
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
AMADO, J., org. Comprimidos poéticos. In: Jacinta Passos, coração militante: obra completa : 
poesia e prosa, biografia, fortuna crítica [online]. Salvador : Editora EDUFBA, 2010, pp. 15-22. ISBN 
978-85-232-1207-0. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Comprimidos poéticos 
 

 

Janaína Amado (org.) 



Teu olho vê o que o teu coração quer.

(Cadernos do Sanatório 6)

Comprimidos poéticos
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OS TEXTOS a seguir são inéditos. Integram um conjunto de manuscritos de

Jacinta Passos anotados em cadernos escolares simples, entre os anos de 1967 e

1973, os últimos de sua vida, quando esteve internada em um sanatório para

doentes mentais, em Aracaju, Sergipe. São parte do que denominei “Cadernos do

Sanatório”.

Do conjunto desses textos – “Textos inéditos”, agrupados mais à frente, nes-

ta edição – , foram trazidos para cá estes “Comprimidos poéticos”, pequenas fra-

ses e aforismos criados por Jacinta. Escritos em condições muito adversas, eles

expressam inteligência, acuidade, senso de observação e humor, permanecendo

surpreendentemente atuais. Abrir o livro com “Comprimidos poéticos” é chamar

a atenção para o caráter contemporâneo de parte da obra de Jacinta Passos.
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Pudor é defesa do corpo e não da alma,

Teu próximo nem sempre é teu semelhante...

Que nome dar a esta prisão?

Reformatório familiar? Zadruga de proprietários?

Base trabalhista? Quantos nomes para

uma coisa só: prisão.

Põem guardas na fronteira para a revolução não entrar...

(Um coro de risadas altas e numerosas)1

Daquela unidade futura,

cidades façam, arquitetos,

os centros de produção

nos centros dos seus projetos!2

Teu olho vê o que o teu coração quer.

Matéria morta: um fio do meu cabelo principia a morrer.

Criança não é propriedade – eis um princípio pedagógico.

Ver é optar.

Pensar é operar.

A sabedoria da classe opressora é desumana.

Quem rouba trabalho, oprime, e quem oprime perde a capacidade de julgar.

A luz existe antes dos teus olhos, e teus olhos existem por causa da luz.

Até um anacoreta é um ser social por injunção da espécie.

Morrer não é escolher.

Cuba, ilha maior que um continente!

1 Caderno 3. Escrito em 1967.
2 Caderno 4. Escrito em 1967.
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Tu sabes mais medicina do que Hipócrates.

Igualam-se cores pela escuridão, mas aos homens, não.

Heródoto fez história sem dialética.

Hegel fez dialética sem história.

Nação nasceu com a burguesia e morrerá com a burguesia.

Toda produção é trabalho, mas nem todo trabalho é produção.

Cabrito maltês também salta e é rês.

A beleza é para quem a merece e não para quem a paga.

Fome, sede, morte, guerra não são fatalidades na Terra.

Privação ou privilégio vem da propriedade privada e seu sortilégio.

Logo, não inventes nenhum deus, ó Mateus.

Não confundas coerção com opressão. Opressão rouba trabalho e

coerção impossibilita o roubo do trabalho.

Juízo contrário não é falta de juízo.

Sociedade comunista, tu a verás se a fizeres também.

Nunca separes dialética da história, inventando contradições ou

não contando toda a história.

Impossível tocar corneta no outro planeta.

Nunca suponhas que teu semelhante não possa ser mais capaz que tu.

Se falas e não fazes, és um parlapatão

Se fazes e não pensas, és um autômato

Se pensas e não queres, és um hipócrita.

Camponês seguiu burguês, mas isso

 ... era uma vez ...

Ser funcionário e ser revolucionário

excluem-se.

Formiga também faz caminho.

Há tanta diferença entre o socialismo burguês e o socialismo proletário

como entre um fim e um princípio.

Um supremo imóvel social mundial é burrice ideal de trabalhista.
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Amor e opressão, num par coexistem? Não.

Nacionalismo é uma forma de concorrência entre um ladrão menor

– nacional – e um ladrão maior – internacional.

– Por que foi que Hilter ficou louco?

– Porque o nacional-socialismo é um paradoxo!3

Aliança da corrupção:

“Aliança para o progresso”, corrupção continental, és matéria

de retrocesso e não um ser social.

Tiro ao alvo

Camponês de Naucahuazu, lembrai-vos que estais nas costas e

não defronte do alvo – o imperialismo voraz!4

Estudos de lógica:

O sanatório é Bahia ou Bahia é um sanatório?

A mulher está presa porque é comunista ou é comunista porque está presa?

O homem tem família porque tem propriedade privada ou

tem propriedade privada porque tem família?

Este homem faz continência porque trabalha ou

trabalha para fazer continência?

Os trabalhadores da arte trabalham para fazer figuração ou

fazem figuração porque trabalham?

Eu faço arte porque sou artista ou sou artista porque faço arte?5

– Casa e comida é detenção?

– Para gato, não!

O anarquismo acaba com os salários antes de acabar com os capitais...

O imperialismo não acaba com o latifúndio, subordina-o.

– Por que é que aquele bezerro vai atrás das tetas da vaca?

– Preguiça de comer capim...

– Ó esquerdista!

Não sois uma cabeça de esquerda, sois a esquerda de uma cabeça!

3 Caderno 6. Escrito em 1967 ou 1968.
4 Caderno 7. Escrito em 1967 ou 1968.
5 Caderno 14. Escrito em setembro ou outubro de 1968.
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– Por que é que aquele cachorro, mais aquela cachorra,

mais aqueles oito cachorrinhos não formam uma família?

– Porque não têm propriedade privada!

– Quem tirou a polícia de seu pensamento, o que é, o que é?

– Ou é policial ou é imbecil...

– O tudo e o nada, duas cabeças de uma cobra...

– O niilista e o anarquista?

Democrata-burguês

só na lei fila fez.

– Conte a história de uma frente popular

– De dez em dez anos, o ditador solta os presos da Frente Popular; então

eles chegam à praça, dão três “Vivas” e vão presos outra vez.

Canção do obreirismo:

Jo como si jo trabajo,

Si no trabajo, no como...

Carcereiro não educa preso, reforma-o.

Controle de trabalho por quem não está fazendo o mesmo trabalho ou

é concorrência ou é ócio.

Poliglota pode ser um homem que não pensa em muitas línguas...

Palavras são sinais.

– Um índio guaicuru do Paraguai pode governar o sertão da Bahia?

– Pode... Não pode...

– Pode, se pular sete mil anos de história universal.

– Um trabalhista deu ordem para todos os guerrilheiros varrerem casa todo dia.

– E daí?

– Todos os guerrilheiros morreram numa casa limpinha...

– Qual a diferença entre leito e cama?

– A diferença é que o rio passa e o leito fica.

– Polícia se acaba? Todos ou um de cada vez?

– Veja as lições da História...

– Ó trabalhista, por que não derrubas esta parede e passas?

– Porque eu não sei o que é que tem do outro lado...

MIOLO.pmd 30/6/2010, 17:2820



21

Sentimentalismo:

Oh! Que batente sofrido!

– Para acabar com a dor, qual a receita?

– Extirpe os nervos...

Pensamento de uma beata:

É preciso que haja miseráveis para o senhor bispo ser bom.

Cientista ignorante:

– Índios, eu lhe dou colar...

Índio (de surpresa):

– Aqui não é Índia, eu sou é autóctone...

– Quem é aquele?

– É um sofisma andando...

Juízo de menino travesso

(depois de quebrar um pente em quatro pedaços):

– Quanto pente!

O homem que não ri...

Seria um gato?... ou um sábio onisciente?

Passando uma cabra e dois cabritinhos:

– A cabra pare dois cabritinhos porque tem dois peitos,

ou tem dois peitos porque pare dois cabritinhos?

Janaína é minha filha,

não é minha propriedade.

Trabalhador deve ser substantivo e não adjetivo.

Uma gota d água... é água.

Estrela serve?

A genética fatalista supõe que filho de nadador nasce sabendo nadar.

Preguiça é animal, ócio é social.6

O ar e o homem formaram-se com o planeta Terra.

Cosmonauta é um homem dum tempo sem noite e sem dia.7

6 Caderno 18. Escrito em 1968 ou 1969.
7 Caderno 22. Escrito em 1970.
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