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Novos estudos sobre Jacinta Passos

Os ensaios aqui agrupados foram escritos especialmente para esta edição

por intelectuais, escritores, poetas e críticos que, a meu pedido, sem nada rece-

ber em troca, generosamente se debruçaram sobre a obra de Jacinta, em especial

sobre sua obra poética. Cada um escolheu determinado assunto de seu interesse

para analisar, um prisma do qual partir, um conjunto de impressões ou convic-

ções a expressar, e o fizeram com total liberdade.  Nenhum teve acesso aos textos

dos outros.

Os ensaios heterogêneos aqui reunidos têm algo em comum: todos signifi-

cam uma contribuição contemporânea, um olhar cheio de frescor sobre a obra de

Jacinta Passos. O conjunto crítico traz Jacinta para o mundo de hoje, aproxima-a

das nossas maneiras de vivenciar literatura e jornalismo, das sensibilidades atuais.

A colaboração que estes novos textos oferece é inestimável, já que constitu-

em a ponte, a ligação (que pode se apresentar como ruptura) entre o que se vinha

pensando e escrevendo a respeito de Jacinta Passos e o que se começa a pensar

hoje. Por isso, eles também acendem polêmicas, já que alguns se opõem, explíci-

ta ou implicitamente, a idéias ou análises dos ensaios anteriores – reunidos na

Fortuna Crítica –, estabelecendo com estes saudável diálogo crítico.

As perspectivas atuais dos textos que se seguem serão enriquecidas, estou

certa, pelo surgimento de novos estudos, a partir das sugestões e provocações

dos que aqui estão, e também a partir do acesso à obra completa da autora e à

sua mais recente biografia. Há numerosos aspectos tanto da obra e como da vida

de Jacinta inteiramente abertos à pesquisa e à análise, que jamais foram pensa-

dos de forma organizada. Entre eles, e somente a título de exemplo, lembro a

relação da poesia de Jacinta Passos com o Modernismo e com a Geração de 1945,

o excelente estudo de caso que ela oferece para discutir as ligações entre criação

literária e loucura, o conjunto dos cadernos do sanatório, que em parte permane-

cem inéditos, a sua rica atuação política, as  convergências entre essa atuação e a

obra que escreveu, o conjunto da sua produção jornalística, o estudo (após

complementação) da fortuna crítica, os anos obscuros em que viveu em Petrolina,

os vínculos entre sua poesia e a dos artistas baianos da época, as ligações entre

sua biografia e sua poesia, além de temas e problemas importantes em seus li-

vros, como o locus do amor, da infância, da espiritualidade, da política, do gêne-

ro etc. A lista é numerosa, desdobra-se em muitas.
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Ângela Baptista, Gerana Damulakis, Fernando Paixão, Florisvaldo Mattos,

Hélio Pólvora, Guido Guerra (que infelizmente já nos deixou), Ildásio Tavares e

Simone Lopes Pontes Tavares, os autores dos textos escritos para esta edição,

nem imaginam o quanto lhes sou e serei para sempre grata. Por minha culpa, eles

em geral produziram textos curtos, pois à época, num desvario de otimismo base-

ado no meu desejo e não em fatos, pensei poder terminar e publicar este livro

muito mais rapidamente do que consegui, e por isso os apressei a entregarem

seus textos. Meu consolo por atitude tão inadequada é o brilho de suas contribui-

ções.

As notas redigidas pelos autores estão assinaladas como “Nota do texto ori-

ginal”, para diferenciar daquelas que redigi.
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Presença do humanismo militante
na poesia de Jacinta Passos

Florisvaldo Mattos1

Na introdução à segunda edição de Canção da partida (Salvador: Fundação

das Artes, 1990), José Paulo Paes lamentou estivesse a poesia de Jacinta Passos

(1914-1973), àquela altura, “ausente das livrarias” desde a publicação de sua últi-

ma coletânea de versos, Poemas Políticos, 39 anos antes, precisamente em 1951.

Atribuía tal ausência a “razões de vária ordem”, como “o reconhecido descaso do

leitor brasileiro” pelos livros de poesia, o que condenava estes, “com raríssimas

exceções, a uma vida editorialmente curta”, e a problemas de saúde que afetaram

a vida da poeta.

Ponho-me a cavaleiro desse vexame editorial, já que coube justamente a

mim, por razões que atribuo à ingerência dos fados, então na presidência da

Fundação das Artes (1987-1990), na gestão do governador da Bahia Waldir Pires,

o privilégio de apoiar e favorecer as iniciativas que resultaram na segunda edição

de Canção da partida, de cuja organização e estudo crítico se incumbira José

Paulo Paes.

Atendendo a um gentil convite de Janaína Amado, sua única filha, volto

agora a me encontrar com a poesia de Jacinta Passos. E não poderia imaginar

quanto me iria oferecer de aprendizagem e deleite espiritual essa auspiciosa ho-

menagem. Primeiro, retirando-me do desconforto de leitor de um único livro da

poeta, o já citado Canção da partida, em sua edição baiana; depois, por me

permitir a leitura de outros, desde o inaugural, Momentos de poesia, 1942, a pró-

pria Canção da partida, na edição de 1945, com ilustrações a bico-de-pena de

Lasar Segall, Poemas políticos, de 1951, e a sua poesia de nítido vinco ideológico

de A Coluna, de 1957.

1 Baiano de Uruçuca, Florisvaldo Mattos (1932) é poeta, jornalista, crítico literário e escritor de
méritos reconhecidos no país. Professor aposentado da Universidade Federal da Bahia (UFBA),
ocupa a Cadeira nº 31 da Academia de Letras da Bahia. Entre outros livros, publicou A Caligrafia do
Soluço e Poesia Anterior (1996) , Mares Anoitecidos (2000) e Galope Amarelo e Outros Poemas
(2001), de poesia; e Estação de Prosa & Diversos (1997), A Comunicação Social na Revolução dos
Alfaiates (1998) e Travessia de Oásis – A sensualidade na poesia de Sosígenes Costa (2004). Foi
durante anos editor do “Suplemento Cultural” do jornal “A Tarde”, de Salvador, onde também tem
exercido cargos de direção jornalística.
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Confesso que saí dessas leituras altamente reconfortado, como que liberto

de uma culpa, e enriquecido pelo que me trouxe a ampla gama de significados

presentes no corajoso lirismo de Jacinta Passos. E foi percorrendo as latitudes

desse estuário que atentei para as singularidades de um norte temático, respon-

sável por rupturas na criação poética, para as quais o ano de 1939 se oferece

como ponto de partida, justo com o poema intitulado “Campo Limpo”, quando

paulatinamente começa a desaparecer de sua poética o que José Paulo Paes cha-

mou, em seu estudo, de “flexão verbal da súplica”, elemento condutor de símbo-

los por meio dos quais anteriormente se expressavam o espírito religioso e o

temperamento místico de Jacinta Passos.

“Campo Limpo” parece estabelecer uma divisa. A índole poética como que,

gradativamente, se desvia, se exila das invocações místicas, em busca de outras

cogitações, outros cenários, onde o nome de “Senhor”, conquanto presença ain-

da não indispensável, vai se ausentando, substituído por outras formas de satis-

fação espiritual e existencial.

Poemas são janelas, e poetas, faces, prontas para descobertas, há de ter

pensado Jacinta, em fins de 1939, provavelmente quando redigiu este poema,

que a fez vislumbrar, primeiramente, o ardor da “natureza viva”, brotando do

ardor da seiva de campos, a ondular ante novo olhar de assombro para as formas

da existência real. Vê profundidades de noites e estrelas, num esplendor de bele-

za, que a faz perceber em si “uma estranha alegria” – a terra, os campos, a paisa-

gem, como pedaços vivos de si própria, vibrações de uma vida amanhecente.

Realmente, amanhece ali outra Jacinta Passos, e logo se produz um encade-

amento vibrante de temas. No primeiro poema de 1940, “Alegria”, mente a pers-

crutar, a poeta descobre o “irmão desconhecido e anônimo”, cuja “face marcada

pelo sofrimento” tem o “traço de semelhança” com a verdadeira “face perfeita de

todos os homens”.

Tudo doravante tornar-se-á matéria de descoberta. Neste mesmo 1940, já

com a guerra de Hitler avançando – “A guerra”, “Poema” –, veredas de amor e

ternura se abrem pela via mais larga da solidariedade; o olho e o olhar se aproxi-

mam de seres humanos carentes de cuidado e afeto.

Simplesmente,

tranquilamente,

eu me abandonarei a ti num gesto de oferenda.

Encontrarás no meu olhar a compreensão das palavras que não disseres.

(“Poema”, Momentos de poesia)

A virada se acentua em 1941 com a assunção plena da consciência solidária,

a introspecção reflexiva mostrando o sentido da vida em favor de outrem, em
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poemas como “Compreensão” (Esquecida / de todas as dores do mundo, do mal

profundo da vida), “Mensagem aos homens” (Inteira, pura e livre como a luz, a

livre luz das alvoradas), “Mistério carnal” (Corpos humanos que a morte tocou. /

Por que esperam os corpos abandonados / na branca solidão do vasto cemitério?).

No processo de libertação da transcendência para a progressiva assunção

de uma consciência social, antes mesmo de firmar-se uma opção de cunho ideo-

lógico sob os ditames de uma agremiação política (sabe-se que ela em 1945 filiou-

se ao Partido Comunista Brasileiro), Jacinta Passos começa a delinear um panorama

temático com a sensibilidade voltada para uma gama de preocupações e anseios

que futuramente se vão desdobrar e se firmar, a par com as marchas e

contramarchas de um processo político, através de movimentos, campanhas, or-

ganizações, bandeiras, cuja força de atuação irá se afirmar e crescer, abarcando

sucessivos decênios, à medida que o século XX avança, para se transformar em

uma quase neurose, ao irromper o XXI.

Esse amálgama ideológico que busca se definir numa contracorrente das

mudanças políticas cristaliza-se em torno de um feixe temático que, agindo como

doutrina de múltiplas faces, vai concentrar-se em fenômenos sob a forma de lutas

em defesa da cidadania, do meio ambiente e da internacionalização de propostas

globais de total afirmação das potencialidades do humanismo.

Tenho para mim que esse painel temático se escalona, arbitrariamente, na

seguinte ordem:

1 - a mulher, a condição feminina, inserida num processo de afirmação e

ascensão;

2 - a criança, que desperta a confiança no futuro, a merecer atenção, sendo

até objeto de projetos e programas, em escala mundial, que impeçam venha

ela mergulhar no desamparo;

3 - a natureza, expressada como um bem a serviço da felicidade geral dos

homens, refletindo-se em todos os passos da existência humana, o que pres-

supõe uma luta permanente pela sua preservação;

4 - finalmente, a eleição exaltada das manifestações populares como refúgio

dos desassistidos e vencidos pelos desajustes da própria ordem opressora,

na qual se inserem todas as vítimas das desigualdades sociais.

Configurando o que já era uma tendência no livro anterior, Canção da par-

tida se apresenta como uma síntese do engenho antecipativo desse humanismo

militante, que, por vezes, na dimensão das ações práticas, toma a forma de

humanitarismo. Ao longo deste livro, a poeta constrói poemas, que vão acumu-

lando, concentrando as potencialidades de uma energia humanista, que não

seria demasiado chamá-la de raiz precursora de atitudes, comportamentos,
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posturas e ações, englobadas sob os rótulos de cidadania, ambientalismo e

internacionalização de hábitos e signos culturais.

Instala-se um campo magnético de implementação de vontades, na esfera de

criação, de aspirações positivas, de ações em defesa dos mais carentes e mais fra-

cos, símil daquele momento posterior à Segunda Grande Guerra, que fez acender

ânimos e crenças – aquele “suelo de creencias”, vislumbrado por Ortega y Gasset –

, ao tempo que se desmoronavam velhas e caducas formas de afirmação e poder,

sob o pálio de novas ideias e padrões de convivência humana e social. Ruem os

modelos de dominação do homem pela porta do individualismo, instalando-se

uma nova ordem pontuada pelas ideias de liberdade, democracia e socialismo.

Hoje, ao fim de uma trajetória que levou de roldão mitos e crenças, alçam-se

bastiões de propagação das criações do espírito, como a se instalar um estado de

necessidade regido pela lucidez, cujo universo se manifesta e se codifica por

meio de novas palavras, novos signos, novos gestos, propagados como compro-

misso de teor universal.

Em face disso, numa linha de premonição, a poesia de Jacinta Passos distin-

gue-se como uma luz precursora de etapas e realidades futuras e se afirma, ape-

sar de editorialmente curta, como um farol, a iluminar múltiplas sendas, planaltos

e planícies, onde se vão empreender marchas fatigantes, porém essenciais.

Vejamos como se apresenta a poesia de Jacinta Passos nesta sugerida grade

temática.

Três poemas de Momentos de poesia – “Mulher”, “Mistério carnal” (ambos já

anteriormente aludidos) e “Canção simples” – deflagram o processo em que a

condição feminina rompe o grilhão da religiosidade, a que a poeta se filiara por

doutrinação espiritualista e inclinação mística, para adquirir expressão de inde-

pendência em “Três canções de amor”, “Canção da alegria” e, principalmente, num

poema de mais fôlego estrutural, “Chiquinha” – todos de Canção da partida.

No primeiro dos três últimos, valendo-se de reiterações de uma cantiga de

roda do folclore infantil, no ato de oferecer o corpo de mulher ao amado, porque

assumida a condição com naturalidade, sabe que amar é doce, enquanto o efeito

da entrega agora muda o sol, que muda a terra, ela e também o parceiro, para

ambos virarem passarinho, símbolo de pureza e liberdade. E logo a série de

perguntas emblema:

Cadê a Princesa?

A Princesa fugiu?

A terra tremeu?

A torre caiu?
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O amor é grande, porém ainda sobram determinações, regras. Logo a poeta

decide mandar, e é uma ordem:

Abra a porta,

queremos entrar!

(...)

Que porta pesada.

Que porta caturra!

Empurra!

(...)

Já cresce o gigante

maior que o mar.

A porta de bronze

vai arrombar!

No segundo poema, “Canção da alegria”, elementos do folclore infantil de

matriz rural se unem no ato de fazer para sugerir um outro fabrico, além da fari-

nha, quando a urupemba, de tanto peneirar, não resiste, e logo sobrevém o avi-

so, o grito:

Olhe o rombo

olhe o rombo

olhe o rombo arrombou!

olhe o cisco

olhe o risco

urupemba furou!

(...)

Escorra! Escorra!

Tirai essa borra!

E restará no fim:

Farinha fininha

Peneiradinha!

Ai! vida, que vida

minha! nuinha!

Vida igualzinha à da “Nêga Fulô”, de Jorge de Lima.

Dedicado a sete mulheres – todas certamente de linha participante, como a

poeta –o poema “Chiquinha” tematiza a condição feminina numa perspectiva his-
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tórica que enfileira geografias e impérios remotos, séculos, humanidades e con-

flitos, rumo à libertação do indivíduo mulher em plena sociedade burguesa capi-

talista, onde a máquina, símbolo de escravização mecânica, se torna o instrumento

ideal de, por artes da perseverança e da determinação, alcançar-se a salvação.

A máquina, típico meio de extensão de braços e mãos, depois do inexorável

passar de sofrimentos e humilhações, liberta na mulher operária o corpo de serva

doméstica e, arrancando-a de casa, derruba paredes / limites, fronteiras / do lar,

doce lar / – prisão milenar.

E um corpo liberto constrói o mundo, pela dignidade do trabalho, bom e

valoroso – o bastante para a poeta proclamar e concluir, indagando afirmativa-

mente:

Chiquinha

tu sabes que a máquina

que move

o mundo moderno

te vem libertar?

Em “Canção simples”, o recurso ao verso em redondilha patenteia vontade

de alteração, de mudança, com um dinamismo rítmico que acondiciona o impul-

so de vencer a adversidade da submissão feminina, refletida comparativamente

na imagem da flor caída no rio, que a leva para onde quer, como fatal destino.

Mas, encadeando paralelismos, a poeta maneja uma dialética em que subsiste a

ideia da “mulher semente”, da entrega da virgindade como uma divisão que não

deixa resto, das confissões masculinas de amor infinito que contrastam com a

finitude da vida, para por fim rotular a submissão chancelada pela relação sexual

como expressão da “fraqueza humana”.

Não sem razão, José Paulo Paes, em seu estudo crítico, invoca observação

de Sérgio Milliet, que ressaltava, em Jacinta Passos, uma sensibilidade

“marcadamente feminina”, a abrir-se para “uma visão crítica da condição da mu-

lher rara de encontrar-se na poesia brasileira” até ali, basicamente por meio da

criação poética projetada na Canção da Partida.

“Cantiga das mães”, de Momentos de Poesia, encara o tema da criança numa

clave de fatalidade, subjacente na inevitável perda maternal do filho, por efeito

de um determinismo existencial, imposto pela ordem natural das coisas.

Fruto quando amanhece

cai das árvores no chão

e filho depois que cresce

não é mais da gente não.

MIOLO.pmd 30/6/2010, 17:28526



527

Porém, não é a cadeia do afeto possessivo, supervisionada por um desígnio

da natureza, capaz de impedir que filhos cresçam – antes ficassem meninos / os

filhos do sangue meu, geme o coração materno –, pois quem leva o filho não é a

morte, mas a própria vida, na dialética de uma realidade cíclica.

Amargamente, para a mãe, os filhos partiram – foram viver seus destinos, /

isto sempre foi assim, consente a razão conformista –, longe, bem distante de

berço, riso / coisas puras, / brigas, estudos, travessuras / tudo isso já passou, rema-

tando com o doloroso refrão:

Foi a vida que roubou.

Depois da “Canção para Jana” (Poemas Políticos), na qual, ferida no mesmo

bordão de perda irrecusável – Flor buliçosa / rosa, crescei –, suspira a incerteza da

volta, para agasalhar-se na sombra aqui destas asas / até um dia, é na “Canção de

brinquedo” que o estado de resignação se impõe, na certeza de que no reino da

terra / riso será, riso que (avisa) não é de graça, porque para a flor de sangue

invocada (a criança) tempo virou / tempo virá. E mostra a linha de risco, marco de

desafio, já que a menina não é flor sozinha, logo novo aviso:

Um olho aceso

entre as mulheres

criatura minha.

E então manda o destino de ser liberto, que segue (a menina) puxando o

novelo:

Agora sim.

Flor no cabelo

entra na roda e dança, ó jasmim.

Obra seminal desta antecipação de temáticas que irão proliferar num con-

texto de humanismo universalizante, Momentos de Poesia apresenta o poema que

traduz o sentimento inaugural de devoção e reconhecimento do primado da natu-

reza – “Campo Limpo”, justamente o nome da fazenda onde nasceu Jacinta Pas-

sos, nas proximidades de Cruz das Almas, no Recôncavo baiano.

É lá que, nos seus campos banhados de sol, literalmente viceja o ardor da

seiva rebentando nessa natureza viva, propagado em doçura de céu crepuscular,

árvores frondosas que se alongam como fantasmas quando a noite desce, cujo

esplendor de beleza provoca uma estranha alegria, por de lá provirem sombra e

flor e fruto – paisagens que fazem reviver, interiormente, todos os instantes perdi-
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dos para sempre, ocultos, de uma infância já morta, mas conservada no ser pro-

fundo.

Nessa poética de descortino virtual do mundo, o amor livre, presumido e

desejado em canção, não acontece apenas com o despir da roupa da mulher, mas

no instante em que o corpo é fruto (“Canção do amor livre”). Traduzido em escrita

despojada:

Peixe e pássaro, cabelos

de fogo e cobre. Madeira

e água deslizante, fuga

ai rija

cintura de potro bravo.

E o corpo masculino aflora como

Relâmpago depois repouso

Sem memória, noturno.

A predisposição de amar, de dar-se ao amor (“Chamado de amor”), não se

consuma como exorcismo carnal, mas como forma delineada a partir de potenci-

alidades da natureza que se manifestam:

Tanta laranja madura

ai tanta!

que aroma vem do quintal.

A maré já deu passagem

cresce meu canavial.

(...)

Jasmim da noite floriu.

Jasmim.

Acabou-se o bem e o mal.

Desde o recurso à inserção de formas líricas oriundas do universo infantil,

usando refrões de cantigas de roda – Passa / passa / passará / derradeiro ficará

(“Canção da Partida”); Eu fui por um caminho. / Eu também. / Encontrei um

passarinho . / Eu também (“Três canções de amor”); Su su su / neném mandu /

quem dorme na lagoa / é sapo cururu (“Cantiga de ninar”) –, de formas folclóricas

(samba-de-roda), até toadas de trabalho – Urupemba/ urupemba / mandioca aipim!

/ peneirar / peneirou / que restou no fim? (“Canção da alegria”), como observa José
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Paulo Paes, a poesia de Jacinta Passos avança para latitudes criativas em que

ressaltam preocupações com as adversidades do ser humano, centradas no sofri-

mento e em estados de infortúnio que se apossam de almas desamparadas pela

sociedade, de que são exemplos, para resumir, os poemas “Navio dos Imigran-

tes”, “Sangue Negro” e “Carnaval”.

O primeiro deles, dedicado ao pintor Lasar Segall, que ilustra a primeira edi-

ção de Canção da Partida, exalta a triste saga aventurosa de seres humanos impe-

lidos aos quadrantes do mundo por vicissitudes diversas, como corpos largados /

desamparados, / límpido tempo / de primavera / mora no fundo / de vossa espera.

Corpos humanos

suportam corpos,

seus desenganos.

Corpo, cansaço

longa viagem,

busca um regaço

terra ou miragem.

O segundo, “Sangue Negro”, lavrado em vertente nitidamente social, irradia

um halo de confiança plena na extinção do flagelo da miséria que se abate sobre

seres humanos, através de forças latentes criadoras do progresso material, como

no fazer jorrarem as reservas petrolíferas das profundezas do solo baiano – san-

gue negro cor da noite / da cor do preto africano, em alusão ao braço que muito

deu à terra de que foi escravo –, energia libertadora, que impulsiona transforma-

ções múltiplas, refletida até mesmo no aboio de indício mutante do vaqueiro

nordestino – O homem tira da terra / a chuva que o céu não dá. E até, com a alma

transbordante de fé,

O lavrador

largará a enxada que dos pais recebeu

e moverá os arados mecânicos

que os homens de outras terras lhe ensinaram

através da distância e dos ventos oceânicos.

Em “Carnaval”, manejando o verso-livre – uma particularidade formal da

poética modernista –, a linguagem se solta, variam timbre e ritmos, aflora um

estado de ânimo que, penetrando numa expressão da vida popular, acompanha

o seu desenrolar, impelido pela imaginação plural, em flagrante manifestação de

liberdade ao longo dos espaços urbanos, chancelado pela mistura de raças e

classes, cores e ritmos, própria da cultura da Bahia.
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É ali que, pelos cantos e batuques, o negro é rei.

Negro é rei

no carnaval,

tem manto, tem cetro,

e o chapéu de sol

é pálio real.

É no carnaval que gritos humanos, interjeições, / lança-perfumes, desejos sem

rumo (...) / um cheiro forte de todas as raças, / vibram no ar.

Uma massa humana,

todas as cores,

todas as raças,

todas as classes,

em confusão.

De que subsolo irrompeu, informe, nua,

essa nova realidade sem nome que dança na rua?

E prossegue a poeta, registrando em versos a mistura sem fim – homens,

mulheres chiques que têm amantes, vagabundos elegantes, literatos de acade-

mia, gente graúda, gente pobre, louro estrangeiro, ondas humanas, cuja voz se

perde na multidão e no asfalto.

Um povo surgiu, surgiu não sei donde

dançando, cantando, um povo surgiu.

Universo de símbolos em que se reflete a alma de Jacinta Passos, porque a um

só tempo está no seu sangue, em que se concentram sementes de vida popular.

No meu sangue,

as raças,

as classes,

os povos

misturam-se.

Eu sou a Bahia.

Viva o Rei Momo! hoje é seu dia.

A permanência da poesia de Jacinta Passos há de ser analisada pelas

virtualidades que antecipa o seu humanismo militante em relação a temas hoje
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mundialmente disseminados sob rótulos e bandeiras diversas em defesa de prin-

cípios como cidadania, meio ambiente e solidariedade internacional na luta con-

tra a ignorância, a violência e a miséria, por efeito das palavras que usa para

expressar seus estados de alma, na busca de si mesma.

Desta maneira, poemas, versos, timbres e variados ritmos de sua obra, lasti-

mavelmente curta, fazem-na uma precursora de ideias, movimentos e campanhas

hoje agasalhados sob o vasto pálio da ação humanista patrocinada por organiza-

ções não governamentais (ONGs), instituições nacionais e internacionais, em vários

países, proclamados e consagrados como vias capazes de assegurar ao homem

paz e sobrevivência produtiva na terra. Uma poesia que propaga sonhos e meta-

morfoses, pela força de seu lirismo.
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Jacinta Passos, a travessia

 Hélio Pólvora1

Chega a ser perturbadora, no nosso empenho de bem compreendê-la para

justificá-la, a travessia da poeta Jacinta Passos do seu inicial lirismo simples, es-

pontâneo e algo ingênuo, para a poesia de embate ideológico. Viveu um período

de agitação política e despertar de consciência social, no Brasil e no mundo intei-

ro, marcado pelos mais profundos transtornos do ser – e, no entanto, em vez de

acomodar-se, ou simplesmente pôr-se à margem, como fez a maioria, ela alistou-

se no pelotão dos insatisfeitos e dos combatentes.

Olhamos para trás, para o Brasil do decênio de 1930, marcado pela revolu-

ção que acabaria por instituir o Estado Novo, em 1937, impor a ditadura durante

largos anos e sacrificar opositores. Um Brasil agrícola e pastoril, resignado ex-

portador de produtos primários, porque não iniciara ainda o seu processo de

industrialização. A população menor e a resignação dos ânimos quanto a direitos

sociais feridos haviam instaurado um modelo de vida mais calma, mais

contemplativa, sem obstar, no entanto, a fermentação das ideias. Logo viria a

guerra ao modelo nazifascista, da qual o Brasil da era getuliana participaria por

força da opinião pública. As esperanças de um mundo melhor no pós-guerra

cederam vez à guerra-fria, com a bipolarização Estados Unidos-União Soviética,

ou capitalismo contra socialismo.

No seu penúltimo livro, Poemas Políticos, estampado no Rio de Janeiro em

1951, a poeta interpela Chiquinha, figura do povo, a propósito de uma máquina.

E pergunta-lhe, ironicamente:

Tu sabes

Chiquinha

1 Natural de Itabuna, Bahia, Hélio Pólvora (1928) fez estudos secundários em Salvador e curso
superior no Rio de Janeiro, onde residiu 32 anos, a partir de janeiro de 1953. Nesta cidade iniciou
longa carreira literária e jornalística. Seu primeiro livro de contos, Os Galos da Aurora, data de 1958
e foi reescrito e reeditado em 2002. Escreveu mais de 12 coletâneas de histórias curtas – tornando-
se um dos mais respeitados e premiados contistas brasileiros –, entre elas Estranhos e Assustados
(1966), O rei dos surubins (2000), Contos da Noite Fechada (2004) e Memorial de Outono (2005),
além de ensaios de critica literária e volumes de crônicas; é também  tradutor para o português de
cerca de oitenta livros. Reside em Salvador e pertence à Academia de Letras da Bahia.
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Que a máquina que move

o mundo moderno

te vem libertar?

Mas, retomando o tom sério, de denúncia, adverte logo:

Tu sabes

(isto sim, tu sabes)

a máquina tem dono

e tu tens apenas

teu corpo de carne

que pede comida

e roupa

e abrigo,

teu corpo de carne

agarrado à vida.

A máquina

precisa mover

dinheiro! dinheiro!

e tu

precisas viver.

Esses versos valem para os dias de hoje, de destruição em massa do

Afeganistão e do Iraque, de matança de palestinos em suas próprias terras invadi-

das – atos que fazem recrudescer o terrorismo gerado, à sua vez, pela dominação

econômica. Comprovam, tais versos, a atualidade da poeta Jacinta Passos, tocada

na sua sensibilidade aguda de mulher solidária e de poeta das causas nobres

pela crueldade anticristã.

E note-se que, na breve poética de Jacinta Passos, a sua nascente trouxera

apenas águas claras, remansosas, de um lirismo bem comportado, com um toque

de religiosidade que beirava o misticismo. É a fase da iniciação, da tentativa de

captar instâncias de poesia que ela sente dentro de si, em efervescência, mas não

sabe definir direito. Sua primeira coletânea de poemas, Momentos de Poesia (Sal-

vador, 1942, portanto ainda em plena Segunda Guerra Mundial) traz versos ainda

com um resíduo da adolescente de Campo Limpo, no interior do município de

Cruz das Almas, onde nasceu: vaqueiros, folguedos infantis, amas, as paisagens

campestres que se estampam para toda a vida na memória, imagens, em suma, de

um berço de moldura senhorial, como costumavam ser, nos primeiros decênios

do século passado, os clãs de origem rural. Outras imagens do Vale do rio
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Paraguaçu, por onde passou a família, e, depois, Salvador – o fórum, enfim, do

aprendizado regular, da assimilação progressiva de ideias e da controvérsia que

sustentam com os rígidos modelos da educação pequeno-burguesa.

A poesia dessa quadra vital de Jacinta Passos é mais um estado de abertura

à poesia do que de realização poética propriamente dita. O seu lirismo de inspi-

ração popular, quase que transplantado sem recriação, tem nutriz folclórica, traz

ecos de cantiga de roda, persiste na poeta a menina que anseia sem saber exata-

mente o porquê e o para quê. Ânsias vagas, aspirações indefinidas, sonhos, de-

vaneios – como se a sua consciência se pusesse a moldar em tal instante a sua

maneira de ser, e a abrir o seu caminho. A religiosidade é-lhe inata, ela invoca

constantemente o Senhor, apostrofa-o em voz humilde, abafada, sem o clamor e a

ira de Castro Alves. Longe, porém, de ser aquela religiosidade de comunhão de

fé católica e de prosternação perante o altar da divindade, Jacinta Passos arde e

suspira no afã da confraternização, do diálogo, da participação que aos poucos

dilui o universo cósmico para introduzir a realidade imediata e circunstancial, a

ambiência em que vive e procura identificar-se. Um processo, este, que sentimos

lento, tumultuado, agônico, à procura de uma referência maior – que será o cre-

do. Se não religioso, então o credo estético ou o crédito político.

É o que se dará aos poucos, na movimentação incessante da consciência da

poeta. Porque, conforme já observara o ensaísta José Paulo Paes, os Momentos

de Poesia, a par da sua singeleza lírica, já se deixam impregnar por atitudes soci-

ais em que desponta a insatisfação e assoma a revolta. Este trecho de poema é

significativo:

– E ele disse o que é pátria?

– Disse que pátria é tudo o que nós temos.

É a nossa terra, e tudo de bom que esse nome encerra.

É o alimento que nos vem do solo,

É o pão,

A água que bebemos,

O fogo que nos aquece,

A casa onde vivemos.

– Pátria é tudo o que nós temos.

Meu filho doente,

Sem remédio,

Sem alimento,

Sem um cobertor para a hora do frio.

Água comprada por três mil-réis a lata.

Fogo no candeeiro de gás que a vizinha emprestou.
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O dono da casa exigindo o aluguel.

Será que a gente tem mesmo pátria, Manuel?

Já é um avanço. Nos seus diálogos com o Ser infinito, a poeta admite que ele

não pode criar nenhum ser à sua semelhança. Nisso consiste a dor absoluta, e

para amenizá-la cumpre à poeta devassar o território onde dormem todas as rea-

lidades possíveis. Conforme observou Mário de Andrade a respeito da poesia ca-

tólica de Murilo Mendes, diríamos que Jacinta, ao abeberar-se do catolicismo,

não encontrou paz, porque já esperava luta. Distante vai aquele instante de in-

certeza, de 1940, em que escreveu: Aceitemos a vida, é inútil lutar.

Embora pratique versos de variada métrica, por vezes aproximando-se do

sentimento popular por meio da cantiga e da redondilha, Jacinta Passos exercitou

mais comumente o verso largo, livre, tentacular – aquele versículo bíblico que

estava então em voga, na época da poesia militante, a propósito da resistência de

Stalingrado, acerca da esperança injetada pela nova Rússia socialista, sobre a

Guerra Civil Espanhola, quanto à até então utópica união de todos os povos do

mundo etc. Tanto a prosa quanto a poesia exportavam da Europa para nós o

fermento de um posicionamento estético revolucionário, voltado para a constru-

ção do homem novo num mundo menos injusto e desigual. A poesia vazada em

forma de versículo bíblico se aprestava a esse tipo de mensagem condoreira, que

eventualmente pecava pelo prosaísmo, não obstante o ardor das atitudes. Pou-

cos versos “ideológicos” daquela época permanecem sob o prisma artístico (A

Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade, parece-me um feliz encontro de

sentimento e forma), mas tenha-se em vista o feeling da época, a sinceridade,

ainda que circunstancial, da mensagem solidária, da manifestação de

companheirismo.

Em Jacinta Passos, força é admitir, a poesia em tom de lamento pessoal,

circunscrita à sua sombra, cresceu de forma a absorver as dores alheias – e nesse

sentido, deixa de ser circunstancial para ressoar como coletiva voz profunda.

Esse fato há de ter tocado alguns críticos, entre eles Antonio Cândido, Mário de

Andrade, José Paulo Paes. Seu lirismo, que se robustece na Canção da Partida,

de 1945, tem acentos pessoais também de afirmação, de reconhecimento da con-

dição feminina em processo de mudança:

A flor caída no rio

Que a leva para onde quer

Sabia disso e caiu,

Seu destino é ser mulher.

Leva tudo e segue em frente,
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Amor de homem é tufão,

E de mulher é semente

Que o vento enterrou no chão.

Mulher que tudo já deu,

Homem que tudo tomou,

É mulher que se perdeu,

É homem que conquistou (...)

Mas a mulher que se desenterra e se encontra, companheira na travessia

existencial de Jacinta Passos, não se reaproxima do companheiro para, quem

sabe, substituí-lo, senão para ir com ele, ombro a ombro, nas invernadas da vida.

Essa mulher nova cantada pela poeta de Cruz das Almas marchará em pensamen-

to com a Coluna Prestes, pelos sertões, contra o autoritarismo dos coronéis, e,

com ela, se entranhará na Bolívia. Ela, a mulher, sonhou, como a Coluna, com a

verdadeira pátria da justiça social e da liberdade. E em quinze cantos de estrofes

diferentes, em versos ora curtos ora longos, ora livres ora aproximando-os da

literatura de cordel, ela celebra a página gloriosa, porque entende que

Coluna, tu és a herança

Que os pais transmitem aos filhos

Como abc de criança.

Herança. A herança da esperança. A esperança que feneceu. Enquanto se

busca, a esperança está viva, mas, muitas vezes, a busca resulta em nada. Aliás, a

busca não implica necessariamente o encontro. A busca é um objetivo a cumprir,

e felizes dos que têm a capacidade de empreendê-la. Quanto à perda da esperan-

ça, estamos todos sujeitos a essa aflição tantas vezes renovada. Faz parte da vida,

e viver é buscar. Foi o que fez a corajosa poeta Jacinta Passos, falecida em 1973,

em sanatório de Aracaju. A travessia acarretou-lhe provavelmente mais sofrimen-

to do que poderia suportar.
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A infância como ponto de partida

Fernando Paixão1

1945 foi o ano em que apareceu no cenário da poética brasileira o livro Rosa

do povo, de Carlos Drummond de Andrade, reunindo poemas emblemáticos do

espírito dominante daquele fim de Guerra e coincidente com a deposição do

Estado Novo. Náusea, noite, mulher-mito e até o anúncio da rosa aparecem nas

páginas desse poeta declaradamente crítico e engajado numa atitude de mudança

social. Logo no primeiro poema, ele mesmo se apresenta com um poeta do finito

e da matéria / cantor sem piedade, sim, sem frágeis lágrimas, / boca tão seca, mas

ardor tão casto. / Dar tudo pela presença dos longínquos, / sentir que há ecos,

poucos, mas cristal.2

Versos que bem podem ser tomados como uma possível definição para a

poesia de fundo político e que raras vezes transmite uma voz original e de resso-

nância efetivamente poética. Qualidade essa, sem dúvida, que deve ser reconhe-

cida em Jacinta Passos, autora de Canção da partida, livro muito louvado quando

de seu aparecimento, mas que logo caiu no esquecimento dos círculos literários.

Tem a propriedade de ter sido escrito por uma militante do PC, identificada com

a orientação marxista do partido, ao mesmo tempo que reúne poemas marcados

por traços de oralidade e singeleza – sob os ecos subliminares da imaginação.

Impresso igualmente no fatídico ano de 1945, em tiragem restrita e ilustrada

por belas ilustrações de Lasar Segall, o livro logo teve o elogio da crítica,

enfatizando-lhe o vigor da voz feminina e da fatura poética bem acabada. Mas é o

diagnóstico de Aníbal Machado, apontando nela um arco de imagens que vai da

“ternura mais íntima” ao “grito largo da libertação”, que mais chama a atenção.

Formula um raciocínio que possibilita um atalho diferente para compreender a

arte de Jacinta, para além do grito rebelde do engajamento.

1 Fernando Paixão nasceu em Portugal (1955) e vive em São Paulo desde os 6 anos de idade. Sua
produção poética iniciou-se com Fogo dos rios (Brasiliense, 1989), seguido de 25 Azulejos (Iluminuras,
1994), Poeira (Editora 34, 2001) – este último ganhou o Prêmio APCA e apresenta fortes vínculos
com a sua origem portuguesa –, e A parte da tarde (Ateliê, 2006). Publicou ainda Narciso em
sacrifício (Ateliê, 2003), um estudo sobre o poeta Mário de Sá-Carneiro, e também poemas para
crianças, como em Poesia a gente inventa (Ática, 1995). Profissionalmente, atua na área editorial há
mais de duas décadas.

2 Versos presentes no primeiro poema do livro Rosa do povo, sob o título “Consideração do poema”.
(Nota do texto original).
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De fato, é expressiva a presença de imagens ternas de que se serve a autora para

configurar o seu canto. Ternura essa, por sua vez, associada com frequência ao uni-

verso da infância, tomado como fonte geradora de inúmeros “fragmentos” que resso-

am em contraste e ampliam o significado do texto. Dito em outros termos: a infância

e a poesia política encontram nestes poemas uma convivência fecunda e original.

Chegamos, então, ao ponto que nos interessa desenvolver. Não deixa de ser

curioso que uma poeta dedicada à voz coletiva desenvolva tal afinidade com o

universo infantil. Mais que uma curiosidade, porém, é um indício importante

para se compreender como a autora concebe a função poética e de que modo ela

articula o seu pensamento. Linha forte do imaginário, a infância cumpre nesta

poesia uma função simbólica de origem, matriz que se impõe desde a partida.

Exemplar, nesse sentido, é o poema “Metamorfose”, que sugere um amplo

arco de sentidos e principia pela evocação de reminiscências:

Fui moleque,

jornaleiro,

nunca tive opinião

ajudante de pedreiro

fui chofer de caminhão...

Começa, portanto, com uma enumeração simples de atividades do passado,

ligadas ao chão pobre da província, e que se renova pelo aspecto rítmico dos

versos. Mas logo o sujeito é confrontado com a transformação:

Nem eu sei como foi isso,

foi feitiço,

arte do Cão

mas um dia fiquei rico

que nem o rei Salomão.

Não por acaso, o poema aproxima-se de uma cadência típica da poesia oral

e das composições populares de folclore; consegue então soar natural aos ouvi-

dos, e acena igualmente para uma inquietação que transcende as primeiras expe-

riências. Optando pelo voluntário confronto de elementos, sua escrita dramatiza

o impasse do indivíduo ante a realidade:

Chave do mundo,

tenho na mão.

Desceu o céu!

Subiu o chão!
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Apoiado na singeleza das imagens, os versos seguintes se desdobram em

encantamento. Lançado, pois, à metamorfose, o sujeito se divide em múltiplas

faces:

virei até um rei mouro,

virei sábio, virei gentleman,

meu cabelo virou louro,

virei genro, industrial...

Mas, resta ainda a marca original que não se corrompe no esquecimento e,

ao contrário, permanece como referência:

Agora cheguei em cima,

agora vi que eu sou dois.

Quem sois?

Minhas senhoras:

Meus senhores:

O meu drama começou.

A seguir, o poema chega à ultima parte do ciclo imaginoso. O moleque que

tudo começara vê-se levado à vertigem dos papéis, acabando por misturar planos

e hierarquias até o ponto em que perde as referências de si mesmo:

Serei eu e serei tu,

serei Sancho e D. Quixote,

serei Deus e Belzebu?

Não posso viver assim!

O drama se expressa, pois, por uma identidade cindida e que não se resolve

nem nos derradeiros versos:

Serei foice e serei sigma?

Enigma!

Quem serei eu afinal?

Ai de mim!

Serei o princípio e o fim?

Portanto, resta em aberto o sentido da metamorfose anunciada no título. As

cenas da infância e do crescimento desencadeiam não o surgimento de uma pes-

soa outra, e sim a de um múltiplo desconhecido. Entregue à prova do tempo, a
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infância desdobra-se em atribuições diversas cujo sentido escapa ao entendimen-

to, mas cujos ecos (de cristal, como lembra Drummond) acabam por delinear uma

privilegiada experiência.

Que o leitor não se iluda, porém, com a aparente simplicidade dos versos,

reforçada pelos traços de musicalidade presente no texto. Seu jogo de imagens,

ora revelando ora ocultando referências, na verdade ambiciona fazer eco aos

temas fortes da existência. Aproximando-se da clave ingênua e valorizando o

conteúdo simbólico das referências, os poemas permitem visualizar um contraste

que diz respeito ao mundo em que vivemos.

Até mesmo o poema que inicia o livro, e que lhe dá título, segue a estratégia

de apresentar um rol de evocações e memórias, entrelaçadas, configurando uma

bagagem adquirida e formadora de recortes, flagrantes, registro do que passa /

passa / passará / derradeiro ficará. São várias as recorrências ao conteúdo infantil

que aparecem no texto, reforçadas inclusive pelo uso de vários diminutivos e o

recorrente evocativo da maninha.

Simultaneamente, o poema figura o embate de contrastes sociais por meio

do encontro poético de alguns ícones da vida social. De um lado, a canção cai em

exaltação (o meu pai é deputado / democrata liberal / – viva a eleição!), mas já

algumas linhas adiante deparamos com o seu oposto: Minha mãe, minha mãezi-

nha, / todo dia na cozinha, / faz doce para vender. Outras vezes, a infância com-

parece através de um recurso metonímico: Menina, minha menina / carocinho

de araçá.

Forma-se o poema a partir dessa trama de imagens – e que representam um

entrelaçar de vozes sociais, vale a pena lembrar –, de modo que a sensação geral

se aproxima da vertigem e do atrito de evocações. Colocar a matéria da infância

em confronto com o processo histórico parece ser a pedra de toque que anima

esse movimento contínuo e caótico da poesia de Jacinta Passos.

Mas não tão caótico assim. Ao fim do poema, nos é dado entender a pergun-

ta que dá sentido aos dizeres anteriores:

O país para onde vamos,

Vitalina!

fica aqui, fica na China,

fica nas bandas do sul,

fica lá no Polo Norte,

principia onde termina,

muito além daquele monte,

lá na linha do horizonte,

onde a terra encontra o céu.
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Sem solução, entregue a rumo indefinido, o sujeito poético termina compe-

lido à partida, obrigado a afastar-se das ressonâncias primeiras.

Procedimento semelhante aparece na “Cantiga de ninar”, explicitamente inspira-

da no acalanto popular. O poema incorpora desde as primeiras palavras a singeleza

das formas populares (Su su su / neném mandu / quem dorme na lagoa / é sapo

cururu.), fazendo depois com que esses versos totalmente rítmicos e instintivos se

sobreponham a outros de natureza inversa, buscando elo com um sentido mais amplo:

Menino não dorme menino faz manha,

brinquedo não ganha não ganha vintém,

seu pai é pobre e mãezinha também.

Nos versos finais, a cantiga de ninar incide novamente no questionamento

irresoluto, inserindo o poema num horizonte bem mais dramático do que se po-

deria supor no início:

– Que disseste, meu bem?

Esse gosto, donde será que ele vem?

Corpo mortal.

Águas marinhas.

Virá da morte ou do sal?

Esses dois que moram no fundo e no fim.

– De quem falas amor, do mar ou de mim?

Dúvida essa que amplia o significado do poema, incapaz de produzir o sono

típico das canções infantis. Resulta, portanto, uma voz que se destaca pela delica-

deza no modo como se aproveita de elementos de raiz sonora e popular para

representar uma dramaticidade outra, ligada à terra baiana, tão arcaica e necessi-

tada de sentido: partir para onde? Com que identidade?

Jacinta acerta quando vai beber na fonte da infância os elementos inspiradores

desta poética intensa, entregando-se à liberdade de criar canções a partir de sons

e imagens carregadas de energia expressiva. Na voz de Drummond, essa mesma

inquietude ganhou palavras que sintetizam a opção estética da autora: A rosa do

povo despetala-se, / ou ainda conserva o pudor da alva? / É um anúncio, um

chamado, uma esperança embora frágil, / um pranto infantil no berço? 3 À sua

maneira, os poemas deste belo livro de Jacinta giram em torno da mesma ques-

tão. Melhor a ternura da pergunta que a crença nas respostas.

3 Versos de “Mário de Andrade desce ao inferno”, poema também incluído em Rosa do povo. (Nota
do texto original).
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A coluna de fogo

Ildásio Tavares1

Breve consideração da linguagem

O século passado envidou esforços ingentes, buscando o entendimento da

linguagem – alguns linguistas, por um lado, a partir das descobertas pioneiras de

Saussure e da Escola de Praga, na Europa; por outro lado, as inovadoras postu-

ras da Escola Americana, a partir das conclusões de Edward Sapir, labutando com

línguas indígenas dos Estados Unidos, e da lucidez de Leonard Bloomfield, am-

bos dedicando largo tempo e páginas substanciais ao campo da linguagem. Basta

lembrar que os livros instauradores, tanto de Sapir como de Bloomfield, cha-

mam-se Language.

Filósofos os mais atilados se dedicaram ao campo da Filosofia da Lingua-

gem, ressaltando Wittgenstein e Heidegger, este último colocando postulados

básicos, como, por exemplo, o famoso “Sprache ist sein”. É desta assertiva que

buscaria um ponto de partida para situar a arte da poesia no território específico

da linguagem e tentar demonstrar que é com a linguagem e pela linguagem que a

poesia se define e se delimita. Assim, evitarei qualquer escolho epistemológico

que venha a macular o discurso poético, ou vesti-lo, teleologicamente ou não, de

um traje alheio a seu verdadeiro sentido fenomenológico. Segundo Husserl, todo

objeto cultural tem um suporte fáctico e um sentido. E o sentido situa-se num

lugar muito além do simples significado, literal ou não.

A poesia não é um discurso ideológico. A poesia não é um discurso político,

a poesia não é sequer um discurso estético, ético ou moral. A poesia é um discur-

so poético. Etimologicamente, “discurso” vem de discorrer, que vem do latim

discurrere, correr em diversas direções, to and from, diríamos em inglês, de ça, de

1 Baiano de Ubaitaba, Ildásio Tavares (1940) é doutor em Letras, com pós-doutorado na área.
Professor titular aposentado de Literatura Portuguesa na Universidade Federal da Bahia (UFBA),
poeta e escritor detentor de prêmios nacionais, crítico literário, organizador de antologias literárias,
tradutor, jornalista e letrista da MPB, publicou numerosos artigos em periódicos, além de vários
livros, entre os quais O Canto do homem cotidiano (1977), Poemas seletos (1996), Odes brasileiras
(1998), IX Sonetos da Inconfidência (1999), poesia; Roda de fogo (1980), A Ninfa (1993) e O
domador de mulheres (2003), romances; e o drama lírico Lídia de Oxum, encenado a partir de 1995.

MIOLO.pmd 30/6/2010, 17:28542



543

là, em francês, pra lá e pra cá, ou, mais ainda, daqui pra ali e de lá pra cá. Todo

discurso realiza esta façanha dialética de vaivém, e no caso particular do discurso

poético, este vaivém constrói o tema, discorre sobre ele, dando-lhe existência poé-

tica. Pouco importa se a circunstância temática exista como fato real, ou não.

Jamais existiu uma Emma Bovary. Ela só é uma realidade a partir da construção

da linguagem. O Capitão Luiz Carlos Prestes foi um ser humano real de carne e

osso. Todavia, ao ser objeto da prosa de Jorge Amado ou de um poema de Jacinta

Passos, Prestes deixa de ser um indivíduo real para tornar-se um personagem,

que, para ser poético, terá de ser tão bem construído como qualquer outra figura

literária e, portanto, terá de se desrealizar como pessoa para começar a existir

como personagem, não importa usem ambos, cada um, a sua máscara.

A maior falácia será sempre a da avaliação temática da obra que por seu

conteúdo moral ou ideológico deveria receber o aval da crítica. O aforismo “Não

pode haver uma estética sem uma ética” chancelou a mediocridade no Brasil

durante muito tempo, queimando escritores de alto nível por sua ideologia, e

endeusando a mediocridade pela sua adesão ao código ideológico epocal, dita-

do pelo Partido Comunista Brasileiro. Esta mesma postura, depois, serviu para

queimar tudo aquilo que cheirasse a comunismo ou a política. Mário de Andrade,

como vemos citado em antológico artigo de José Paulo Paes, cunhou a expressão

“demagogia, demagógico”, para queimar qualquer poema que parecesse de lon-

ge pregação doutrinária. O artigo de José Paulo Paes, equivocadamente, e até

com uma boa dose de maniqueísmo, acata esta classificação do poeta desvaira-

do. Veremos que não é exatamente assim. Ambos estão situados no âmbito factual

do discurso. A verdade poética está na linguagem.

Todas essas considerações virão a ter como corolário que a famosa assertiva

de um poeta blasé se esfacela sob o bombardeio da sintaxe, pois meaning situa-

se no canal dialético da dupla articulação que Martinet aventou para entender

melhor o discurso linguístico. Poesia não se faz com palavras e sim com a esco-

lha, combinação, arrumação ou ordenação das palavras, ou, num nível mais so-

fisticado, no swing das palavras. Frequentemente, a graça do discurso poético

não está no significante nem no significado – não está na quidditas, mas no how

ou no know how.

“Saco vazio não se põe de pé”. Mas, de uma certa distância, tudo o que

vemos é o saco e podemos presumir que está cheio, e até o seu conteúdo, sem

precisar abri-lo. Há definições externas que são self-evident, mas o discurso poé-

tico ainda está distante da maiêutica aristotélica e mais ainda de qualquer tipo de

álgebra.

Chegamos com alguma fluência a estas palavras-chave que variam no tempo

e no espaço e que pretendem, em sua dicotomia cartesiana, explicar o inexplicável.

O século passado assistiu à instalação do primado da crítica sobre a criação.
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Nunca se escreveu tanto sobre grandes e pequenos autores. Nunca se leu tantos

artigos, ensaios, teses, monografias sobre estes autores, alguns dogmaticamente

canonizados pela crítica. Nunca se leu os próprios autores tão pouco e tão super-

ficialmente – estudá-los era enquadrá-los redutivamente em alguma gramática

engendrada em algum gueto beletrista, destes o pior a universidade.

Os autores do cânone eram eleitos pela crítica e pairavam acima do Bem e

do Mal, acima de qualquer julgamento negativo que, aliás, ninguém ousava fazer,

para não ser acusado de oligofrênico. Tornavam-se, estes autores, pontos de refe-

rência, parâmetros analógicos, para julgar qualquer autor emergente. Se não pa-

rece com fulano, não é poeta. O discurso deixava de ser literário e passava a ser

metaliterário ou paraliterário, qualquer coisa que não fosse puramente literatura.

E o discurso poético passava a ser um jogo, muitas vezes infantil, engendrado

para o consumo dos iniciados, banido o deleite das considerações dos engenho-

sos acrobatas. Pior que isso, qualquer obra que pudesse ser consumida com

deleite pelo grosso da população era execrada, tachada de comercial e chula.

A poesia tornou-se uma cerebralização erudita, mecanicista e estéril, um

jogo de palavras cruzadas, charadas e logogrifos que só podia ser entendido com

as proverbialmente imprescindíveis notas ao pé de página.

Nos limites dessa discussão teórica é que pretendemos situar Jacinta Passos

nestas páginas que se seguem, e, por uma catarse / purificação de conceitos

mostrar que foi, muito além dos equívocos banais, verdadeiramente poeta.

O poeta, esse desconhecido

Minha experiência como professor de literatura numa universidade federal

me fez, cada vez mais, compreender o ostracismo em que a poesia brasileira

vive. Enquanto em Portugal (para citar nosso país de origem) existem editoras

e livrarias especializadas em poesia, aqui, ela corre o risco de desaparecer do

mercado. Não há edições confiáveis dos clássicos brasileiros – Gregório,

Gonzaga, Bilac, Vinicius, etc. –, o que mostra claramente a ausência de deman-

da universitária. Por outro lado, na presença, nas livrarias, de determinados

autores canônicos vemos a comprovação do gosto dirigido por um código uni-

versitário, calcado sobre os modismos da corrente crítica adotada na faculdade,

mormente na pós-graduação. Dominam o mercado editorial os livros, teses ou

não, sobre os autores.

Quando eu preparava uma antologia dos poetas baianos do século XVII ao

XX, vali-me de Janaína Amado, que me deu vistas a parte de seu corpus, o que foi

suficiente para que eu percebesse estar a braços com um genuíno poeta, esqueci-

do pela pátina do tempo e pelo perverso cânone dos sudestinos. Ao ler toda a

obra publicada de Jacinta, me dei conta de que era uma das mais significativas
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poetas de sua geração, e, não pelo seu corpo de obra, mas pelo fino lavor de seus

versos, um dos melhores poetas brasileiros, cuja obra sofria, curiosamente, dos

preconceitos tanto contra como a favor.

No artigo a que me referi de José Paulo Paes, apesar de uma postura nitida-

mente favorável, ele elogia Jacinta com motivos equivocados e, propositadamen-

te, ou não, põe-se míope perante alguns dos mais evidentes traços de maestria

poética da baiana, tanto no admirável artesanato que preside a criação, como nos

recursos dialéticos entre a superfície e os mais profundos rincões do seu discur-

so, que nunca será uma cova rasa a sepultar o olhar. Logo no início do artigo,

este ilustre tradutor e poeta (mais tradutor que poeta), ao listar as opiniões am-

plamente favoráveis sobre Jacinta, exaradas por algumas das mais importantes

figuras da literatura brasileira de então, esboça claramente o perfil de uma crítica

ideologicamente impressionista.

Roger Bastide, com sua posição eurocêntrica, não podia deixar de falar em

folclore, Aníbal Machado não podia deixar de falar num “grito largo de liberta-

ção”, todos exaltam-na, até com machismo – Sérgio Milliet a vê feminina, mas não

piegas, como se feminino fosse necessariamente piegas. O Mestre Antonio Cândi-

do a põe gratuitamente “na primeira plana na moderna poesia brasileira”. Todos

paulistocêntricos, menos Bastide, autor de um dos livros mais imprecisos e erráticos

sobre o candomblé na Bahia. Nenhum desses elogios diz o porquê. Nenhum

desses críticos vai além do mero impressionismo.

É a velha história: é de esquerda, é bom.

Comecemos pelo que o francês rotula de folclore, neste trecho sobre os

poemas de Jacinta Passos: “esta síntese entre o sabor das formas folclóricas e o

sentimento da miséria dos homens...”. As coisas não são tão fáceis assim. O que

nós encontramos é Jacinta reapropriando-se das cantigas de ninar e das estrutu-

ras populares, como o cordel, para lhes dar um sentido novo, moderno. E o que

importa é que o faz com total pertinência e maestria e não simploriamente, como

em inúmeros momentos do “Cobra Norato”, um poema intragável que não conse-

gue ultrapassar a simples listagem do pitoresco, ou como o falsamente caipira e

moderno “Juca Mulato”, em que Menotti Del Picchia exibe um verso livre popular

que não é livre nem popular, mas parnasiano mal arrumado, afetado, rebuscado

e bobo; pior ainda nas contrafações baratas de Mário e de Oswald, edificadas em

nome de uma brasileirice ridícula. Mesmo Jorge de Lima, Manuel Bandeira, com

sua Irene piegas, Cassiano Cererê e Ascenso com suas piadas nordestinas deixa-

ram-se afetar por esse modernismo de segunda mão.

Jacinta Passos a momentos expõe-se, é verdade, à nudez do panfleto. Mas

isso é bem característico de momentos épicos, como em A Coluna, umas das mais

admiráveis páginas épicas de nossa literatura, que as tem tão raras. É notável,

entretanto, como veste de lirismo alegórico o fato político. E aí encontramos um
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traço pertinente de toda a obra de Jacinta: o ritmo, a melodia e os requintes

retóricos estão plenamente coesos na construção da linguagem final, ofertados à

interpretação e não a uma leitura rasa. Os elementos populares entram aí costu-

rando o tecido poético. Em “Canção de Brinquedo”, por exemplo, um dos Poe-

mas Políticos, a revolução é alegorizada, transformando a justiça social no riso de

uma criança:

reino da terra

riso será.

E no corpo do poema vem todo o doce balanço da cantiga de roda, e a

imagem vive:

Ó flor de sangue

tempo virou

tempo virá.

As palavras são submetidas a um coerente processo de metaforização, le-

vando ao alegórico, o que é o melhor da poesia. Adiante, em Canção da Partida,

a brincadeira infantil é retomada por Jacinta, que enxergou muito bem o seu

sentido antirrepressivo e a manipulou como palavra de ordem pela liberdade,

mas após um primoroso jogo metafórico. Aqui cabe observar que interessa à

interpretação da linguagem a sua capacidade de reinventar o popular poetica-

mente, o que Jacinta faz no poema todo, a instantes com um virtuosismo alquímico,

transformando o popular em lirismo pelo condão da linguagem:

Três, três, passará

 ................................

 Dá licença de passar

 ................................

 São Félix!

 olhe o rio Paraguassu,

 vou morar junto da ponte,

 Cachoeira

 Bananeira

 quanta água desceu do monte!

Note-se no verso 3 a artesania ao lidar com a dicção popular, pois o normal

seria “vou morar debaixo da ponte”, e ela optou por junto da ponte, mantendo o

significado circunstancial sem quebrar a redondilha que lhe vem imposta por dá
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licença de passar. O poema está cheio desta dialética erudito/popular e, neste

caso, como no anterior, não encontramos a folclorização do pitoresco que 22

inoculou em nossa poesia. Como disse acima, é uma perita reapropriação do

popular para lhe dar um sentido inteiramente novo, porém sem trair as raízes. Na

doce “Cantiga de ninar”, Jacinta elabora em vaivém sobre o mundo da criança, o

mundo medo e o mundo real, inserindo em um determinado momento, discreta-

mente, o projeto socialista, o sonho em forma de prece, reforçando o desejo com

uma sintaxe infantil para melhor com ele contaminar a criança:

que mamãe precisa fazer com papai,

Senhora Onda do Mar,

Um planeta novo de neném morar.

Portanto, a utilização, por Jacinta Passos, de elementos do cancioneiro e do

imaginário popular recebe um tratamento alquímico para se integrarem no dis-

curso poético, poetizam-se. E isto só acontece devido ao talento poético da auto-

ra, que intenta e consegue transformar pessoas, fatos, locais, ideias e sonhos em

lirismo. Converter qualquer que seja a coisa em lirismo é um dom de poucos.

O ser e o não ser

A questão que me parece fundamental ainda vai ficar por algum tempo no

território imponderável do talento, sobre o qual as mais diversas colocações apa-

recem, às vezes até de forma jocosa. Thomas Alva Edison dizia que gênio requer

um pequeno percentual de talento e um grande percentual de suor. Que dizer

dos artistas que chegaram a cumeadas do gênio com pouco suor? Mozart fez uma

sinfonia aos nove anos. Rimbaud deixou de escrever com 18 anos. Castro Alves

tinha 17 anos quando fez um dos mais belos poemas da língua portuguesa, “Mo-

cidade e Morte”. A vida atribulada de Jacinta Passos não permitiu que suasse

muito sobre o papel. Mas o pequeno corpus que deixou é suficiente, todavia,

para aquilatar o seu talento.

 Jacinta Passos tinha o dom da poesia. Sabia digerir a realidade e devolvê-la

transubstanciada em poesia, lirismo – sempre –, uma dramaticidade pungente e,

quando necessário, o sopro do épico. E isso se deve a uma imensa habilidade que

ela possuía para versejar; para a metaforização e a alegoria, que são pedras de toque

do discurso poético. Outra qualidade básica que Jacinta possui é sua pulsação rítmi-

ca. Seus poemas são evidentemente calcados na oralidade, o que é óbvio quando ela

recria certas cantigas e folguedos infantis; outras vezes, quando a poeta labora com

um verso eminentemente erudito, como o trímetro anapéstico, o eneassílabo acentu-

ado de três em três sílabas, comum no romantismo, como em Gonçalves Dias:
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Tu choraste em presença da morte?

Na presença da morte choraste?

Não descende o cobarde do forte,

Pois choraste, meu filho não és.

Ou em Castro Alves:

Cai, orvalho de sangue do escravo,

Cai, orvalho na face do algoz.

Cresce, cresce, seara vermelha,

Cresce, cresce, vingança feroz.

Em Jacinta:

Cavaleiro que passa a galope

tão veloz no cavalo alazão

o seu nome é Luiz Carlos Prestes,

Comandante sem par, Capitão.

Ela, com incrível habilidade poética, consegue arrumar nomes e coisas pro-

saicas num metro ágil, veloz, guerreiro, que serviu ao bardo maranhense para

seu clássico poema épico “I-Juca-Pirama”, e a Castro Alves, para definir a saga do

negro. Muito mais do que a simples habilidade de versejar, já chamava a atenção

Otto Maria Carpeaux, está a capacidade de ajustar o metro ao tema, ou o tema ao

metro de forma a produzir poesia. Foi o que o ouvido privilegiado de Jacinta

percebeu no nome do Capitão. Colocou um é na frente, e já tinha os dois anapestos

finais. Com o seu nome, fazendo a sinérese do e de nome com é, ela já armou o

trímetro:

O seu no—meé—Luiz—CarlosPres—(tes) hípercatalético

Tratando-se de um poema épico, o que mais se pode desejar é a eufonia da

narrativa. Isto conseguiram os grandes mestres, inclusive professando uma lin-

guagem grandiloquente, belicosa. Em Camões:

Dai-me uma fúria grande e sonorosa

E não de ruda frauta e agreste avena.

Neste poema épico, “A Coluna”, Jacinta Passos realiza, de cabo a rabo, o

desiderato técnico da linguagem poético-narrativa e se situa ao nível de qualquer
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outro poeta do gênero no Brasil. Em verdade, são poucos poetas tupiniquins que

sabem narrar em verso – o mais é pomposo, afetado e formalista. Não há poesia

épica sem hipérbole. Mesmo assim, Jacinta maneja seu discurso hiperbólico com

muita desenvoltura neste poema exemplar. E pouco importa que o herói seja

Ulisses, o Diabo, um nobre franco, ou um obscuro capitão do exército brasileiro

que deu a louca e caiu no mundo em luta pela liberdade. Quando Torquato

Tasso canta a libertação de Jerusalém, ele começa:

Canto gli arme ed il pietoso capitano.

Ora, esse piedoso capitão foi um franco que comandou uma chacina de

árabes e judeus tão grande em Jerusalém que o sangue, correndo nas ruas, dava

no peito dos cavalos. Piedoso, não é? Piedoso, sim. Piedoso porque a serviço da

fé católica, que não passava de camuflagem para um massacre nitidamente eco-

nômico e urgente para uma Europa sufocada pelo domínio comercial dos muçul-

manos. Já Prestes, o Cavaleiro da Esperança, como o chamou outro poeta, só

queria salvar a humanidade, messianismo que Jacinta coloca com muita proprie-

dade, sem abrir mão de uma esplendorosa hipérbole:

será Coluna de fogo

Que o viajante já viu

Coluna de vento e areia

dos desertos desafio?

A poeta nos remete claramente para Exodus 13-22:

A coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, não se afastam nunca

diante do povo (na tradução de André Chouraqui).

Pois Jacinta, com sua sutil perícia poética, sabe que todo mito é no fundo

religioso e constrói a narrativa da Coluna Prestes em uma dimensão mítica e, o

que é mais importante, texturizando uma saga popular com uma mitologia em

que o personagem é o povo, como no “Encouraçado Potemkim”.

 O poema não abre com o herói, e sim com a coluna. Exalta o coletivo, e não

o individual. O poema do herói é o segundo, e ele pouco aparece no poema.

Outrossim, o poema não se intitula “A Coluna Prestes”, como esta passou a ser

conhecida, e sim, simplesmente, “A Coluna”. O herói, como mostrei acima, é

cantado em trímetros anapésticos. Mas o povo, e tudo o mais, será cantado por

Jacinta em redondilha e nos seus quebrados, que são os verdadeiros metros das

narrativas populares. Salta aos olhos a intenção de Jacinta de realizar um poema

épico popular em que o herói fosse o povo, e a análise cuidadosa vai descobrir

que ela conseguiu o seu desiderato. E para isso, a poeta usa recursos épicos
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tradicionais, mas também recursos líricos e dramáticos. O poema “Encontro”

é todo tecido em diálogos, como numa cena teatral:

– Soldados, onde acampamos?

– No oeste do Paraná.

– Soldado, e aquela tropa

que vem vindo para cá?

Um diálogo militar ao sabor da rima e da redondilha. Não há nenhuma

dúvida de que Jacinta Passos tenha realizado em “A Coluna” uma primorosa pro-

jeção do épico popular ao nível erudito, ou seja, ela se apropriou do espírito

narrativo do povo e o devolveu crescido e com roupagem nova.

Mítica e mística era, sem dúvida, Jacinta, imbricando em suas raízes religiosas

familiares. Mas ela já traz, nos seus mais verdes poemas místicos, o sinete da boa

poesia, e o sentido de estranhamento que iria fazer dela um dos poetas mais signi-

ficativos da literatura brasileira. O poema “Solidão” mostra outro lado da Jacinta

melodiosa, rítmica, sonora. Aqui a vemos lançar mão de um recurso estético que só

seria explorado largamente mais tarde, no Concretismo: a espacialização do verso,

da palavra, o vazio do papel em mimetismo à palavra e, por extensão, à solidão. O

poema começa com sete palavras e vai minguando até que termina com

vazio

E depois vem o branco do papel.

Por outro lado, Jacinta estava sempre em busca do infinito, e ela mesma

declara, no poema “Cântico do exílio”:

Minha alma insaciável,

a minha alma faminta de beleza,

ávida de perfeição

E esta não é só uma verdade textual – é uma verdade estética na obra de

Jacinta, produzida com apuro e escandida com régua e compasso. Desleixo é uma

palavra que não existe em sua poesia, ela nunca escreveu versos mal acabados.

Leio poesia nos jornais, nas revistas, poesia de certos contemporâneos. Leio ver-

sos em livros. Muito me parece um rascunho que o autor se esqueceu de passar a

limpo. Jacinta, não. Seus versos finamente acabados me parecem pequenas joias

reluzentes. Desde o verso medido, como sua redondilha lapidar, até seu verso

livre incrivelmente ritmado, com contrapontos majestosos. Versos mesmo, e não

o diarreico arrumar de palavras prosaicas que vejo por aí.
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Estes versos do magistral poema “Mulher” nos dão uma excelente medida da

maestria de Jacinta em esgrimir o contraponto rítmico, fazendo um verso de pou-

cas sílabas seguir-se de um verso de hausto largo, encolhendo e espichando um

pensamento que oscila, que quer romper desabrido em mimetismo a sua ânsia

ou aflição. São versos de 6, 7, 8 palavras, seguidos de versos de 15, 16. Neste

caso, o contraponto é audaciosamente feito com 2 versos de uma palavra, segui-

dos de dois versos longos, um de 13, o outro de 11, mas com uma palavra tão

grande que o verso não cabe na mancha:

Este ciúme envolvente,

solícito,

tenaz,

que se enrola em ti como a roupa que protege o teu corpo.

Ciúme do espaço onde estás sem que eu possa simultaneamente estar.

O poema citado atrás, “Solidão”, é das primícias da autora, que o escreveu

na faixa dos vinte anos, assim como “Mulher”, tempo em que já cometia essas

elegantes e apropriadas ousadias rítmicas. Cai por terra, portanto, qualquer as-

sertiva de um amadurecimento progressivo, ou mesmo que a mudança temática

lhe acarrete um maior ou menor grau de poeticidade. O título do artigo de José

Paulo Paes, “Lirismo e ideologia”, é redutivo do complexo mundo artesanal, téc-

nico, afetivo e espiritual de uma mulher que, atribulada pela vicissitude, conse-

guiu transformar seu tumulto interior em beleza. Sonhando sempre, Jacinta Passos

jamais abandonou o sonho. Encravada num mundo pequeno e mesquinho, ela

desvendou seu sonho, alçando-se bem alto, no tapete mágico da Poesia
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Uma voz, um grito

Guido Guerra1

A evocação de Venâncio, um doido de rua que amava declamar Casimiro de

Abreu, devolve-me uma cena de infância na terra de Senhor do Bonfim: o fogueteiro

Anjinho, exímio no fabrico de espadas e bombas-de-parede, também amava de-

clamar poemas: exigia ouvidos e atenção para os versos de Fagundes Varela.

Ninguém atravessava o Beco do Bazar sem que ele inflasse o peito, colocasse

uma mão no bolso, com a outra gesticulasse comedidamente, impostasse a voz e

falasse de amor e paixão.

Não era desse amor não correspondido, dessa paixão de que também se

morre, de que falaria a poesia de Jacinta Passos, a admirável autora de Canção

da partida, pois não era o eu particular que lhe inspirava o verso – era o eu

coletivo, pelo qual a densidade social se refletia na obra de arte, mesmo que o

criador não fosse politicamente revolucionário, no sentido de captar a realidade

em movimento e transgredir seu espaço temporal. A ressalva de que, se a poesia

de Mário Quintana não omitia o social, não excluía o conservador que ele tam-

bém era no condicionamento político.

Embora não proponha uma arte de catequese, de propaganda ideológica,

que era a que resultava no engajamento e na militância, Jacinta Passos não suge-

re a exclusão como alternativa estética, mas a inclusão como afirmação ética e

lança um alerta para a poética de Cruz e Souza que, à sombra da problemática da

escravidão, omite sua condição de negro para realizar um projeto literário volta-

do para o malabarismo verbal que caracterizava o Simbolismo. O entendimento

de Jacinta era de que, a serviço de suas dores e angústias, a arte deveria realizar

o destino do homem, na medida em que fosse necessariamente um espelho de

seu tempo.

1 O baiano Guido Guerra (1942-2006) foi um dos escritores mais populares e queridos da Bahia.
Escreveu dezenas de livros de ficcão, entre eles os romances Lili Passeata (1984) – que conheceu
várias reedições –, As Aparições do Dr. Salu e outras histórias (1981), O último salão grená, Percegonho
céu azul do sol poente (1976), Quatro estrelas no pijama (1989) e o volume de contos Vila Nova
da Rainha Doida (1998). Foi também editor e jornalista muito atuante, com posições claramente
opostas às da ditadura instalada a partir do golpe militar de 1964. Pertencia à Academia de Letras da
Bahia
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Não por acaso, Jacinta Passos aproxima três grandes obras literárias, não

pela convergência artística ou temática, mas por marcar seu tempo, a realidade de

seu chão e a grandeza de seu momento histórico: Os Lusíadas, de Camões, A

Divina Comédia, de Dante, e os Salmos, de Davi: estes versos (“o Senhor é meu

pastor / nada me faltará”) atravessam anos, séculos, com a permanente atualida-

de do instante em que foram escritos. Dentro desse raciocínio, que implica reco-

nhecer que o construtor de módulos poéticos não precisa necessariamente viver

sua criação, embora admita que só um judeu, no caso Davi, poderia ter escrito

Salmos, pelo componente de religiosidade e pelo que essa fé lhe acrescentava de

esperança.

Pode-se inferir que, aliada à resignação trágica, as poéticas casinhas de sapé,

tão presentes na paisagem do sertão, nos sambas do morro, somam-se ao real

imaginário, incorporam a visão de quem cria sobre um universo que não viveu,

sobre emoções que não experimentou, ainda que saiba captar a poesia da região

que não conheceu: “enquanto a onça lá na verde capoeira / espera uma hora

inteira / vendo a lua meditar”. Jacinta especifica ainda que, se Catulo da Paixão

Cearense realizou o grande canto do nordestino, que é o Luar do sertão, por

polêmica que seja sua autoria – também atribuída a João Pernambuco –, prescin-

diu de conhecer essa região para descobrir “o canto da sururina chorando a sua

viuvez” ou identificando uma gente fria de uma terra sem poesia “que não se

importa com essa lua / nem faz caso do luar”.

A prosa jornalística de Jacinta Passos, basicamente veiculada através de

dois órgãos de imprensa – “O Momento”, que era a voz oficial do Partido Comu-

nista na Bahia, e “O Imparcial”, que era dirigido por Wilson Lins e mantido por

um coronel da Guarda Nacional, Franklin de Albuquerque Lins, não só mergulha

na análise de temas literários, da participação da mulher no conflito político, mas

também reflete o seu engajamento ideológico. Sua prosa libertária não exclui

sequer o grande momento de indignação em que madame Chiang-Kai-Chek sur-

ge no Senado norte-americano com uma postulação que tanto estarrece quanto

comove pelo apelo dramático para defender sua China das agressões do mundo,

o que só seria possível através do fornecimento de armas. Jacinta expunha um ser

que vivia à margem da vida – a mulher – e marca sua trajetória, que vai do silên-

cio opressivo ao grito de liberdade.

No artigo Lamentações do Führer, desenha-se, por um lado, a queda do fas-

cismo e, por outro, afirma-se a indignação da autora. Seu texto não comporta

hesitações, é duro e direto, ágil e envolvente: se apresenta um Franco “marcado

pelo ódio dos povos”, considera que igualmente ele representa, ou pelo menos

representou, “as forças que ensanguentaram a Espanha”, como Mussolini signifi-

cou a tirania na Itália e Hitler maculou a Alemanha com campos de concentração

e uma estatística desesperadora: seis milhões de judeus assassinados em nome
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da pureza ariana. Em outras palavras, esse inventário não permite esquecer o

extermínio de índios ou a crueldade da segregação racial.

A voz da militante esbarra no tom panfletário, sobretudo quando se eleva

em reverência a Luiz Carlos Prestes, mas não comete o exagero de chamar Stálin

de “pai da classe operária”. Mas talvez seu texto mais contundente seja Caricatu-

ra do nazismo, por não pretender ser político no sentido da militância partidária,

do comprometimento ideológico, mas por penetrar fundo na realidade de O grande

ditador, filme em que Chaplin expõe Hitler ao ridículo, com um humor cáustico e

mordaz.
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* Título inspirado no livro do poeta José Paulo Paes, Quem, eu? Um poeta como outro qualquer. São
Paulo: Atual Editora, 1996 (2a ed.). (Estas notas e as próximas são do texto original).

1 Angela Baptista é psicóloga, psicanalista e editora de Ágalma. Sua avó materna, Zilda
Passos Boaventura, nascida em 1900, era prima-carnal (como se diz na Bahia) de Jacinta Passos,
além de muito amiga das irmãs dela, Zete e Lourdes. Angela passou boa parte da infância e
adolescência viajando com seus pais e irmãos de Salvador para Cruz das Almas e para a Fazenda
Campo Limpo, onde, nas reuniões da família Passos, brincava ou conversava debaixo das suas
árvores seculares.

2 Referência ao poema “Poesia perdida”, de Jacinta Passos. In Passos, J. e Passos, M.C. Filho. Nossos
poemas. Salvador: A Editora Bahiana, 1942.

3 Amado, Janaína. Píncaros precipícios. In Dezamores. S.P.: Editora Escrituras/Sesc-SP, 2003.

Jacinta Passos:
Uma poeta como outra qualquer?*

 Angela Baptista1

Não se podia falar de Jacinta e, no entanto, sua fala ecoava em mais uma

geração da família Passos, de Cruz das Almas, pacato interior da Bahia. Aquilo

intrigava: como uma moça tão bonita e inteligente havia sido condenada a passar

boa parte de sua vida enclausurada em hospitais psiquiátricos? Na família, evita-

va-se o tema loucura, como se evitava contato com outras famílias que trouxes-

sem na sua história casos mal contados de outros supostos loucos.

Que segredos escondia a não falada “loucura” de Jacinta Passos? E a sua

poesia, por que também ela estaria condenada a não ser escutada, como se todas

as vozes humanas houvessem se negado a eternizar o seu dizer poético?2 A di-

mensão trágica que a sua vida tomou em um determinado momento seria sufici-

ente para provocar o silêncio acerca da sua obra, mesmo esta sendo tão elogiada

por intelectuais e críticos importantes? Após as chamadas perturbações mentais

apresentadas por Jacinta, sua poesia se fez ausente das estantes do leitor brasilei-

ro por longo tempo, como se uma inevitável relação entre loucura e escrita fosse

a partir daí construída, iniciada no seio da sua própria família. Não se podia falar

de Jacinta, não se podia falar da sua obra: tudo “coisa de maluco”!

Uma interessante passagem do conto “Píncaros precipícios”3 de Janaína Ama-

do pode ser tomada como metáfora desse incômodo causado por toda e qualquer

obra escrita, à qual, segundo a cultura familiar, poderia ser atribuída a gênese da

loucura:

“– Era só o que faltava, essa mania de escrever!

– O que você tanto escreve nesse caderno? Escrever – segurava agora um

dos pulsos da filha – deixa as pessoas malucas!”
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4 Passos, J. e Passos, M. C. Filho. Nossos Poemas. Op.cit.
5 Cândido, Antonio. Dantas, Vinicius (seleção, apresentação e notas). Textos de Intervenção. S.P.:

Duas Cidades/Ed. 34, 2002.
6 Paes, José Paulo. Prefácio a Canção da partida, de Jacinta Passos. Salvador: Empresa Gráfica da

Bahia, 1990 (2a ed.).
7 Passos, J. Campo Limpo. In Nossos Poemas, op. cit.
8 Id. Ibid.
9 Freud, S. O Estranho. In E.S.B. Vol. XVII. R.J.: Imago, 1976.

Haveria então uma teoria da função da escrita na família Passos, transmitida

de geração a geração? Porém o irmão de Jacinta, Manoel Caetano Filho, também

escrevia, chegando a publicar junto com a irmã um livro de poemas,4 sem que

com isso sua vida fosse atravessada pela dimensão trágica da loucura e do silên-

cio. É fato que Manoel Caetano Filho, o Nelito, como era chamado na intimidade

familiar, abandonou o ofício de poeta, dedicando-se à medicina, diferentemente

de Jacinta, que jamais abriu mão do fazer poético, mesmo quando ameaçada por

questões políticas, mesmo quando internada nas instituições psiquiátricas. Ques-

tões políticas sim: Jacinta Passos foi membro do Partido Comunista Brasileiro, e

em boa parte da sua obra comparece um forte conteúdo político-social. Esta obra,

porém, transcende tais conteúdos, não se prestando a ser mera porta-voz de uma

ideologia.

Tampouco se restringe à poesia – Jacinta escreveu contos, uma peça de tea-

tro, crítica literária, artigos para jornais. Traz, com ousadia e determinação, uma

“novidade atrevida no meio da nossa rotina”.5 É à rotina do seu lar, do seu heim,

que os passos de Jacinta inicialmente nos conduzem. Como disse José Paulo

Paes, é da “área do familiar, do local, do vivido – de onde procede o melhor da

poesia de Jacinta Passos” .6 Na fazenda Campo Limpo, propriedade de Manoel

Caetano e Berila, seus pais, em “campos banhados de sol”, entre “árvores secula-

res”,7 nasce Jacinta. Ali ela define o seu heim, onde estão mergulhadas as raízes

mais profundas do seu ser.8

A palavra heim (lar) foi empregada por S. Freud no seu texto de 1919 Das

Unheimlich, traduzido para o português como O Estranho.9 Os termos unheimlich

(estranho, sinistro) e heimlich (familiar), embora opostos no que diz respeito ao

significado, possuem a mesma etimologia, e no texto em questão, Freud, de modo

bastante original, aproxima as duas experiências: para cada um, em determina-

dos momentos, o reencontro com o familiar produz surpreendentemente uma

sensação de estranhamento. Por isso a tradução mais correta do termo Das

Unheimliche seria “o familiarmente estranho”. Assim é que o ser de Jacinta, sob a

sombra das árvores que se alongam como fantasmas / quando a noite desce, sente

inesperada, uma estranha alegria e vai pouco a pouco aparecendo num e noutro

poema inundado pela tristeza, por um enorme sentimento de angústia e de impo-

tência.
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10 Passos, J. Pânico no planeta marte. In Canção da partida, op.cit.
11 _____. Incerteza. In Nossos Poemas, op.cit.
12 _____. Louvação do dinheiro. In Canção da Partida, op.cit.
13 Paes, José Paulo. Entre lirismo e ideologia. In Passos, Jacinta. Canção da Partida, op.cit.
14 Machado, Dalila. A história esquecida de Jacinta Passos. Salvador: Secretaria de Cultura e Turismo/

Fundação Cultural do Estado/Empresa gráfica da Bahia, 2000.
15 Passos, J. Elegia das quatro mortas. In Poemas políticos. R.J.: Livraria-Editora da casa do estudante

do Brasil, 1951.
16 Paes, J.P. Entre lirismo e ideologia, op. cit.
17 Passos, J. Canção simples. In Nossos poemas, op. cit.
18 Id. Ibid.

O que despertava a tristeza em Jacinta? A pobreza, a condição feminina, a

injustiça, o preconceito, tudo enfim que fosse capaz de suscitar alguma espécie

de dor nos homens. Porém, mais forte do que tudo isso, sua tristeza era causada

pela profunda consciência de que não adianta fugir10 dessa realidade que se ex-

pande mundo afora, distanciando-a cada vez mais das limpas cancelas do seu

Campo.

A vida, junto a sua inquietude intelectual, levou-a para longe: Salvador, Ilhé-

us, Rio de Janeiro, São Paulo, Aracaju. Nessas outras paisagens Jacinta pode per-

ceber melhor o quanto passa o momento, o sonho murcha, a esperança finda.11

Depara-se com um poder maior que o sopro criador do Senhor (que faz surgir os

poetas e o poder da poesia): o poder do dinheiro. Demonstrando uma mestria

inconfundível na arte da ironia, louva-o como Chave do mundo, / porta do céu, /

poder divino, / submarino... venha a nós todos / o vosso reino, / de sumo bem /

para sempre / amém.12

Esse poema, intitulado “Louvação do dinheiro”, foi concebido em 1944. Um

ano depois, Jacinta filia-se ao Partido Comunista Brasileiro, seguindo os passos

do seu marido, o escritor James Amado.13 Sabe-se, porém, que em data anterior

seu irmão Manoel Caetano, que com ela comungava alguns ideais, levou-a a

interessar-se pelo referido partido, e em agosto de 1942 Jacinta publica seu pri-

meiro artigo na Revista Seiva, encarregada de “transmitir o pensamento da

intelectualidade democrática e antifascista do Brasil”.14

Não cabe aqui retomarmos essa fase da história e tantos destinos trágicos

que engendrou. A própria Jacinta o faz no poema “Elegia das quatro mortas”,15

onde fala de mulheres cujos sonhos eram tão simples, e que, no entanto, não

conseguiram nem as miudezas dos seus desejos, dentre as quais Olga Benário.

A poeta, empunhando sua pena tão feminina, como já assinalado por Sérgio

Milliet,16 havia se referido em outros poemas ao destino de ser mulher e à desi-

gualdade entre os sexos.17 A condição feminina é por ela cantada como assujeitada

a uma outra voz, essa sim capaz de se fazer ouvir e realizar seus intentos, a voz

do homem que “recebe, enriquece, / vai receber mais além”.18

Apesar dessas constatações, Jacinta ousa apostar num outro destino para a

mulher, que possa levá-la para onde ela mesma queira ir, à revelia das corrente-
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zas do rio.19 Numa época e num país onde só restava à mulher um lugar da mais

extrema ignorância e acomodação, a poeta se engaja pessoalmente para permitir

que a mulher brasileira, especialmente a operária brasileira, reflita sobre sua

própria condição, abrindo para si mesma um espaço transformador.20

Gênio, coragem, diligência, perseverança fizeram de Jacinta uma digna re-

presentante do que chamamos a mulher moderna. Impasses, conflitos, mal-en-

tendidos acompanharam esse deslocamento da posição de assujeitamento absoluto

para uma condição de autonomia. Na Viena fin de siècle tal transformação condu-

ziu algumas dessas mulheres à clínica de S. Freud, para inventar com ele a psica-

nálise.21 Jacinta Passos, no Brasil dos anos 30, faz da sua poesia o caminho para

permanecer atrelada às suas convicções, para assegurar o seu lugar de sujeito, o

seu heim, mesmo quando chega aos mais longínquos dos lugares, nos quais

permanecerá, em internações sucessivas, até o final da sua vida: os Sanatórios

Charcot, Adauto Botelho e a Casa de Saúde Santa Maria.

A poesia possibilitou que o seu destino enquanto sujeito permanecesse intacto

em cada momento da sua trajetória, apesar das perseguições e violências que

sofreu. Já no seu primeiro livro a poeta nos traz tão bem dita a questão que

constitui e anima o seu sujeito, que o faz desamparado e errante por um lado,

mas que o faz continuar, não desistir, desejar enfim:

– Por que esse desejar que não se cansa,

Por que este destino errante de correr

Sempre atrás dum bem que não se alcança?...22

19 Id. Ibid. A flor caída no rio / que a leva para onde quer, / sabia disso e caiu, / seu destino é ser mulher.
20 Só unidas as mulheres resolverão seus problemas. Entrevista de Jacinta Passos para o jornal O

Momento, 10.12.1945. Apud Machado, Dalila. A história esquecida de Jacinta Passos. Op.cit.
21 Kehl, Maria Rita. Deslocamentos do feminino – A mulher freudiana na passagem para a modernidade.

R.J.: Imago, 1998.
22 Passos, Jacinta. O mar. In Nossos poemas, op. cit.
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1 Simone Lopes Pontes Tavares, mestre em Letras pela UFBA, especializou-se em Literatura Baiana.
Publicou artigos em periódicos, organizou a antologia A Paixão premeditada – Poesia da Geração 60
na Bahia. Rio de Janeiro/Salvador: Imago Editora/Fundação Cultural do Estado da Bahia, 2000, e foi
autora das notas biobibliográficas e da seleção dos poemas de poetas – entre os quais Jacinta Passos
– incluídos em: TAVARES, Ildásio. (Org.). Poetas da Bahia – Século XVII ao Século XX. Rio de
Janeiro: Imago Editora/Fundação Biblioteca Nacional – Departamento Nacional do Livro, 2001.

Outros passos pela poesia

Simone Lopes Pontes Tavares1

Aprendi com a primavera a deixar-me cortar.

E a retornar sempre inteira.

(Cecília Meireles)

Um profundo respeito me liga a Jacinta Passos. No meu entendimento, sua

qualidade primordial reside na ousadia de uma personalidade marcante: tanto

na virtude de seu espírito incansável quanto na firmeza inaudita de seus propósi-

tos. Jacinta Passos leu o mundo à sua volta. O momento histórico em que viveu

foi a grande personagem de sua tessitura poética. E a liberdade, seu canto. É

visível que o conjunto de seus poemas não compõe uma obra extensa, mas “apre-

ende a realidade íntima das coisas”.

Foi por volta de 1998 que enredei meu primeiro contato com a poesia de

Jacinta Passos, através de seu livro “Canção da Partida”. Logo depois recebi, tam-

bém pelas mãos de sua gentil filha Janaína, três outras coletâneas de seus versos:

Momentos de Poesia, parte integrante de “Nossos Poemas”; “Poemas Políticos” e

“A Coluna”, poema em 15 cantos que seria uma parte de “Histórias do Brasil e

Outros Poemas”, livro não editado. Pouco a pouco, percebi que sua poesia se

realizava pelo movimento das palavras numa pulsação rítmica orgânica e seus

versos sugeriam ao leitor trilhas que se multiplicavam e se completavam, num

universo onde a vida vale por si. Recordo-me ainda de, naquela época, ter passa-

do horas a conviver com a força de sua linguagem enigmaticamente simples. Com

efeito, ficou vivamente marcado em minha memória que ela estabelece uma cum-

plicidade com o leitor, através dos versos, nos quais declara sua voz poética:

quando eu não for mais um indivíduo, eu serei poesia. Desse modo, Jacinta volta-

rá, sempre inteira, viva nas asas de seus versos, partilhando conosco a plenitude
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do seu desejo de infinito e a fantasia da divinização, tantas vezes expressos em

seus poemas. Em outras palavras, estes versos traduzem a sua ânsia de alcançar

uma dimensão cósmica cada vez mais ampla, mas, também, nos concedem licen-

ça e nos dão a chave para perscrutar sua tessitura poética. Por conseguinte, eles

instauram um movimento pendular, renovado a cada leitura, de descoberta e

redescoberta, encontro e reencontro entre poesia, poetisa, leitor. Então, abre-se

um leque de possibilidades na tentativa de, seguindo os rumos de seus versos,

elaborarmos um perfil de seus itinerários.

Agora, passados seis anos desse nosso primeiro encontro e 90 anos do

nascimento de Jacinta Passos, reencontro sua poesia, seus versos fixados por

uma camada específica de brasilidade, coragem, religiosidade, resistência, sensi-

bilidade, e articulados por um discurso que se expõe e se desenvolve no embate

com as representações de poder estabelecidas, através de uma ironia e de uma

sátira cambiantes. Ao mesmo tempo, Jacinta Passos comove, emociona quando,

em seu empenho poético, expressa momentos de pura inocência lírica, ou ainda,

quando equilibra palavra e criação para construir belas imagens e elaborar sons,

mesclando tons de musicalidade. Os seus versos têm uma fisionomia lastreada

no místico e são peculiares na medida em que revelam uma sensualidade sutil e

uma surpreendente força telúrica. Jacinta Passos viveu sua infância na fazenda

Campo Limpo, espaço que levaria sempre consigo, transportando-o para seus

poemas, na busca de revivê-lo e eternizá-lo:

Campo Limpo,

as tuas paisagens se identificaram

com todas as vibrações de minha vida amanhecente.

As tuas paisagens parecem humanas.

Parece humano o murmúrio do vento nas tuas árvores seculares

e a branca silhueta da velha casa antiga.

Tuas paisagens revivem a minha vida já morta,

todos os instantes perdidos para sempre

e que eu quisera integrados num momento eterno.

Como a árvore que dá sombra e flor e fruto

esconde as raízes na terra de onde veio,

estão mergulhadas no teu solo

as raízes mais profundas do meu ser.

Eis a gênese de Jacinta Passos. A semente dos versos de “Campo Limpo” será

transplantada mais tarde para o poema “Canção da Partida” – expressão e mosai-

co de seu imaginário e de sua vida amanhecente. Desta maneira, aqueles instan-

tes perdidos para sempre, aos quais se refere sua voz poética, germinarão, estarão

MIOLO.pmd 30/6/2010, 17:28560



561

afinal fixados, reunidos, integrados num momento eterno e serão reconstruídos,

embora em outro tom e em outro matiz, na viagem lírica realizada dos versos de

“Campo Limpo” para os de “Canção da Partida”, que será, por sua vez, uma com-

posição jocosa, mas repleta de ironia. O toque de brasilidade virá na alquimia

das tintas, na musicalidade poética obtida também pela introdução de cantigas

infantis populares, presentes, no meu entendimento, para compor os versos de

modo a explicitar a qual identidade se filia sua tessitura poética. Assim, as paisa-

gens que surgem dos versos de “Campo Limpo” trazem consigo o privilégio de

gerar transmutações, pois são capazes de despertar vibrações místicas e transcen-

dentes de um reviver, e se delinearão – através do conjunto destes e de outros

elementos – em nova forma e com novo vigor nos versos de “Canção da Partida”:

Passa

passa

passará

derradeiro ficará

Não me prenda

bom vaqueiro

bom vaqueiro

eh!

dá licença de passar,

levo a noite e levo o dia

que alegria!

levo tanto o que acabar.

Mandioca tem veneno,

dá farinha e dá beiju.

Campo Limpo, lobisomem,

menina de calundu,

medo de cobra e trovão,

escuridão!

A Campo Limpo revisitada nos versos cadenciados de “Canção da Partida”,

apesar de conter um frescor trazido pela alegria de sua forma, possui atributos

que definem a diversidade de cada personagem, cada coisa, cada instante e

transmuta-se em algo distinto pela força da palavra criadora, mas, também, pela

incessante ação corrosiva do tempo, pelo peso da ausência e de um agora outro,

inevitável, novo olhar de Jacinta Passos, ressignificado por ela a cada verso e,

também, a cada leitura nossa. Com isso, Jacinta Passos estabelece em seu proces-
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so de elaboração poética uma simetria entre viver e escrever e se fará presente, e

será representada, pela via indireta da sua poesia. Os seus poemas dialogam com

o percurso de suas vivências: a infância rodeada pelo imaginário popular dos

mitos, das lendas, das canções de trabalho, das cantigas de ninar e de roda; a

religiosidade; o amor; a trajetória de sua combatividade política; as alegrias; as

perdas. Assim, o lirismo poético de Jacinta Passos é arte plena de puro ludismo

da linguagem e de sua preocupação em representar o contexto sociopolítico em

que vivia e procurava interagir, firmando sua posição enquanto mulher, baiana,

professora, militante comunista, escritora.

No horizonte do processo de composição poética de Jacinta Passos, vis-

lumbra-se um movimento catalisador dos vários elementos que conferem um sen-

tido metafórico, múltiplo, às vivências da escritora, e estas, por sua vez,

disseminadas ao longo dos versos, irão convergir para o espelho de sua linha-

gem. Ao longo de sua poesia, uma armadilha perpassa e tece os fios da rede de

seu texto e pode causar ao leitor desatento uma impressão de linearidade enga-

nosa. E esta cilada, precisa, presente nos seus versos, está na clareza e na simpli-

cidade obtidas pela escolha de palavras comuns, onde residem as dimensões

encontradas no cotidiano, uma das principais matérias-primas de sua criação

poética. A simplicidade e a clareza são os fios condutores de seus versos e nos

revelam a inventividade, bem como a sutileza de todo o labor de sua poesia. E

será esta simplicidade da linguagem que irá, ao mesmo tempo, pluralizar, unifi-

car, ressignificar, presentificar e tornar sua poesia definitiva, como tudo que é

simples. Aliás, é sua própria voz poética quem roga, nos versos do poema “Súpli-

ca”, pela perfeição da clareza e da simplicidade, no intuito de alcançar o sublime:

Crucifica o meu espírito e a minha carne.

Quero experimentar todas as formas do sofrimento humano,

a dor universal,

para que, purificada pelo sofrimento,

a minha voz se erga, clara e simples como a voz das criancinhas.

Põe na minha boca o canto definitivo,

o canto perfeito, o louvor perene

do absoluto esplendor de tua beleza divina.

E sua voz poética ainda arremata esta concepção artística, dizendo-nos que

o belo pulsa é na simplicidade, nos versos de “Poesia Perdida”:

Ó! a poesia deste momento que passa,

a grande poesia vivida nesse instante

por todos os seres da terra,
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que palpita nas coisas mais simples

como um rastro luminoso da Beleza.

Paradoxalmente, sua voz poética, demonstrando descrença, irá rejeitar essa

busca pelo divino e se insurgirá contra si mesma, contra o ato e o gesto da elabo-

ração da escrita poética. Sua voz trará um tom veemente: a criação é agora algo

que entorpece a percepção, tanto a sua quanto a divina. E nesta negação, a cria-

ção torna-se um fardo no que pode conter tanto de afastamento da realidade e

das mazelas humanas quanto de ser um ato fatidicamente solitário, refletindo-se

nos versos de sua “Canção atual” um momento de profunda cisão de suas con-

cepções, onde conclui, de modo enfático:

Não quero a sina de Deus

nem a que trago na mão.

Plantei meus pés foi aqui

amor, neste chão.

Ainda em 1938, no poema “Contrição”, sua voz poética irá chamar o desen-

cadear desta cisão de “infidelidades à minha vocação eterna”. Então, em 1944, o

poema “Louvação do dinheiro” funde sagrado e profano, transubstanciando em

poder divino o poder material do dinheiro – ao qual irá denominar, dentre outras

coisas, de chave do mundo –, através do tratamento laudatório que dará ao tema

e da ironia mordaz, mas indispensável neste caso tanto para demolir quanto para

recriar sentidos e realizar a catarse necessária e proveniente do clímax desenca-

deado pelo conflito instalado em convicções místicas que surgem, aparentemente

apaziguadas, em outros poemas de Jacinta Passos:

Chave do mundo,

porta do céu,

poder divino,

submarino,

louvado seja

o vosso nome

que mata a fome,

vence a floresta,

afronta a morte,

asa, transporte

ao reino místico,

ar do cativo
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contemplativo

da pura essência

da existência

(bola de gude:

beatitude)

eixo da terra,

sol do nascente,

onipotente,

varinha mágica

do rei real,

de todo o mal

livrai-nos senhor

mediador,

venha a nós todos

o vosso reino

de sumo bem

para sempre. Amém.

Em seu tecer poético, Jacinta Passos elabora um universo refratado pela sua

receptibilidade sagaz e capta a dramaticidade do exato instante do cotidiano –

individual ou coletivo – em que as impressões se cristalizam. O registro dessas

impressões revela-se matizado em seu texto através das várias gradações do tom

de sua voz poética. No que tange à voz de suas canções líricas, o expressar poé-

tico irá se imprimir e se configurar em determinados momentos, como no poema

“Diálogo na sombra”, num tom bastante volátil que trará consigo um desprendi-

mento leve, um sentimento da transitoriedade de tudo, mas que terá, por sua vez,

a força perene do que é dúctil. E é esta possibilidade de ir além, este alçar voo,

esta volatilidade lírica que trará um toque tênue, uma fluidez à leitura dos poe-

mas de outros tons, reunidos no conjunto de sua poesia:

– Que disseste, meu bem?

Esse gosto.

Donde será que ele vem?

Corpo mortal.

Águas marinhas.

Virá da morte ou do sal?

Esses dois que moram no fundo e no fim.

–De quem falas amor, do mar ou de mim?
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Jacinta Passos, sem dúvida uma mulher fascinada pela magia das palavras,

deixa-nos expressos em seus poemas o legado e a riqueza de suas vivências, de

seu misticismo intrigante, de seus ideais. Sua poesia recria a tradição, na medida

em que se movimenta por aspectos que ora se afastam, ora se voltam para ela.

Sua poesia, fruto da finura de sua percepção, é o depoimento de quem viveu

ativamente um dos períodos históricos mais efervescentes do século XX.
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“Eu serei poesia”

Gerana Damulakis1

Sendo apenas a leitora, é claro que as impressões que trago após a leitura

dos quatro livros de Jacinta Passos estão longe de alcançar o patamar de um

estudo crítico. Os livros são: Momentos de poesia, de 1942, Canção da partida,

de 1945, Poemas políticos, de 1951 e A Coluna, de 1975.

Não há o estofo da exegese, apenas a leitura com coração, ou seja, a leitura

cordial. Especialistas na poesia de Jacinta Passos já levantaram com segurança as

características que evidenciam sua obra, assim como o valor que ela carrega.

A poesia de Jacinta Passos é essencialmente social, embora o lirismo de

tantos momentos e embora muitas vezes também a mistura do lirismo e da indig-

nação com a lamentável condição humana. Ela tem muita consciência de que a

leitura de um poema requer a atenção, a escuta, pois uma outra voz, antes de

mais nada, se quer ouvida e entendida. Tal é a sua meta. E, assim, intitulei este

pequeno texto justamente com um verso perfeitamente adequado.

À guisa de registro: o livro Momentos de poesia abre com “Poesia Perdida” e

fecha com “Eu serei Poesia”.

É necessário trazer alguns versos deste “Eu serei Poesia”, do livro Momen-

tos de Poesia, para justificar completamente a intenção supracitada de dizer por

todos, de clamar por todos: Quando eu não for mais um indivíduo, / eu serei

poesia. E, mais adiante, para finalizar o poema, o arremate é o êxtase poético em

sua plenitude, como segue:

Meu nome não importa.

Eu não serei eu, serei nós,

Serei poesia permanente,

Poesia sem fronteiras.

1 A crítica literária Gerana Damulakis, sediada na Bahia, é autora dos títulos Guardador de mitos
(Salvador: Edição do Autor, 1993), Sosígenes Costa – O poeta grego da Bahia (Salvador: EGBA,
Fundação Cultural do Estado da Bahia, 1996)) e O rio e a ponte – À margem de leituras escolhidas
(Salvador: Secretaria da Cultura e Turismo, Fundação Cultural do Estado da Bahia, EGBA, 1999).
Organizou e apresentou Antologia panorâmica do conto baiano – século XX (Ilhéus, BA: Editus,
2004). Participou de várias coletâneas de ensaios, manteve colunas literárias em jornais e tem um
blog de divulgação literária: http://leitoracritica.blogspot.com.
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Bastante conhecido, o poema “Canção simples” é admirável e emblemático,

estruturado sobre um jogo de oposições entre a mulher e o homem, a que perde

e o que

leva tudo e segue em frente

amor de homem é tufão, homem que tudo tomou,

(...)

é homem que conquistou.

Impressiona como há uma tensão permanente, um propósito constante que

acaba exaurindo a poeta: “Estou cansada, Senhor”, no poema “Cântico do exílio”.

Já em “A missão do poeta” o chamamento é por Jesus, Senhor, Maria, mas a im-

portância da poesia está nas mãos e isto é tão belo; no entanto, é no canto que

está a celebração do mundo.

Ficou claro que estas linhas são as impressões de uma leitora. Uma curiosi-

dade: a leitora se pegou com a mão no peito, como se estivesse orando, tanto

pela cadência dos versos, quanto pelo conteúdo, como quando clamamos, quan-

do estamos tocados, seja pela tristeza, seja pela perplexidade diante da vida.

O poema em questão está no livro, sabe-se, mas seria experimentado agora, se

lido abaixo, enquanto sensação do dizer uma oração.

Nós, os cristãos

Senhor,

na realidade eterna de tua vida divina,

contemplas dentro do teu Verbo

todas as criaturas.

Contemplas os cristãos

que não continuam através do tempo

a presença do teu Verbo encarnado.

Não somos a tua imagem.

Somos apenas uma caricatura,

nós, os cristãos

que aceitamos a injustiça na face da terra.

Os demais, seja “Contrição”, “Oferenda”, “Consagração”, ou “Comunhão”,

induzem o mesmo posicionamento, uma concentração com um toque de sagrado

no momento em que os lemos.

Jacinta Passos escreveu poemas que são preces, escreveu canções que pe-

dem o canto devido a certo deslizamento melódico, versos que dizem de um eu
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com fome de amor, permeada pela dolorosa procura do Ser. Cada leitura traz

mais elementos para explorar e, diga-se, é recente a minha intimidade com a sua

poesia na totalidade. Não vou deixar passar a procura do Ser, responsável pelo

uso das palavras “abismo”, “ânsia”, “angústia”; no poema “Cântico de exílio”, já

referido anteriormente, porque há um verso belíssimo que diz: eu me abismar em

ti. É a procura do Ser, aquele vazio que, paradoxalmente, existe por conta das

inúmeras possibilidades, algo que acontece aos que buscam algo que lhes falta:

falta algo realmente, por serem assim tão fartos de capacidades. Jacinta Passos

escreve:

A certeza de que, tendo tudo no mundo,

Nada

pode encher o vazio do meu desejo,

do meu desejo profundo.

Nas canções, outras canções são chamadas para funcionar como lembrança

ou chamamento de interpretações que, talvez, até então não tenham sido senti-

das pela maioria. É a sensibilidade da poeta que deseja incluir frases, versos,

trechos de refrões para dentro de sua poesia, para que todos a compreendam,

porque é com eles – este todos – que ela almeja a comunicação.

Em “O canto de amanhã” é explícita a voz que diz:

Desabem sobre mim os grandes sofrimentos

As dores elementares,

a fome,

o frio,

o cansaço,

a miséria,

que marcam como fogo o ser humano total,

desabem sobre mim.

Vale insistir na vivência da dor que é cantada, a “dor universal” é experimen-

tada e é ela que leva até a palavra “abismo”, palavra recorrente.

A perspectiva é mais evidentemente crítica em poemas tais como “Carnaval”,

quando a ironia está presente para auxiliar aquela definição da Bahia de então –

e, certamente, atual –, a Bahia que é mescla de raças, de classes, mas se disfarça,

quer-se apenas grã-fina e branca: Negro é rei / no carnaval. Ressalto o poema

“Diálogo num país qualquer”, bastante significativo à luz do momento que, tal-

vez, poderia ser ainda um “hoje” numa pátria que, todavia, não olha igualmente

por todos. Notória a instrumentação moderna da poeta.
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O livro Canção da Partida, de 1945, enfatiza características já anteriores: o

diálogo dentro do poema, a canção e seu tom peculiar. Aliás, o valor erigido é o

canto mesmo na evocação da terra e do povo. De Canção da Partida, há em

“Canção da Liberdade” o eco de Eu sou pobre, pobre, pobre de marré marré de si,

basta escutar: Eu só tenho a vida minha. / Eu sou pobre, pobrezinha, / tão pobre

como nasci, / não tenho nada do mundo, / tudo que tive, perdi. O mesmo ocorre

com o primeiro poema deste livro, o qual lhe empresta o título, “Canção da par-

tida”: Passa / passa / passará / derradeiro ficará.

E a poeta segue seu cantar: em “Três canções de amor”, o toque erótico no

canto III (encontrado algumas vezes no primeiro livro, como, por exemplo, no

poema “Limitação”); em “Estrela do Oriente”, uma louvação ao comunismo, citan-

do a foice; enfim, a mulher escrava, pobre, sempre inferior ao homem, mas que

se revela forte, com igual direito a usufruir sua sensualidade, atenta ao mundo

político e social, como para mostrar que há apenas o ser humano; então, esque-

çamos o gênero, minimizemos o sofrimento da humanidade, “a dor universal”.

As canções, ao trazerem a grandeza de seu lirismo, podemos encontrá-lo nas

suas palavras, principalmente nas recorrentes, usadas, todas elas, com firmeza e,

ao mesmo tempo, doçura.

O domínio estético permite a expectativa de uma troca de ideias, de diálo-

gos, como a própria poeta intitula um deles. São tais os poemas: “Diálogo na

sombra”, “Canção da Liberdade”, “Mensagem às Crianças do Mundo”. Em “Diálo-

go na sombra” há um jogo metafórico de primeira, usando um processo dialético

significativo do conflito existencial. Ao passar para as canções que lembram os

povos do mundo, os sofrimentos do mundo, a necessidade de conscientização

dessas existências, a poeta é a mesma, mas é tomada de uma força diferente,

quer-se voz universal, poeta que denuncia, aquela que defende quem sofre.

Diálogo na sombra

– Que disseste, meu bem?

– Esse gosto.

Donde será que ele vem?

Corpo mortal.

Águas marinhas.

Virá da morte ou do sal?

Esses dois que moram no fundo e no fim.

– De quem falas, amor, do mar ou de mim?
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Tudo aqui colhido, foi enfatizado desde o início, não tem outra pretensão, é

apenas resultado de leitura, isto é, tanto a tendência ao diálogo, quanto a incor-

poração de canções e nomes populares, os especialistas na obra de Jacinta Pas-

sos já devem ter apontado nos seus estudos.

O terceiro livro, Poemas Políticos, de 1951, além dos versos políticos (desta-

co “as fúrias e a carta”), como reza o título, inclui canções líricas. A Coluna, de

1975, é um épico sobre a Coluna Prestes. Construído como quem conta, sem

esquecer o comprometimento com o verso, o épico vem somar como testemunho

maior de seu engajamento com o político e o social.

Senti o inconformismo social trazido para tão perto, como se a poeta, antes

mesmo do verso, trouxesse para si toda a indignação do mundo. Desde logo, há

este acréscimo que distingue sua poesia. Se não há gritos que reivindicam, há a

voz alta, ardente e furiosa voz, plena de aversão pela época insensível que é

vivida. Neste ponto, a poesia avança e domina.

A linguagem é ousada, ou melhor, atrevida, porque não se esconde do que

realmente quer dizer; cristalina, portanto, pede revolução através da literatura.

Todo leitor dirá que o valor da obra de Jacinta Passos está confirmado, passada a

leitura na íntegra, pois que ela mesma, a poeta, se confirma e se fez poesia.
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