem 

é de quem estiver mais consciente, organizado e, naturalmente, quem tiver recursos financeiros. Por isso 

é importante estarmos atentos ao movimento dos novos projetos hegemônicos.

5. Um dos empenhos mais exitosos das publicações independentes se apoia na fidelização de um 

público. Isso passa também pelo redimensionamento do papel social dos agentes estratégicos da 

cadeia produtiva, especialmente da leitora e do leitor. Quais os movimentos que são cultivados para 

a criação e manutenção dessa relação?

O público consumidor das publicações independentes nem sempre tem o perfil de quem é caracterizado 

como “leitor” na pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, 56% da população brasileira. Nosso público tem 

interesse em fazer do contato com o livro uma experiência sensorial. Além de pessoas que têm interesse na 

leitura em si, também atraímos interessados pela cultura visual e gráfica, capazes de valorizar a ilustração, 

o formato diferentão, materiais especiais, a artesania exposta, o gesto do autor(a) como artista. 

A construção e a manutenção da relação com este público ocorre, principalmente, por meio das feiras 

de publicações independentes, onde a diversidade da produção se reúne e expositores são os próprios 

autores(as) disponíveis para o encontro e a troca de ideias com o(a) leitor(a). Nas feiras ocorrem ainda as 

atividades formativas (minicursos, oficinas, rodas de conversa, intervenções artísticas, exposições) também 

capazes de criar laços a partir de interesses diversos, de ponta a ponta, na cadeia produtiva. Este público 

frequentador das feiras e identificado em atividades de formação realizadas de maneira continuada passa 

a consumir publicações independentes onde quer que elas estejam, ou seja em pontos de venda físicos 

(livrarias, cafés, lojas colaborativas) e vitrines on-line.
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6. A trajetória da e-cêntrica já passou pelo mapeamento de profissionais de diferentes áreas da 

produção independente do Brasil, pela formação de um banco de dados possibilitando a criação de 

redes de contatos, pelo lançamento de uma revista eletrônica em 2017, por vários projetos de cultura. 

O que vem em seguida nesse percurso?

O mapeamento é uma atividade constante, a coleta de dados para o Mapa das publicações independentes 

continua. Já temos mais de 500 iniciativas localizadas em todas as regiões do Brasil. A segunda etapa do 

projeto e-centrica.org, prevê a articulação entre os agentes identificados no mapeamento, criando fóruns 

para a discussão de nossa problemática comum, e a criação de uma vitrine eletrônica (marketplace) para a 

venda de alguns trabalhos definidos por curadoria.

7. Existe um contexto mundial, já em curso há um tempo, que exige mudanças nas formas de comunicação 

do mercado livreiro com o público-leitor. Esse cenário agora se intensifica com o isolamento forçado 

em decorrência da pandemia do coronavírus. A reinvenção dessa comunicação e dos momentos de 

encontro, como as feiras e demais atividades de formação, se tornam pauta urgente. Como a Nega Lilu 

Editora tem pensado sua reconstrução nesse panorama atual?

Se as feiras existem para provocar encontros e gerar resultados a partir deste contato físico, agora precisam 

se reinventar. Para além da venda, existem outros capitais envolvidos nestes eventos, como networking, 

pesquisa, capacitação e qualificação profissional, fortalecimento da curadoria, e alguns destes podem ser 

virtualizados sem perda completa de sentido, outros não. No entanto, o desafio é continuar estimulando 

a comercialização, nossa capacidade criativa está sendo exigida neste momento para pensar o negócio. 

Ainda que o isolamento social transforme nossos hábitos de consumo e que as vendas on-line tenham 

crescimento, sabemos que o envolvimento com o livro antecede o ato de compra. Ou seja, estamos de 

volta à base, confirmando a relevância do trabalho de formação para a leitura, para a escrita e para as 

relações diversas com o livro, enquanto objeto. 

Neste momento, a Nega Lilu Editora e outras realizadoras de feiras de publicações independentes pelo 

Brasil estão realizando vídeo conferências para discutir este assunto. A feira e-cêntrica ocorreu nos dias 7 

e 8 de março, antecipando-se à quarentena por pouco mais de uma semana. Não há garantias de que outras 

feiras ocorram este ano. Por mais que haja amparo legal, por meio de decretos governamentais, de forma 

geral os eventos podem sofrer esvaziamento. As relações humanas estão sendo reconstruídas em todos os 

níveis. A expectativa é que possamos nos posicionar de maneira menos nociva ao Planeta Terra. 
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8. Há uma intensificação do desmantelamento de políticas públicas voltadas para a área da cultura no 

Brasil,  desde a falta de investimento direto em ações, até a ausência de dados oficiais reunidos sobre 

o tamanho desse mercado, seus impactos em outras áreas etc. Como não se deixar encolher diante 

desse panorama? As livrarias de rua, os autores e editoras independentes, como sobreviverão a esse 

momento tão difícil?

Os espaços institucionais ainda existentes, conselhos e colegiados, devem ser ocupados pela sociedade 

civil organizada. Os poucos mecanismos de incentivo à Cultura em funcionamento, seja em âmbito federal, 

estadual e municipal, devem ser acessados de maneira mais estratégica, pois os projetos dedicados ao 

coletivo passam a ter relevância ampliada. Fora da esfera do poder público, sigo acreditando na efetividade 

da atitude punk, no desenvolvimento de estruturas cada vez mais autônomas, com gestão coletiva. O 

desafio é a articulação e atuação em escala.

9. A Ler em revista nesta edição presta uma homenagem a  Cora Coralina e a Leodegária de Jesus. 

Ambas completaram 130 anos de nascimento em 2019. Cora Coralina é reconhecida no Brasil e no 

exterior pelo público e por pesquisadoras(es). Leodegária de Jesus ainda não teve sua obra conhecida 

como deveria face a sua importância para a literatura produzida em Goiás. Como você vê as duas 

poetisas no cenário goiano?

Minha relação com a obra das duas começa, naturalmente, como leitora. Uma pena que não estejam vivas 

pra gente trocar umas ideias. Acredito que a Universidade tenha tido papel fundamental para a difusão 

nacional e internacional da poesia de Cora Coralina. Talvez as publicações merecessem um arrojo maior, 

tanto no projeto editorial quanto no plano de comercialização, o que poderia construir outras relações 

entre a poeta e o público-leitor. Mas além de escritora e editora, sou também livreira, e sei que a obra de 

Cora é procurada por quem deseja se aproximar da cultura goiana a partir da leitura.

Tomei conhecimento da escrita poética de Leodegária de Jesus e soube de sua importância para a cena 

quando surgiu a Livraria Leodegária, na Cidade de Goiás. Acredito que isso tenha ocorrido com muita gente. 

A Livraria cumpre um importante papel de difusão da imagem e da obra dela. Desde então, nas minhas 

falas em eventos diversos, procuro sempre citar o nome desta mulher negra que o Brasil precisa conhecer 

e estudar mais.  

Percebo que o legado de Cora e Leodegária sempre pode colaborar para o fortalecimento do movimento 

poético em Goiás, que é real, que é crescente entre os jovens, muito estimulado por saraus e slams. A 

existência da Cidade de Goiás amplia muito estas possibilidades. 

A Nega Lilu Editora tem um projeto de estímulo à escrita e à publicação de novos autores goianos, por 
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meio da Coleção e/ou (Selo Naduk). A cada dois anos, realizamos um processo seletivo para a composição 

de antologias, publicamos um volume de poesia e outro de contos e crônicas. Estamos na terceira edição e 

é sempre maior o número de poemas inscritos. O que podemos observar é a existência de uma disposição 

para a escrita poética como forma de expressão em Goiás. A par deste potencial, a Nega Lilu tem buscado 

promover atividades permanentes para o amadurecimento e para a qualificação desta produção que, 

como no passado, pode nos dar muita alegria. Além das nossas iniciativas de formação, existem outras, 

acadêmicas e não acadêmicas, todas muito valiosas.  

10. Leodegária de Jesus, intelectual e poetisa, mulher negra, foi pioneira na poesia goiana. Ela 

publicou o primeiro livro de autoria feminina, Coroa de lírios, em 1906. Com ela iniciou em Goiás uma 

tradição de escrita de punho feminino. Como você enxerga a cena literária atual, escrita por mulheres, 

em Goiás? 

Publicamos duas poetas excelentes, Cássia Fernandes e Dairan Lima, mas existem tantas outras, Thaise 

Monteiro, Dheyne de Souza, Dayse Kenya, Aurea Denise.    

Também não me esqueço da prosa envolvente de Augusta Faro e gosto da ideia de continuar escrevendo e 

publicando meus romances ficcionais, perscrutando as relações humanas no nosso tempo. Somos muitas, 

estamos vivas e em plena produção. O processo seletivo da Coleção e/ou também me anima em relação à 

produção literária e poética da mulher goiana. Destaque para a prosa de Manuela Costa e Alice Orth.  
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