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Textos inéditos

O sanatório é Bahia ou Bahia é um sanatório?

(Cadernos do Sanatório 14)
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Os manuscritos de Jacinta Passos

Os textos inéditos de Jacinta Passos publicados aqui são ficcionais – poemas,

pequenas peças para teatro e rádio, aforismos, minicontos, roteiro para cinema,

letra de canção. Todos foram manuscritos em cadernos escolares simples, entre os

anos de 1967 e 1973, os últimos de vida da autora, período em que esteve interna-

da em uma clínica para doentes mentais, em Aracaju. Por isso, denominei-os “ca-

dernos do sanatório”. Jacinta começou a escrevê-los cerca de dois anos após sua

internação, e continuou a fazê-lo até 27 de fevereiro de 1973, véspera de sua mor-

te.1 São os únicos originais literários de Jacinta Passos que restam.

Descrição física

Trata-se de 20 cadernos escolares comuns, e de um bloco, todos em bom

estado de conservação. Alguns cadernos são da marca “Companheiro”, popular à

época, com uma grande foto colorida na capa, enquanto outros, os mais baratos,

provinham do Ministério da Educação e Cultura. Dois cadernos são presos por

espirais, e o bloco não tem capa. Os cadernos foram numerados por Jacinta, na

capa. Como o último é o de número 56, mas só existem 20 cadernos, deduz-se

que 36 cadernos se perderam. Os existentes foram entregues a James Amado, ex-

marido de Jacinta, por ocasião da morte dela. Identifiquei as seguintes datações:

1 O último caderno, de número 56, quase todo preenchido, foi iniciado em 19 de fevereiro de 1973.
Contém apenas resumos diários de notícias jornalísticas. A letra deste caderno, irregular, difere da
dos outros, indicando que Jacinta já não estava bem de saúde, quando o iniciou. Para mais informa-
ções sobre as razões e condições do internamento de Jacinta, cf. biografia, neste volume.

N.º Caderno Data

1 1967

5 Junho de 1967 (final do caderno)

8 1968

10 Maio de 1968 (início do caderno)

14 Setembro de 1968 (início do caderno)

15 Dezembro de1968 (início do caderno)

19 1969

22 Julho de 1970 (final do caderno)

56 Fevereiro de 1973
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Todos os cadernos trazem o nome da autora, na capa ou contracapa, escrito

em grandes letras verticais muito finas, marca registrada da grafia de Jacinta e de

suas irmãs. Há uma série ininterrupta de cadernos, numerados de um a oito. Falta

o de número nove, mas o dez existe. Há outra série ininterrupta, numerada de 14

a 22; um pequeno rasgo na capa de um caderno impede a identificação de sua

data, mas, pelo conteúdo, parece ser o de número 23; e há o caderno número 56.

O bloco, que contém apenas fichamentos de leituras, não é numerado.

O número de páginas varia de acordo com a marca dos cadernos: os mais

finos contêm 56 páginas, e os mais grossos, 82. Na média, os cadernos existen-

tes têm 59,8 páginas. O conjunto deles atinge o total de 1.255 páginas, integral-

mente preenchidas, na frente e no verso, a lápis, à caneta, às vezes à caneta

sobre original a lápis. Multiplicando-se a média de páginas dos cadernos pre-

servados pelo número total de cadernos que Jacinta preencheu – 56 –, chega-

mos à conclusão de que, em seis anos, entre 1967 e 1973, Jacinta Passos escreveu

3.348 páginas, quase 560 páginas por ano! Essa cifra me parece extraordinária,

principalmente quando se leva em conta que Jacinta estava internada num hos-

pício, e que grande parte dos escritos é ficcional, ou seja, implicou um processo

de criação artística.

Razões e critérios da seleção e publicação dos textos

Como se trata de textos não revistos pela autora para publicação, tive cuida-

do especial em, nas notas de rodapé, informar sobre as alterações realizadas por

ela – palavras riscadas ou substituídas, notas à margem etc. –, a fim de esclarecer

ao máximo suas intenções, processo criativo e modo de trabalho.

A publicação destes manuscritos envolveu uma decisão difícil. Afinal, trata-

se de apontamentos variados, escritos em condições muito adversas, não revistos

pela autora antes da publicação. E já se sabe que Jacinta era muito rigorosa com

os próprios textos, publicando apenas parcela ínfima do que escrevia. Devido às

condições de produção e à falta de revisão, os cadernos constituem material he-

terogêneo, quanto à temática e à qualidade do texto, trazendo ainda partes

inconclusas.

A decisão de apresentar aqui alguns manuscritos deve-se a três ordens de

razões. Primeiro, os “cadernos do sanatório” são a maior prova da reserva de

saúde mental de Jacinta, à época. Os 20 cadernos escolares, cujas folhas foram

integralmente manuscritas por ela, na frente e no verso, de cima a baixo, não

contêm uma única frase sem sentido, nem sequer um trecho sem sequência, as-

sim como qualquer demonstração de alheamento da autora em relação à realida-

de tangível do mundo. Ao contrário, os 20 cadernos e 1 bloco, apesar de reunir

material muito variado – teoria da arte, poemas, peças para teatro e radioteatro
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(para adultos e para crianças), contos, minicontos, roteiros de cinema, máximas,

reflexões diversas, resumos de livros e de noticiários de televisão etc. –, seguem

uma lógica cartesiana, tanto no interior dos textos como na disposição deles ao

longo dos cadernos. Alguns são anunciados, para serem desenvolvidos apenas

muitas páginas ou cadernos depois, demonstrando que a autora concebeu e

maturou cuidadosamente cada texto, em incessante processo criativo, sobre o

qual mantinha controle.

O conjunto dos cadernos revela o mundo poético criado por Jacinta Passos

nos anos finais do sanatório. Mundo poético onde se refugiou, talvez em sua

reserva de sanidade, como única possibilidade de sobreviver física, mental e

psicologicamente às duríssimas condições a que estava submetida, resumidas

por ela mesma em “Duas Américas”:

Matéria expansiva eu sou,

expansiva e comprimida

no fundo desta prisão,

palavra diminuída,

presa a ideia, presos os pés,

palavra diminuída,

os braços arrebentando

ataduras de envolvida (...)

A segunda razão para publicar os manuscritos é que eles oferecem uma

ideia da diversidade de gêneros literários a que Jacinta Passos se dedicou, espe-

cialmente a partir da década de 1950. Sua obra publicada em vida, toda ela de

poesia, não permite perceber isso. Contudo, A Coluna, seu último livro, editado

em 1957, lista sete “livros a publicar”, entre eles volumes de poesia, teatro, litera-

tura infantil, crítica literária e contos.2 Esses originais, entretanto, foram queima-

dos por familiares de Jacinta em 1965, quando ela foi presa em Aracaju, por

subversão.3 O leitor ficou assim privado de conhecer tanto esses livros como a

multiplicidade literária de Jacinta Passos. Terá agora pequena ideia desta, ao ler

os inéditos aqui transcritos. A transcrição foi literal, sofrendo apenas atualização

ortográfica e de acentuação.

Finalmente, a terceira razão para publicação dos manuscritos é a qualidade

literária da maioria dos textos selecionados, que se impõem por si mesmos, ape-

sar da falta de revisão final da autora. Chamo atenção especialmente para os

2 São eles: História do Brasil e outros poemas (poesia), A Coluna (poesia), 3 dramas (teatro), Contos
para Janaína (literatura infantil), Estudos, críticas e divulgação (crítica literária), 3 contos (contos), O
céu (literatura infantil) e 2 Professores (literatura infantil). Nos cadernos do sanatório, há citações de
trechos desses livros, demonstrando que foram efetivamente escritos.

3 Cf. biografia de Jacinta Passos, neste volume.
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“Comprimidos poéticos” e “Contos e minicontos”, pérolas maduras de ironia e

humor cortante, que poderiam ter sido escritos hoje, tais a sua atualidade e fres-

cor. Por razões editoriais, os “Comprimidos poéticos”, embora façam parte dos

textos inéditos, foram deslocados para o início deste volume.

A decisão de publicar apenas em parte os manuscritos deve-se à sua já alu-

dida heterogeneidade. Há trechos que são meros fichamentos de leituras; outros

são recolhimentos de informações, com vistas a futuros escritos; outros não pas-

sam de esboços; ou ainda apresentam qualidade literária que me parece muito

inferior aos outros escritos da autora – provavelmente seriam depois retrabalhados

ou descartados por ela. Certos trechos são apenas repetições de palavras de or-

dem do Partido Comunista Brasileiro, do qual Jacinta era fidelíssima militante

desde 1945, e ao qual, à época dos cadernos do sanatório, parecia ainda mais

ligada, se é que isso era possível. Talvez ela tenha transformado o PCB na sua

referência mais forte e constante do mundo “lá fora”. Creio que os trechos não

publicados nada acrescentam à obra de Jacinta, e por isso permanecerão, por

ora, inéditos.

Contudo, reconheço que o conjunto dos manuscritos, únicos originais lite-

rários de Jacinta Passos, constitui material privilegiado para pesquisa sobre di-

versos aspectos da vida e obra da autora, e sobre temas como, por exemplo, as

relações entre literatura e loucura, além de permitir uma avaliação dos critérios

de seleção aqui adotados. Por isso, à época do lançamento desta edição, doarei

todos os cadernos, junto com fotos, cartas e livros de Jacinta Passos – enfim, todo

o material dela que possuo – a uma instituição que possa preservá-los adequada-

mente e franqueá-los à consulta pública. Lembro que esses manuscritos só pode-

rão ser publicados, total ou parcialmente, após expressa autorização minha ou

de meus herdeiros, conforme dispõe a atual legislação sobre direitos autorais.

Conteúdo dos cadernos

O conteúdo dos cadernos é extremamente diversificado. Por isso, e também

porque a ordem dos textos é a da época em que foram escritos – não há, por

exemplo, agrupamentos de textos por gênero literário –, é muito difícil resumir

seu conteúdo. A própria autora, decerto para não se perder no emaranhado de

palavras e assuntos, periodicamente fazia resumos do que fora até então escrito:

“Lista das composições literárias recentes”, “Relação dos contos cômicos” etc.

O que se segue fornece apenas uma ideia geral dos cadernos do sanatório.

A maioria dos cadernos é dividida em duas metades, as folhas da direita e as

da esquerda. Um texto escrito na folha esquerda do caderno continua na próxima

folha esquerda, enquanto o escrito na folha direita segue na próxima folha direi-

ta, e assim sucessivamente. Isso dá aos cadernos uma aparência à primeira vista
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confusa, já que o conteúdo da folha à esquerda nada tem a ver com o da direita.

Mas, quando se percebe essa lógica de organização, a leitura prossegue sem

problemas. As páginas da direita são em geral ocupadas por textos de ficção, e as

da esquerda, por textos não ficcionais, embora essa não seja uma regra absoluta.

Às vezes um dos gêneros acaba invadindo todas as páginas: o caderno 21, por

exemplo, contém apenas roteiros para cinema. Jacinta devia sentir que, naquele

momento, não desejava escrever sobre outro assunto.

É possível que ela tenha adotado esse método porque desejava escrever, ao

mesmo tempo, ficção e não ficção, e essa era uma forma prática de permitir que

um texto pudesse avançar indefinidamente, sem perturbar o desenvolvimento do

outro, escrito na página ao lado. Lembre-se ainda de que, internada, Jacinta não

possuía dinheiro, portanto não podia comprar cadernos, dependendo de que

alguém da clínica ou alguma visita os oferecesse; nessa situação, era mais fácil

para ela subdividir os textos em um único caderno, do que possuir dois ou três

cadernos, um para cada assunto ou gênero literário.

Entre os textos não ficcionais da autora, avulta uma ambiciosa “Teoria da

Arte (em 14 capítulos e oito apêndices)”, que Jacinta esboça já na primeira página

do primeiro caderno, e segue desenvolvendo a intervalos, mas sempre progressi-

vamente, com extraordinária persistência, até o penúltimo caderno, o de n.º 22.

Os 14 capítulos de sua longa teoria da arte agrupam-se, nas palavras dela, nos

seguintes temas: reflexões sobre a estética; teorias das seguintes artes: literatura,

música, dança, escultura, pintura, arquitetura, cinema; e teorias dos seguintes

gêneros: poético, representativo, narrativo, crítico, oratório e informativo. Há tam-

bém apêndices, sobre filmes de curta-metragem, desenho e gravura, literatura

infantil e juvenil, literatura popular, propaganda, imprensa e rádio. Todos os

textos sobre teoria da arte têm a mesma estrutura: começam com uma definição

geral do tema, (“o que é” literatura, cinema etc.), e continuam com uma exposição

sobre aquela arte específica, partindo sempre do argumento mais geral para o

mais particular. Essa teoria da arte não integra a presente edição: além de longa,

é, em minha opinião, excessivamente influenciada pelas ideias do realismo soci-

alista. Disso resulta que há poucos trechos originais, expressivos de um pensa-

mento ou perspectiva próprios de Jacinta.

Nos outros textos não ficcionais de Jacinta Passos, há um pouco de tudo.

Existem extensas anotações (em geral intituladas “Apontamentos” ou “Informa-

ções”) sobre leituras feitas, que cobrem uma espantosa quantidade de assuntos,

como história da América, história do Brasil, diversos períodos e temas da histó-

ria de outras localidades, principalmente europeias, biologia, política, literatura,

economia, filosofia, ecologia... Os cadernos comportam também resumos de no-

tícias, relações sobre diversos assuntos (“Relações de provérbios” etc.), “observa-

ções político-sociais”, vários “esquemas de cursos” (sobre lógica, ciência política...),
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4 Caderno 18.

“lições científicas”, máximas, análises literárias, assim como alguns róis das pe-

ças de roupa que Jacinta possuía, guardadas em duas malas. O conjunto desses

textos revela uma autora muito culta, além de informada sobre os principais acon-

tecimentos do mundo. À época, Jacinta tinha acesso a poucos livros, além dos

noticiários diários de rádio e televisão, o que permite supor que a maioria das

informações e conceitos contidos nos cadernos devia ter sido adquirida antes do

seu ingresso nesse último sanatório.

Os textos de ficção dos cadernos do sanatório são igualmente muito diver-

sos entre si. A grande maioria é prosa, havendo poucos poemas, todos incluídos

nesta edição. Além de peças radiofônicas e peças de teatro (destinadas ao públi-

co infantil como ao adulto), há contos, roteiros para cinema e até uma letra de

canção.

Há, igualmente, diversos conjuntos de textos curtos, tanto ficcionais quanto

não ficcionais, para os quais Jacinta criou títulos e definições próprias. Esses

conjuntos de textos, que julgo muito originais e de alta qualidade, estão dispersos

ao longo dos cadernos, porém podem ser identificados e agrupados pelos títulos

comuns. Os principais conjuntos de textos receberam os seguintes nomes: Ane-

dotas; Cenas radiofônicas; Comprimidos literários – que Jacinta classifica como

“novo gênero literário” –, subdivididos em poéticos, líricos, cômicos e científicos;

Contos agudos (subdivididos em trágicos e cômicos); Disparates radiofônicos;

Improvisos teatrais; Instantâneos (subdivididos em naturais e sociais); Parado-

xos; e Verbetes. Às vezes, Jacinta fornece definições minuciosas sobre determina-

do conjunto de textos, como se lê na seguinte passagem, referente aos improvisos

teatrais:

“Diferenças e semelhanças entre os três improvisos teatrais:

1) Todos três improvisam uma ação teatral (histórica)

2) Todos três contêm informação

3) Todos três dispõem indivíduos que precisam daquele diálogo e dispõem

secretamente os interlocutores

a) o diálogo crítico (vulgo “ira de preso”) informa criticando, dispondo a

mímica e a fala

b) o diálogo de trânsito (vulgo “passeata”) informa e critica dispondo as fa-

las, as risadas, os aplausos

c) o diálogo informativo (vulgo “papagaio”) informa, em particular para aque-

les ouvintes, segundo a precisão, dispondo a discussão e a interrogação

entre os interlocutores, secretamente.”4

Para esta edição, conforme já anunciado, selecionei trechos dos cadernos.
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Essa opção conduziu-me, em nome da clareza e fluidez da leitura, a abandonar as

subdivisões adotadas por Jacinta para cada conjunto de textos. Assim, os “Com-

primidos” aqui reproduzidos não foram subdivididos em científicos, líricos etc.,

mas receberam todos o adjetivo “poéticos”, uma das classificações criadas por

Jacinta, e que me parece defini-los a contento. Os critérios que utilizei para a

seleção dos textos foram o da qualidade literária, associado ao da atualidade

(alguns textos, muito datados ou específicos, me pareceram de difícil compreen-

são hoje). Assumo o subjetivismo do julgamento, que, conforme explicado, pro-

curarei compensar com a doação dos manuscritos para uma instituição aberta à

consulta pública.

Uma última observação: nas 1.255 páginas dos cadernos que li, há apenas

duas únicas observações de caráter pessoal, referentes diretamente à própria autora.

Impressionou-me como foi possível Jacinta Passos expressar tanto de si sem qua-

se falar de si.
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Um escritor popular e a velocidade

Peruano era um escritor popular e escrevia para o seu povo.

Aconteceu uma revolução, e Peruano ficou isolado do seu povo. Tempos

depois, Peruano encontrou novamente seu povo e indagou admirado:

– Aquele povo que vai lá à minha frente será aquele mesmo povo que eu

deixei lá atrás?

Burrice anarquista

Um anarquista resolveu acabar com a oposição entre intelectual e operário.

Então apagou todas as luzes da ciência e da arte, e todos ficaram burros.

Uma casta principiando

Nos tempos da Idade escravagista, o arroz e os grandes proprietários de

terra já eram constantes na China.

Li e Lu estavam trabalhando para Fu, o grande. Li e Lu eram jovens. Lu era

parente de Fu, o grande, e por isso escolheu a melhor parte.

Lu sentou-se no chão com um feixe de varetas.

– Por que não vens carregar os cestos de arroz comigo, Lu?

– Ora, Li, alguém tem de contar os cestos de arroz. Tu carregas e eu conto.

Subjetivismo dos terrestres

Vênus comunicou-se com Mercúrio através dos espaços siderais.

– Por que não sais de tua órbita?

– O deus do Comércio quer ficar perto da deusa da Beleza!

Minicontos
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Marte então fez uma intervenção inopinada e abrupta:

– Contaminação. Aqui não há comércio, aqui não há guerra, aqui não há

galanteio, aqui não há deus.

Nossos nomes são subjetivismo dos terrestres!

Critério econômico-sentimental

Na República Popular da China, as transformações sucedem-se velozes e

planificadas, mas o camponês Chiang continuava doente de sentimentalismo.

Não podia votar porque estava em tratamento.

Votaram onde localizar um novo combinado agrícola-industrial. Pergunta-

ram a Chiang: Como votarias? Chiang respondeu: Perto da amendoeira do rio

Amarelo.

– Por que, Chiang?

– Porque a amendoeira me viu nascer.

Obnubilação dos sentidos

Diante dos meus olhos subnutridos, o objeto cresceu como um abacate, e

era um pequi.

Um presidente nacionalista

Um presidente nacionalista mandou reforçar a guarda de todas as fronteiras

terrestres, marítimas e aéreas.

– Para quê?

– Para a revolução não entrar.
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Um arcaísmo militar

Dois exércitos inimigos defrontam-se.

Um dispõe os soldados em fila horizontal.

O outro dispõe os soldados em fila horizontal.

Um levanta o estandarte e dá três vivas.

O outro levanta o estandarte e dá três vivas.

Um grita: – Posição de atirar!

O outro grita: – Posição de atirar!

Um grita: – Fogo!

O outro grita: – Fogo!

Depois todos são cadáveres, exceto quatro sobreviventes de um exército.

Estes dizem que ganharam a batalha e recebem condecorações.

Campo ou cidade?

Um prefeito do município resolveu acabar com a oposição entre campo e

cidade.

– Que fazer? Então ordenou: plante capim na cidade e ponha os seguintes

anúncios luminosos no campo – de especulação capitalista –:

Vende-se ar.

Compra-se força de trabalho.

Aluga-se sogra.

Oposição no singular

Uma esposa sofria a escravidão doméstica. Decidiu acabar com a escravidão

doméstica. Então pegou a vassoura, o balde etc. e fez do esposo seu escravo

doméstico.
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Quer e não quer

Um camponês médio pediu dez anos para fazer uma democracia popular.

Burrice trabalhista

O deputado trabalhista casou-se com sua empregada doméstica e julgou ter

acabado com o antagonismo das classes sociais.

Intelectual substantivo

O intelectual olhou a estátua “O Pensador”, de Rodin, e não compreendeu.

Seu Manoel da folia

– “Seu Manoel da folia” era um guarda dos presos de uma penitenciária, e

enriqueceu.

– Enriqueceu? Como?

– Intimidava o preso – em segredo – e cobrava aluguel da cela da prisão.

Ardil psiquiátrico

O doente mental estava agitado e precisava ser internado com urgência, mas

agredia. Então o psiquiatra se fez de doente e pediu ao doente que levasse sua

mala até o hospício.
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– Levo – respondeu o doente.

E foi levado.

Num minuto

Numa cidade da Índia, um coolie carregava um rajá no carro.

Força de tração animal aos 13 anos, o coolie arfava e suava, enquanto o rajá

parecia um paquiderme, enorme, obeso.

– Viva a revolução! – foi esse o grito que se ouviu de repente, confundindo

a multidão, em burburinho, na rua.

O coolie ouviu e, sem hesitar, começou a pular e a correr:

– Viva a revolução!

O rajá, atônito, continuava sentado.

– Ó coolie! Ó coolie! ... Por favor, carregue-me mais um pouquinho!5

5 Caderno 2. Escrito em 1967.
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Uma história de três mães

Maria das Dores foi um mãe vítima. Pé ante pé, na calada da noite, um vulto

de mulher, sorrateiro, trêmulo, cabeça e busto envolvidos num manto escuro, ora

avançando, ora se escondendo, aproxima-se do Asilo dos Expostos

– Avenida Joana Angélica, é esta... logo deve ser ali a Roda... a Roda da

Bahia – murmurou.

Transida pela angústia maternal, a mente de Das Dores não formulava nem

sequer um diálogo interior. Suas mãos ansiosas depositaram, no ano de 1925, num

degrau giratório da Roda, o corpo envolvido duma criança recém-nascida, sua filha.

Condenada por aquela sociedade que a julgava uma decaída social, Das

Dores guardou, sozinha, o seu segredo. Dois anos depois uma meretriz disfarça-

va-se para poder observar, de longe, através das grades, uma criança que brinca-

va, entre outras, no Parque do Asilo.

– É aquela... Meu coração não me engana... É aquela... – murmurou. Contor-

nou a grade, aproximando-se.

– Psiu!... me diga o nome daquela menina... sim, daquela de rostinho

pintadinho de sardas...

– É Liberdade!

Nesta noite, o prostíbulo pareceu a Das Dores mais infernal do que nunca,

prostíbulo barato, no Pelourinho, fonte de lucros de uma cafetina que, na escala

do meretrício, subira de prostituta a empresária de prostitutas. Prostíbulo barato,

pois, apesar de ainda jovem, Das Dores não conseguira se desfazer de sentimen-

tos e hábitos pequeno-burgueses aos quais a cafetina classificava de escrúpulos

sentimentais. Os prostíbulos caros – que mudavam até de nome – eram para as

treinadas que, no mercado sexual e capitalista, conseguiam vender o prazer sexu-

al a burgueses mais ricos e poderosos.

Das Dores, na sua consciência cristã de arrependida, considerava o prostí-

bulo infernal, mas um inferno mercado, pois julgava seu primeiro amor fora da

lei burguesa, como um pecado. Seus olhos não enxergavam nenhum outro possí-

vel meio de vida senão o meretrício, fatal, legal.

Contos
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*  *  *

Liberata foi uma mãe revolucionária.

– O jeito é fugir, Perez... sussurrou Liberata através das grades dum recanto

escuro do Parque da Pupileira, antigo Asilo dos Expostos.

– Já lhe disse isso, você não teve coragem...

– O Juiz de Menores já veio apresentar os candidatos para as maiores de 15

anos... E me escolheram...

– Safado! Explodiu Perez.

– Disseram que eu posso ter um lar confortável, um esposo digno, honesto...

– Vão te domesticar, animal, vão te domesticar, animal...

– Não vire seu ódio contra mim, Perez, num instante amor vira ódio?!

– Então vamos fugir, Liberata... Me dê sua mão... depressa...

– E por que é que o outro vai me domesticar e você não?

– Porque eu sou seu igual e o outro é seu senhor... Porque eu sou um

trabalhador e você é uma oprimida que estão reformando!

– Mesmo assim, hábito é hábito, e hábito de homem é domesticar mulher...

Sabe por que você não vai me domesticar? Porque eu vou ser sua igual pelo

trabalho... Ui!... não aperte tanto a minha mão... Combine logo, depressa... Os

pés da irmã de Caridade não pisam, deslizam...

– Estamos fazendo um mundo onde ninguém precisa de caridade.

Premido pelas circunstâncias, Perez formulou mentalmente a alternativa:

Engenho Velho de Brotas ou Pilar? Engenho Velho fica numa ribanceira ao fundo

do hospício, só dará saída para a zona norte da cidade pelo Acupe ou Rio Verme-

lho... Pilar, na cidade-baixa, dará saída por porto de mar ou pela ferrovia da

Leste ou pela rodovia...

– Resolveu, Perez? Sei que você é um perseguido pela polícia...

– Sim, já lhe disse que sou comunista...

– Mesmo assim já foi [? sic, palavra pouco legível], mesmo assim fora da lei.

– Eu farei outra lei, Liberata, eu farei outra lei para o nosso amor.

No ano de 1940 esconderam seu amor num velho casarão no Pilar, pardieiro

que alugava quartos a casais trabalhadores e a lúmpens sociais. Tempos depois,

um jovem tribuno pelos direitos das mães solteiras visitava e percorria os bairros

pobres da Bahia em busca de plateia para um concurso de Direito Internacional,

aproveitando-se das circunstâncias favoráveis aparecidas com a guerra antifascista

que fazia levantar forças democráticas e abalar o Estado Novo reformista

No Largo do Tanque, à saída da rodovia, um grupo de mulheres proletarizadas

conversava sobre o tribuno.

– O que ela quer é fundar uma Liga das Mães Solteiras!

– É um demagogo, mas ele diz algumas verdades.
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– Uma verdade que ele diz é que nós, mulheres trabalhadoras, não podemos mais

formar casais com nossos maridos... Só formamos pares... Coabitação está difícil.

– Tem razão! Meu marido só achou trabalho no petróleo do Mataripe e eu

achei trabalho numa cooperativa de costureiras aqui no Largo...

– Pior do que isto é um ser empregado no Macapá e outro ser empregado em

Pindamonhangaba!

Uma mulher chamou outra à parte.

– Vai sempre mandar Ida com o camarada Perez?

– Grande segredo... A guerra agora facilita a viagem...

– E tu, Liberata?

– Eu só considero que é para o bem deles e da humanidade.

*  *  *

Enquanto se encaminha para a pista a fim de tomar o avião, aquela jovem

aviadora, num país de sistema socialista mundial, não sente necessidade de inda-

gar em conflito:

– Serei mãe ou serei aviadora?

Para ser aviadora, aquela jovem não precisa que outras mulheres a substitu-

am na escravidão doméstica. O progresso de uma já não custa o atraso de muitas.

Sua filha está numa creche. Oposição entre maternidade e outras atividades soci-

ais? Num sistema econômico-social baseado na propriedade social dos meios de

produção, esta oposição fica reduzida a um mínimo de contingência biológica.

Ida é uma mãe livre.6

Violência

... isso não basta, não basta, Polidoro...

José Marceneiro encarava o negro Polidoro com seu cabelo brilhante de

cosmético, com seu terno de tropical cinzento, com seu relógio de correia de ouro

reluzente, com seu ar pernóstico, e desconfiava dele como de um inimigo.

– Tuas ideias são de um artesão atrasado... Ignoras a força do sindicalismo

no Rio e em São Paulo... Os trabalhadores estão nos Ministérios em Brasília...

O presidente João Goulart atende a nossas decisões, as decisões dos trabalha-

dores...

6 Caderno 2. Escrito em 1967.
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– Já estive numa base trabalhista! Eles decretam a igualdade – todos comem

dois pães! – e usam a base como escada para os mais sabidos e endiabrados se

arrumarem como deputados e mercadores e altos funcionários!

– Não mereces atenção!

José Marceneiro insistiu, enquanto o negro reluzente se afastava, sobranceiro:

– Os sindicatos são uma escola de luta de classes, mas não bastam... Isso

não basta... Isso é anarcossindicalismo.

*  *  *

José Marceneiro, até sonhando, precisava de um guia. Despertava, alta noi-

te, com sua necessidade. Até a necessidade de amor ficava adiada, e o desejo de

ter a companheira não importunava muito. Amor de dois operários? Raramente se

encontram para amar. Cada qual na sua produção – ócio não é amor –, isso

destrói a domesticação.

José Marceneiro, até sonhando, precisava de um guia. Na insônia, sua histó-

ria voltava sem sequência – num diálogo interior aparentemente ilógico –, desta-

cando, insistindo, comparando, irrompendo, exagerando. Sua cabeça sofria.

Revolvia-se sobre o colchão de capim.

– Não sou o mesmo... Ela morreu sem remédio, como um bicho... Podia não

ter morrido... Quero uma serraria mecânica, mas não tenho... A oficina me mu-

dou até por dentro... Não tenho mais de engolir as respostas contra os desaforos

das encomendas... Ou engole ou fica sem trabalho... Não sou um proletário, mas

a cooperação me ensinou... Pedro pintor e João pedreiro são como eu... Mas

como crescer? Cresce... Não cresce... Nesta sociedade, só cresce se virar empresa

capitalista. Capitalismo é roubo de trabalho. Cresce... Não cresce... Eu não faço

negócio, mas a oficina vende nossa força de trabalho, faz contratos!... Como aca-

bar com a venda da força de trabalho?

– Não sou o mesmo... Frente-nacionalista no Aracaju? Não quero, não,

guia... Pensei que nacionalismo fosse um título. Um grupo burguês tomava

aquele título – como outro qualquer – para dominar... É também ideia, é doutri-

na da classe dominante... Concedem que os operários se organizem... Podem

se reunir até no Palácio Olímpio Campos e na praça Fausto Cardoso... Podem

se organizar com a condicional se... Se ficarem subordinados ao governo e à lei

da nação... Isso é ideia de capitalista-nacional. Eu preciso de outra lei. Eu pre-

ciso de um guia.

*  *  *

José Marceneiro soube e correu ao encontro do dirigente comunista. Sofreu

um choque moral. Controlou os nervos e raciocinou, rápido, antes de atacar.

– É nosso documento de orientação...
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– Mas este documento é ideia de nacionalismo...

– Uma ditadura militar de monopólios imperialistas nos ameaça. Os democra-

ta-burgueses do PSD e da UDN e do PR são fracos, não resistem aos monopólios...

O nacionalista falou e José Marceneiro viu aquilo crescendo, de repente,

protegido pelos funcionários-ostras e pelos capitalistas nacionais, os trabalhistas

dando força à Frente nacionalista, os sargentos nacionalistas tomando o poder

em Brasília, e o bando falando como guia.

Não pode falar como guia! ... Não pode. Não pode dizer que é Partido Co-

munista – pensou.

José Marceneiro acendeu um cigarro e, disfarçadamente, incendiou um fo-

lheto na ruma no chão. José Marceneiro atacou fisicamente o inimigo. A sala era

pequena, no edifício do Cine Palace.

– Vamos os dois para a prisão! – gritava atacando.

Os vizinhos acorreram.

– Este homem me agrediu! – gritava José Marceneiro enquanto o incêndio

destruía o material de propaganda nacionalista.

Nessa noite, José Marceneiro e o funcionário nacionalista dormiram na

prisão.7

7 Caderno 2. Escrito em 1967.

MIOLO.pmd 30/6/2010, 17:28239



_

MIOLO.pmd 30/6/2010, 17:28240



241

O ovo de Colombo
(dramatização de antiga tradição oral)

. Indicação nº 1:

Voz do locutor (anunciando):

Título desta cena teatral radiofônica:

“O ovo de Colombo” (é dramatização de antiga tradição oral)

Nome da autora: Jacinta Passos

. Indicação nº 2:

Ouvem-se os seguintes ruídos de um banquete de dezenas de comensais:

a) bater de talheres metálicos na louça

b) ruídos de copos chocando-se

c) ruídos de muitos mastigando e bebendo, e de burburinho de conversa

d) ruídos de passos de copeiros

. Indicação nº 3:

Por entre os ruídos, ouvem-se os seguintes trechos de diálogos (uns simultâ-

neos, outros sucessivos, uns mais distantes, outros mais próximos, uns mais

altos, outros mais baixos, vozes masculinas.)

Trechos de diálogos simultâneos:

Trecho nº 1:

(Voz de sotaque italiano e voz de sotaque espanhol.)

– Ricordati, Genova?

– Meus filhos são portugueses da ilha de Porto Santo...

– Mas vosso pai era Domenico, o cardador de Placenza...

Trecho de outro diálogo:

(Vozes de cortesãos em ascensão – ou a corte – da monarquia burguesa da

Espanha; loquazes, glutões, satisfeitos, disfarçando a rudeza de navegantes;

sotaque espanhol, português, italiano.)

Radioteatro
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– Mar liguriano... (apressado)

– Mar do Norte... (apressado)

– Mar da Guiné... (apressado, rindo) O mar... o mar... sempre o mar...

– Como tudo isso nos parece pequeno, depois do Cabo da Boa Esperança!

(Risadas múltiplas.)

Trecho nº 2:

Diálogo único, no meio de burburinho; vozes em tom de conversa.

– Os Fugger não teriam feito o empréstimo...

– Os banqueiros Fugger, os alemães?

– Sim. A frota não teria sido armada...

(Voz de cortesão bajulador) – Deus salve os reis Isabel de Castela e Fernando

de Aragão!

(Ouve-se chocar de copos em saudação e ruídos de bebericos.)

Trecho nº 3 – (2 diálogos simultâneos)

– Sois Cristóforo ou Cristóvam ou Cristóbal?

(Voz de Colombo rindo-se.)

Outro diálogo simultâneo. (Vozes e cochichos de cortesãos de concorrência

refletida nos corações: inveja, falso testemunho etc.)

– Pablo... (sussurrando)

– Qualquer um teria descoberto...

– Americo Vespucci é mais importante do que ele...

– Importantes são as Índias...

(Voz de desapreço) – Um filho de cardador...

– Já foi engajado...

(Outros três repetem essa frase sucessivamente, em tom baixo):

– Não merece ser almirante...

. Indicação nº 4:

Ouvem-se ruídos de louça derrubada pelo copeiro, estraçalhando-se. Logo

em seguida, no meio do silêncio, a voz de Colombo para seus comensais:

Voz de Colombo (intempestiva, fazendo silêncio; a mesma voz do Trecho 1.)

– Digníssimos... Um minuto de vossa preciosa atenção...

(Silêncio de expectativa; voz de Colombo mais alta, em outra direção.)

– Ó guapo moço de copa, trazei-me um ovo num pires...

(Breve intervalo com murmúrios de admiração.)

(Ruídos de um ovo sobre um pires.)

Voz de Colombo (recebendo o pires):

– Digníssimos comensais... Aquele de vós que for capaz de colocar este ovo

de pé neste pires, terá ganho a partida!
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. Indicação nº 5:

Segue-se um murmúrio geral disfarçado e, por entre ele, os ruídos do ovo no

pires de louça e, finalmente, algumas risadinhas abafadas, de descontenta-

mento.

. Indicação nº 6:

Voz de Colombo (voz forte de navegante)

– Agora é a minha vez!

(Ouve-se ruído de casca de ovo batido de leve na louça.)

Voz de um comensal

– Ei-lo a quebrar a ponta da casca do ovo!

Voz de Colombo (triunfante, depois de pôr o ovo de pé sobre o pires)

– Digníssimos... Eis o ovo de pé sobre o pires!

(Murmúrios de desapontamento e inveja.)

(Por entre os murmúrios indistintos, ouvem-se algumas exclamações.)

Voz de comensal nº 1

– Oh!

Voz de comensal nº 2

– Ah!

Voz de comensal nº 3

– Isso?

Voz de comensal nº 4

– Isso eu também faria...

Vozes simultâneas

– Eu também faria...

Voz de Colombo (triunfante)

– Faria, mas não fez...

. Indicação nº 7:

Risada de Colombo, sozinho.8

8 Caderno 3. Escrito em 1967.
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Em 1640
(Cena teatral infantil-juvenil)

(Dedicatória: Esta cena é oferecida em homenagem aos 70 anos de um natural do

Rio Grande do Sul – Luís Carlos Prestes, dirigente comunista – no dia 3 de janeiro

de 1968)

Cenário: Trecho de estrada, avistando-se mais ou menos distante uma redução

jesuíta (aspecto exterior frequente e notável das reduções jesuítas que existiram

no sul do Brasil e que foram reprimidas – restando 30 delas – entre 1528 e 1648,

pelos bandeirantes. As reduções jesuíticas estavam localizadas em 4 regiões prin-

cipais: Guaíra, ao oeste do Paraná; Itaim, ao sudoeste de Mato Grosso; Tape, ao

centro do Rio Grande do Sul; outra zona entre o rio Paraná e o Uruguai).

Arredores com vegetais naturais da zona de Tape, no centro do Estado do Rio

Grande do Sul atual – em 1640.

Personagens: 3

1) Jesuíta (aparenta 40 anos, batina e chapéu semelhantes aos dos padres

jesuítas – Nóbrega, Anchieta, Loyola –, cor branca, cabelos escuros, forte,

mas não gordo. Tipo físico semelhante ao dos portugueses e espanhóis

daquele tempo.

2) Bandeirante (aparenta 30 anos, tipo físico semelhante ao dos brasileiros do

século XVI-XVII – portugueses e espanhóis com cruzamento racial com ne-

gros e raro com ameríndios. Vestes usuais dos bandeirantes paulistas –

Paes Leme e outros –: botas, chapéu com abas largas etc. Pele morena

tostada pelo sol, cabelos escuros ondulados, compleição forte, musculosa.

Ar de negociante aventureiro).

3) Índio tape (aparenta 25 anos, vestes e tipo semelhantes aos índios Tapes –

tribo de índios Tupis que ocuparam o centro do atual Rio Grande do Sul.

(Os índios Tupis compreendiam muitas tribos, ocupavam zonas próximas

ao litoral do Atlântico, alguns entraram em contato com os colonizadores

portugueses, e muitos fugiram para as selvas). Uso do arco e flecha.

Teatro
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. Indicação nº 1:

Quando sobe o pano, aparecem no cenário descrito o Jesuíta e o Bandeirante

em luta corporal, sem armas de fogo. Luta há pouco iniciada.

. Indicação nº 2:

Enquanto eles brigam, o índio espia assustado, da beira do mato, segurando

o arco e a flecha.

. Indicação nº 3:

A luta corporal assume posições ridículas: o chapéu do jesuíta é pisado pelo

bandeirante, o chapéu do bandeirante é atirado longe, a batina do jesuíta é

lascada, uma bota do bandeirante é arrancada do pé etc.

Enquanto brigam, proferem expressões violentas, simultâneas ou sucessivas.

Expressões sucessivas, as seguintes:

Jesuíta (atirando o chapéu do bandeirante)

Em nome de Deus!

Bandeirante (pisando o chapéu do jesuíta)

O índio Tape é meu!

Jesuíta (arrancando a bota do outro)

Pecador de cobiça!

Bandeirante (lascando a batina do outro)

Ladrão de Deus!

Expressões sucessivas, as seguintes:

Jesuíta (violento)

Destruíram Ciudad Real del Guairá! Destruíram muitas reduções jesuíticas!

Bandeirante (violento)

O índio Tape é um dos bandeirantes!

Jesuíta

O índio Tape é das Sete Missões!

(breve intervalo sem expressões)

Bandeirante (acusando)

Tu fazes do índio um servidor sem escolha!

Jesuíta (rebatendo a acusação)

E tu fazes do índio uma moeda de ouro!

. Indicação nº 4:

Subitamente param de brigar e se voltam para o índio.

Bandeirante (dirigindo a palavra para o índio)
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9 Caderno 7. Escrito em 1967 ou 1968.

Um ou outro? (aponta o outro)

Jesuíta (gesticulando)

Um ou outro?

Índio (assustado e movimentando-se para fugir, grita)

Nem um nem outro!

. Indicação nº 5:

Enquanto o Bandeirante e o Jesuíta entreolham-se com decepção, o Índio foge

para o mato – com o arco e a flecha – e desaparece (enquanto o pano baixa) 9

MIOLO.pmd 30/6/2010, 17:28247



_

MIOLO.pmd 30/6/2010, 17:28248



249

Canção da Guerrilheira

Eu uno dois oceanos

OLAS10

Separo duas Américas

OLAS

Eu sou um ser social

OLAS

Destino quem faz sou eu,

Destino quem faz sou eu

OLAS

Dos raios eu faço armas

OLAS

Das ondas, armas eu faço

OLAS

Contra roubo de trabalho

OLAS

sou feita de carne e aço,

Sou feita de carne e aço.

OLAS... OLAS... OLAS... (som distanciando-se)11

Canção

10 O governo cubano buscou unificar as atividades guerrilheiras na América Latina por meio da OLAS,
Organização Latino-Americana de Solidariedade, criada numa conferência em Cuba, em 1967. A
OLAS foi uma tentativa de organizar uma Internacional no continente americano, para defender e
apoiar movimentos de luta armada e grupos guerrilheiros no Terceiro Mundo. Propôs a revolução
socialista como principal objetivo da América Latina, através da reafirmação da luta armada e da
guerrilha, apresentando como inimigo comum os Estados Unidos e a luta anti-imperialista.

11 Caderno 16. Escrito em 1968 ou 1969. Na página anterior do manuscrito, está anotado: “Essa canção
é uma letra composta por Jacinta Passos para ser musicada, e deverá ser traduzida em língua
espanhola, língua inglesa, algumas línguas de ameríndios, para ser cantada.”
Ao final da canção está escrito: “N.B. A canção – conforme está indicado – deveria ser cantada ora
em trechos de uma língua, e depois o mesmo trecho em outra língua, e assim sucessivamente, ora
deveria ser cantada toda, integralmente.”
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Poemas

12 Caderno 1, 1967.
Sob o título, Jacinta escreveu: “(poema infantil, para crianças de 3 a 7 anos)”. Após o poema, há a
seguinte observação da autora: “(contém uma lição – nem vaga nem dogmática – de fisiologia e
anatomia)”.

Soma

Eu somei oito mais oito

Janaína

deu igual a dezesseis,

Janaína

mais pera mais coração

Janaína

mas não deu um passarinho

Janaína.

Por que foi que não deu,

Janaína?12
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É prisão do bem-querer

Mote:  É prisão do bem-querer

Glosa: Se me dão um purgatório

e eu quero um alvorecer,

sistema do bem lhe faço

e barras o bem-fazer,

juízo de carcereiro

é prisão do bem-querer. 13

Quem vive da morte alheia

Mote:  Quem vive da morte alheia

Glosa: Vende caixão de defunto,

lucra com guerra e com peia,

compra força de trabalho,

de peste e fome faz ceia,

merece morte, assim julgo

quem vive de morte alheia.14

13 Caderno 6. Escrito em 1967 ou 1968.
14 Caderno 6. Escrito em 1967 ou 1968.
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Duas Américas

Nos muros de Aracaju

ai! que letras resistentes

nos muros de Aracaju,

Haiti francês e negro –

– Louverture, onde estás tu? 15

Guatemala, Guatemala,

nos muros de Aracaju,

S. Domingos, você leu?

Chile, Bolívia e Peru,

há três anos escrevi

nos muros de Aracaju:

Independência nacional não é nacionalismo!16

Mais depressa, bandolero,

ilhas mestiças, depressa!

mande na ONU e não peça:

Independência nacional!

(não para ser igual a essa,

essa que rouba trabalho,

América, mais depressa!)

Propriedade social

se faz com armas, ó Eça!

Iroqueses sem família,

Vossas mães não são mais dessa

América, pintai de preto

15 Toussaint-Louverture (1743-1803). Escravo haitiano que, a partir de 1791, já na condição de forro,
liderou numerosas revoltas que acabaram levando ao final da escravidão e à independência política
do Haiti. Louverture tornou-se símbolo mundial da luta pela liberdade.

16 No original, segue-se a este verso uma estrofe totalmente riscada, ilegível. Provavelmente Jacinta
a quis suprimir.

MIOLO.pmd 30/6/2010, 17:28253



254

o Presidente, depressa,

que seja linchado em Ohio,

às armas mande e não peça,

solapando a OEA

fuzil e voto, depressa!

Saia do Vietnã

ó quadrilha da possessa!

Ponha chiclet na boca

dos bobos de Mister dessa

América de ócio e roubo,

guerrilheiros, mais depressa!

De Havana vem pelos ares,

onda, som, fonema, guia.

Ilha maior que um continente!

que mudou a geografia.

(Ah! Cuba, perdi amor,

mais seis dentes perderia!

Ilha maior que um continente!

que mudou a geografia.)

Matéria expansiva eu sou,

expansiva e comprimida

no fundo desta prisão,

palavra diminuída,

presa a ideia, presos os pés,

palavra diminuída,

os braços arrebentando

ataduras de envolvida

– relações familiares,

domesticação vencida,

é corpo sem esqueleto –

relações de uma Era ida.
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De Havana vem pelos ares,

onda, som, fonema, guia.

Ilha maior que um continente!

que mudou a geografia.

América Central, apêndice

de monopólios, então

eis América Central

pioneira da revolução!

As três Américas são duas

e eu sofro de comoção

social: quem mata e rouba e

muda nome de prisão?!

Velocidade eletrônica

mede teu tempo ancião

de outra Era, camarada,

meu relógio é a refeição!

Outro sistema, outra Era,

e eu dentro da prisão!

De Havana vem pelos ares,

onda, som, fonema, guia.

Ilha maior que um continente!

que mudou a geografia.

Lá no planalto central

do Brasil, não há depois,

democracia burguesa

acabou-se, e Mister pôs

economia sem política,

e aos burocratas dispôs.

Marechal faz continência

– Yes, sir! não somos dois:

– Os consórcios monstruosos
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roubam trabalho. Quem sois?

Bobos do imperialismo

comem gorjeta e arroz.

Contra fifty do petróleo

Já Maracaibo indispôs,

O´Bravo, não há conflito,

mais depressa O´Bravo, pois

o alto Pico da Neblina,

teu e meu, é de nós dois!17

17 Caderno 3. Após o título, está escrito: “(poema de Jacinta Passos)”. E, na linha seguinte: “(julho de
1967)”.
O poema foi originalmente escrito a lápis, e mais tarde coberto por tinta de caneta.
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Análise literária do poema “Duas Américas”18

Análise literária (do poema)

Figuração: (11 metáforas)

Metáfora principal: Ilha maior que um continente etc. (imagem de Cuba)

Metáforas (de ação)

1) Ponha chiclete na boca etc.

2) Solapando a OEA

Metáforas (de conceito)

1) América central, apêndice e pioneira etc. (conceito)

2) Ataduras de envolvida – relações familiares etc. (uma Eneida)19

3) Yes, sir, nós somos dois20

4) corpo sem esqueleto21

5) Ó quadrilha da possessa (conceito)22

6) América do ócio e roubo (conceito de América)

7) Velocidade eletrônica, mede teu tempo... (conceito de tempo)

Outras figuras
Antítese:

1) Título: Duas Américas

2) As 3 Américas são duas (3 geográficas e 2 históricas)

Análise literária

18 Jacinta Passos fez a análise literária do poema que escreveu. Creio ser raro um poeta analisar o
próprio trabalho.

19 Esta palavra está quase ilegível. “Eneida” é uma interpretação possível, entre outras.
20 Antes de “Yes, sir, nós somos dois” há o seguinte trecho riscado: “3) perdi amor, mais seis dentes

perderia (metáfora do choque social)”. Tive a impressão de que Jacinta substituiu este item 3
(“perdi amor... perderia”) pelo item 3, transcrito no corpo desta página.

21 Este trecho, muito rabiscado e com palavras sobrescritas, é de difícil interpretação. À margem do
caderno, Jacinta acrescentou, em outra tinta de caneta, mais três itens 4, a saber: “4) corpo sem
esqueleto”; “4) Iroqueses, vossas mães não são dessa etc. (conceito de tribo e de América ladrona)”;
e “4) Teu e seu é de nós dois ou propriedade”.

22 Jacinta acrescentou, em outra tinta, o seguinte item: “5) ilha maior que um continente [seguem
palavras de difícil interpretação, aqui transcritas apenas a título indicativo] – essa história de um é
maior do que o geográfico ou o continente é maior do que a ilha”.
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23 Este item foi acrescentado mais tarde, com tinta diferente da original. Todos os acréscimos citados
parecem ter sido feitos juntos, pois a tinta com que foram escritos é a mesma.

24 Não tenho certeza se a palavra é esta. Difícil interpretação.
25 Este item está riscado. Creio que a intenção de Jacinta foi passá-lo para o item anterior. Foi mantido

aqui por causa da numeração.
26 A palavra “prisão” foi acrescentada mais tarde, já que escrita com outra tinta.
27 Este item, escrito com outro tipo de caneta, foi acrescentado depois.

3) Independência nacional não é nacionalismo ou Independência nacional é

nacionalismo23

Contraste24

1) Independência nacional não é nacionalismo25

2) Propriedade social e roubo do trabalho

3) Matéria expansiva e comprimida (prisão)26

4) Outro sistema, outra Era e eu dentro da prisão

5) Entre ONU e guerrilheiro27

6) Entre democracia burguesa e economia imperialista

7) Apêndice e pioneira (tese de propriedade social)

8) Racial: Haiti francês e mestiço

Enumeração:
1) Onda, som, fonema, guia

2) Haiti, Chile, Bolívia, Peru, Guatemala, Guatemala

3) Quem mata e rouba e muda nome de prisão

Anátema:
1) Contra fifty do petróleo, já Maracaibo indispôs

2) Lá no planalto central do Brasil, não há depois

3) Propriedade social se faz com armas, ó Eça!

4) Mande na ONU e não peça!

5) Mais depressa, “bandolero”; ilhas mestiças, depressa!

Metonímia:
1) Bobos do imperialismo; comem gorjeta e arroz (partes da corrupção como

símbolo da corrupção)

2) Meu relógio é a refeição! (um objeto símbolo da limitação às necessidades

naturais)

3) Fuzil e voto etc. (2 objetos símbolos de luta antagônica)

4) O alto pico da neblina etc. (símbolo da propriedade social)

Sinédoque:
1) Ai! que letras resistentes // Nos muros de Aracaju (as letras resistem nas

memórias e nos muros)

2) Onda, som, fonema, guia (sinédoque é figura de um discernimento objetivo,

é o mesmo objeto, é onda, é som, é fonema, é guia)
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Invocação:
1) Ó Bravo...

2) Louverture, onde estás tu?

3) Guerrilheiros, mais depressa!

Diálogos:
1) S.Domingo, você leu?

2) Quem sois?

3) Yes, sir, não somos dois!

Ritmo (Artifícios regulares)
1) Unidade rítmica (De Havana vem pelos ares onda, som, fonema, guia.

Ilha maior que um continente! que mudou a geografia.)

2) estrofes irregulares (de versos de 7 sílabas – redondilha maior)

3) rima alternada (regular)

Recursos irregulares
1) Pontuação: parênteses, dois pontos, exclamação e interrogação

2) Alguns versos não coincidem com a oração gramatical nem com a divisão

lógica da oração (isso quebra a monotonia e corresponde à ação poética)

3) As rimas não são raras, mas não são vulgares

4) Guatemala, Guatemala... (repetição da palavra corresponde à ação poética)

5) Utiliza uma modalidade da unidade rítmica (Ah! Cuba, perdi amor, mais

seis dentes etc.)28

28 Caderno 3. Escrito em julho de 1967. No caderno, esta análise literária vem logo após o poema
“Duas Américas”.
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