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Apresentação

E

ste material didático é fruto de um projeto financiado pelo
edital MCT-INSA/CNPq/CT-Hidro/Ação Transversal Nº 35/2010
– Desenvolvimento Sustentável do Semiárido Brasileiro, especificamente na Linha Temática 4: capacitação de educadores e
agentes de extensão, mais especificamente ainda no que concerne
à possibilidade de produção, publicação, tiragem e distribuição
de materiais paradidáticos, contextualizados com a realidade da
região semiárida. A perspectiva que se tem é de que os materiais
produzidos funcionem como um incentivo ao ensino de ciências
com vistas à convivência com o ambiente semiárido e sua sustentabilidade, podendo ser utilizados por educadores em escolas de
educação básica, ou por agentes de extensão, em seu trabalho com
comunidades do semiárido brasileiro, precisamente o semiárido do
estado do Rio Grande do Norte.
Os materiais foram escritos a partir da colaboração de uma equipe multidisciplinar de várias universidades – Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal do Semiárido
(UFERSA), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP) –, aspecto que facilitou viabilizar a
tarefa proposta a partir da produção científica regional, da cultura e
da transposição didática de conhecimentos gerados na universidade
e que possam ser dirigidos às populações dessa região. Assim, esperamos contribuir para a diminuição das diferenças sociais e regionais,
além de promover a valorização da cultura e alfabetização científica
no contexto delimitado pelo projeto.
O material produzido está pautado na necessidade de se garantir
uma continuidade e incremento de ações de educação científica que
já vêm sendo desenvolvidas há cerca de dez anos na região da bacia
hidrográfica do rio Piranhas-Assu, região Semiárida do Rio Grande do

Norte, onde boa parte do grupo de pesquisa envolvido nesta proposta
atua estudando uma série de reservatórios dessa bacia hidrográfica,
com vasta produção científica na área.
A ênfase dos materiais produzidos se dá sobre microrganismos,
grupos fitoplanctônicos e zooplanctônicos, bactérias e protozoários,
abordando sua ecologia e diversidade. A toxicidade encontrada nos
açudes da região é retratada em cordéis e cartilhas, além de termos
uma produção específica sobre a literatura sertaneja com o enfoque
sobre o tema seca/água, todas advindas de estudos realizados na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A oportunidade materializada no edital em que se insere este projeto nos remete a um
esforço de sistematização dos dados já acumulados pela equipe de
pesquisadores, contribuindo sobretudo para o ensino de ciências e
biologia nas escolas e favorecendo a divulgação da diversidade de
organismos típicos dos ambientes aquáticos locais – os seus reservatórios ou açudes. Isso deverá contribuir com a otimização e ampliação de trabalhos já realizados, dando maior sentido às ações de
divulgação e alfabetização científica do grupo, uma vez que permitirá
a produção de materiais paradidáticos para professores e alunos da
região. Aliado a isso, foram incorporados ao grupo pesquisadores
da área de literatura e cultura, com o intuito de ampliar o enfoque
interdisciplinar do projeto, mas sem deixar de ter a água como tema
organizador da proposta.
Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo – UFRN
Coordenadora do projeto

Para início de conversa

E

ste livro reúne um conjunto de leituras sobre a produção literária de autores que utilizaram o tema da água e do semiárido na
literatura brasileira, mais especificamente na literatura produzida na região Nordeste. Essas leituras são resultantes de trabalhos
acadêmicos e se destinam à aplicabilidade em sala de aula, com a
adequação a situações de ensino, conforme a necessidade verificada
pelos professores de Língua Portuguesa.

Objetivo
Discutir a temática da água e do semiárido a partir
de textos literários, verificando a forma artística e
as implicações sociais decorrentes da relação entre
literatura e sociedade, com vistas à aplicabilidade
em sala de aula.
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A literatura na escola
É muita imaginação pensar num rio subitamente atravessando
um deserto.
Provocaria uma revolução em círculos concêntricos, cada vez
maiores na proporção do afastamento do centro. Flora, fauna
modificar-se-iam determinando a vinda e nascimento de novas espécies vegetais e animais. E a zona de conforto faria a
movimentação de vidas e interesses sem conta, encadeadas no
brusco aparecimento de alimento certo em ponto fixo.(CASCUDO, 2006).

Esta proposta de trabalho resulta de uma ação produtora de materiais relacionados à literatura regional e local que possam ser utilizados por professores e alunos das escolas do semiárido do Rio Grande
do Norte, tomando-se como tema base a memória sobre os ambientes
aquáticos ou a questão da água e da seca na região1.
Trata-se, portanto, de um projeto inovador no âmbito do sistema
escolar, particularmente no ensino de literatura, cujos problemas são
influenciados por fatores de naturezas distintas com impacto na formação inicial e continuada de professores. Categorias como interdisciplinaridade e contextualização tornam-se imperativas para a superação de um ensino e de uma aprendizagem fragmentados e estanques.
Nesse processo, os materiais paradidáticos são importantes ferramentas no aprofundamento de temas relacionados aos livros tradicionalmente adotados nas escolas e podem ter um papel fundamental
na complementação de estudos. Na região semiárida, materiais dessa
natureza também podem contribuir para a formação dos alunos, na
medida em que se proponham a complementar temas do ensino no

1

Esta é uma atividade de divulgação de resultados do projeto de pesquisa “Ciência e cultura em região
semiárida nordestina: produção e divulgação de materiais paradidáticos a partir de conhecimentos acumulados sobre o sertão potiguar” (CNPq), na perspectiva de incentivo à convivência com as características
do Semiárido Brasileiro. A incorporação, ao grupo, de pesquisadores da área de literatura teve o intuito de
ampliar o enfoque interdisciplinar do projeto, sem deixar de ter a água como tema organizador da proposta.
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que se refere às questões e problemáticas específicas da região, muitas
vezes não contempladas nos livros didáticos.
Aplicada a uma realidade específica e considerada periférica no
sistema capitalista que contextualiza a sociedade brasileira e latino-americana, a atividade do projeto não pode deixar de considerar a
complexa situação do ensino de literatura no sistema educacional
brasileiro. Em face da perda curricular dos conteúdos humanísticos
nos sistemas de ensino, torna-se cada vez mais difícil apresentar, no
período de formação dos alunos na escola, a apreciação de obras
literárias de modo a reconhecer nelas um legado capaz de condensar
a experiência humana. Nesse sentido, Antonio Candido (2004, p.
186) nos alerta:
A literatura corresponde a uma necessidade universal que deve
ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo
fato de dar forma aos acontecimentos e à visão do mundo ela
nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza.
Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade.

Na área de literatura, a perda curricular dos conteúdos humanísticos torna-se evidente quando se verifica nos programas e manuais
a diminuição da ênfase na leitura dos textos literários. Muitas vezes,
a presença desses textos é reduzida a partes de gêneros ou a modos
inespecíficos (no mesmo patamar de textos não-literários). Uma vez
consolidada na sociedade da economia global a “inutilidade” da Literatura – assim como da Filosofia –, cria-se a situação iminente de considerar o ensino da língua materna apenas no aspecto da sua vertente
comunicativa, sem a espessura cultural que molda todos os idiomas.2

2

A reflexão contida neste parágrafo apresenta-se em consonância com o estudo “Cultura e formação de
professores” (BERNARDES, 2010).
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Em tal situação, essa proposta de trabalho acredita que a literatura
tem um papel na formação dos jovens e dos cidadãos em geral. Faz-se
necessário destacar ainda o seu potencial de memória linguística e
cultural, a sua fonte propiciadora do desenvolvimento das capacidades
intelectuais e emocionais do homem, dentre outros fatores agregadores de civilidade. A literatura, como patrimônio cultural, convive com
todas as formas de conhecimento e é imprescindível à humanização
dessas formas, sobretudo em seu aspecto transformador.

Fresca e clara é também a canção do rio. Realmente, o rumor das
águas assume com toda naturalidade as metáforas do frescor e
da claridade. As águas risonhas, os riachos irônicos, as cascatas
ruidosamente alegres encontram-se nas mais variadas paisagens
literárias. Esses rios, esses chilreios são, ao que parece, a linguagem pueril da Natureza. No riacho quem fala é a Natureza criança
(BACHELARD, 2002, p. 34).

O papel da água como imagem estética ganha um sentido universal
na concepção de Bachelard. Já no que diz respeito especificamente
aos conteúdos conjugados no projeto ao qual se vincula esse estudo,
verifica-se que a literatura permite a compreensão do papel da água
na vida do homem de uma determinada região, colaborando com o
conhecimento científico que aponta no sentido da superação de uma
realidade opressora e prestes a desencadear uma catástrofe ecológica
pelo mau uso da água.

O semiárido na literatura – a água dá o tom: sugestões de atividades de ensino

9

A temática da água na literatura
Um dos grandes problemas enfrentados na região do semiárido
do Nordeste brasileiro é a escassez da água. Devido às condições
climáticas, essa região convive praticamente boa parte do ano com a
falta desse recurso natural. Ao longo da história, é frequente, principalmente nos períodos de longa estiagem, os relatos em torno dessa
situação que afeta diretamente a qualidade de vida da população.
Em meio a toda essa adversidade, o homem sertanejo foi criando
maneiras próprias de conviver de forma mais harmoniosa com o
seu espaço. Na cultura, por exemplo, são marcantes os traços que o
sertanejo vai imprimindo a esse ambiente tão adverso. Um dos mais
importantes estudiosos dessa cultura, Luís da Câmara Cascudo, apresenta, em várias de suas obras, o exemplo da culinária e da lida com
o gado como práticas representativas das ações do sertanejo, homem
que sempre encontrou alternativas de sobrevivência, as quais se apresentam como fatores determinantes para caracterizar o seu modo de
agir e interagir nesse ambiente.
No âmbito da ficção brasileira, são inúmeras as obras que tematizam sobre essa questão, principalmente sobre os efeitos devastadores
que a seca prolongada provoca na vida do sertanejo. Dentre as mais
conhecidas, podemos citar as obras O quinze (1930), de Raquel de
Queiróz,Vidas secas (1938), de Graciliano Ramos, bem como Morte e
vida Severina (1956), do poeta João Cabral de Melo Neto.
A temática da água se faz presente também em vários outros momentos da imaginativa que tem o ambiente do sertão como cenário.
Na narrativa oral, nos versos de folhetos ou embalado ao som de
violas, é frequente a presença do elemento água, seja para celebrar
a sua presença no período do inverno, seja para lamentar os efeitos
de sua ausência.

10
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No livro “Vaqueiros e cantadores” (1984, p. 306), Câmara Cascudo transcreve o poema matuto “A vida sertaneja”,
de autoria de Antônio Batista Guedes, em que a primeira
estrofe funciona como epígrafe para o cenário do sertão:
Quando o inverno é constante
o sertão é terra santa;
quem vive da agricultura
tem muito tudo que planta.
Há fartura e boa safra,
todo pobre pinta a manta...

Ao longo do século XX, diversos autores do Rio Grande do Norte,
dentre eles, Câmara Cascudo, Zila Mamede e Oswaldo Lamartine,
trabalharam o tema da água nas suas obras literárias, associado à
personagem “sertanejo”. Dentre outros, dois fenômenos podem ter
contribuído para o direcionamento do tema e da personagem: a construção de açudes como um fator de desenvolvimento, resultante de
uma política de modernização promovida pelo Estado, e a admissão
do homem do interior como personagem literária, sobretudo com o
advento do chamado “romance de 30”3.
Na prosa de ficção, na crônica e na poesia, assim como nos
discursos jornalístico e político, o tema da água dava a tônica
de um discurso regional com matizes diversos e carentes de interpretação de acordo com a situação cultural e sociopolítica em
que foram gerados. Mas, a recepção desses discursos, na atualidade, não se restringe necessariamente ao sentido determinado
por aquela situação que lhe forneceu expressão. O tema da água,
universal em princípio, tem uma contextualização tal que, mesmo

3

Cf, a respeito o estudo “Uma história do romance de 30” (BUENO, 2006).
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no “Nordeste”4, não é um fenômeno homogêneo por se situar em
um espaço restrito, nem atravessa com um mesmo sentido as diversas fases de um período considerado extenso como um século.
Por se apresentar assim, esse tema carrega consigo sentidos que
se agregam ao que lhe é correlato, no nosso caso, a personagem
“sertanejo”, que também não pode se caracterizar de forma homogênea em espaços e tempos diferenciados. Isso significa que a
recepção5 determina os sentidos, sempre em uma dada situação
histórica e cultural.

A água dos Sertões do Seridó
O fragmento a seguir abre o primeiro capítulo do livro Sertões
do Seridó (1980), do escritor Oswaldo Lamartine de Faria. A obra
é composta de cinco partes, sendo “Açudes dos sertões do Seridó”
a primeira delas. O capítulo referido leva o título “De como era no
princípio”, remetendo ao mundo do texto bíblico, na sua gênese (“No
princípio era o verbo...”). Tal perspectiva, contudo, não se manifesta
no fragmento destacado, cujo tempo verbal, no presente do indicativo, revela literalmente uma visão (“Espia-se”) da paisagem sertaneja
recortada, de modo a formar um quadro pitoresco onde, em princípio,
não haveria a presença do homem.
Espia-se a água se derramando líquida e horizontal pela terra
adentro a se perder de vista. As represas esgueiram-se em margens contorcidas e embastadas, onde touceiras de capim de
planta ou o mandante de hastes arroxeadas debruçam-se na lodosa lama. O verde das vazantes emoldura o açude no cinzento
dos chãos. Do silêncio dos descampados vem o marulhar das
marolas que morrem nos rasos. (FARIA, 1980, p. 23).
4

Sobre a discussão em torno do Nordeste no século XX, cf. os estudos: “A invenção do Nordeste e outras
artes” (ALBUQUERQUE JR., 2006); “O regionalismo nordestino: existência e consciência da desigualdade
regional” (SILVEIRA, 1984).
5

Sobre a questão da recepção no contexto moderno, cf. o estudo “Tradição literária e consciência atual da
modernidade” (JAUSS, 1996).
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O quadro é composto de modo a contrastar com a histórica visão
da seca: “O verde das vazantes emoldura o açude no cinzento dos
chãos”. Às conotações de “cinzento” se agregam outras, formando a
imagem de uma aridez anterior e no entorno do quadro destacado:
as represas “esgueiram-se” em margens “contorcidas e embastadas”,
expressões que propiciam o estabelecimento de relações com textos
clássicos referentes ao fenômeno da seca, ao sofrimento provocado
pela aridez. Àquele já clássico quadro da miséria se opõe, por
contraste, a criação paradisíaca. Nessa paisagem desabitada, predomina o silêncio dos descampados. Trata-se, portanto, de um paraíso cuja
vida criada parece desprovida de personagens humanas. No entanto,
há vida, como revelam os períodos seguintes do parágrafo citado:
Curimatãs em cardumes comem e vadeam nas águas beirinhas
nas horas frias do quebrar da barra ou ao morrer do dia. Nuvens
de marrecas caem dos céus. Pato verdadeiro, putrião e paturi
grasnam em coral com o coaxar dos sapos que abraçados se
multiplicam em infindáveis desovas geométricas. Gritos de socó
martelam espaçadamente os silêncios. O mergulhão risca em
rasante vôo o espelho líquido das águas. Garças em branco-noiva fazem alvura na lama. É o arremedar, naqueles mundos,
do começo do mundo. (FARIA, 1980, p.23).

O “arremedar” do começo do mundo ganha traços alegóricos que
simbolizam um paraíso sertanejo. Poderíamos arriscar uma interpretação nesse sentido, verificando que acontece uma espécie de
personificação da vida animal para representar a ação do homem
naquele “começo de mundo”. Os verbos “vadear” e “multiplicar”
dão a curimatãs e sapos a possibilidade de uma vida plena em que a
vadeação na vau do açude seria parte essencial do ócio paradisíaco,
e a multiplicação seria apenas o desdobramento da vida decorrente
de abraços sem culpas.
A criação do mundo acontece, também aqui, como um ato da
vontade de Deus que abre as comportas do céu e derrama “nuvens de
marrecas” em cima do açude. A partir de então, aquele silêncio dos
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descampados é quebrado: espécies de patos “grasnam em coral” com
o “coaxar” dos sapos, “gritos” de socó “martelam” espaçadamente os
silêncios – tratar-se-ia do arremedo da palavra?
Não bastasse toda a simbologia verificada, o quadro é encerrado
com a imagem de garças, “em branco-noiva”, fazendo “alvura na
lama”, como se estivéssemos diante de uma promessa de casamento,
de vida nova. Nessa perspectiva, o açude representa realmente um
mundo novo para o sertão, impossível antes dos empreendimentos
modernizadores do início do século XX.

Vendo d’água a terra cheia
Eu sinto doce lembrança
Do meu tempo de criança,
Dos meus açudes de areia.

Esses versos de José Lucas de Barros são a epígrafe do livro
Sertões do Seridó e revelam uma perspectiva saudosista do
autor, bem típica dos regionalistas nordestinos.

14

Após o primeiro parágrafo do livro, o seguinte fragmento arremata
o subitem “O açude”, do capítulo “De como era no princípio”:
O rio, estancado em açude, continua depois, em verde sinuoso de capinzais, copas de mangueiras, leques de coqueiros ou
canaviais penteados pelo vento. Milhões de metros cúbicos de
água-doce, fria e cheirosa – é que a água nos desertos também
cheira – esbarrados pela muralha da parede, aninham peixes,
criam vazantes, dão de beber à criação, fazem crescer raízes,
caules, folhas, flores e frutos e se esclerosam em veias pela terra
adentro, esverdeando em folhas os sedentos chãos cinzentos
daqueles sertões. (FARIA, 1980, p. 23).

A descrição do açude e do seu entorno contraria, sem deixar de se
inscrever em uma mesma tradição, o discurso do lamento em torno
da vida no semiárido. Tal abertura, em perspectiva positiva, justifica
a tese do livro que seria, salvo engano, a de que a construção de açudes no sertão abriria um panorama novo no processo da civilização
sertaneja. Estaria consolidada a presença do colonizador que chegou
vencendo o índio, marcando a terra, construindo currais, plantando
algodão... guardando as águas6. Com tal verbo feito carne, aparece
enfim o homem. Aquele ato primeiro da vontade de Deus carece,
então, de um questionamento: não seria tão “natural” a criação da
paisagem referida, uma vez que se verifica, aí, a materialização de
um mundo que surge a partir do trabalho.
Ao leitor de hoje, é recomendável voltar ao início do texto e
desconfiar daquele olhar primeiro (“Espia-se a água se derramando...”): quem “espia”? A indeterminação do sujeito aparece como
uma sugestão de universalidade que, no entanto, é fruto de uma
construção histórica. O “resultado da criação”, o açude, carrega
consigo o tema universal da água que, se contextualizado, ganha
foros de particularidade.
6

O livro, no seu plano, apresenta uma espécie de relatório dessa marca civilizatória, epopeia cujo ápice é
a construção dos açudes. Os capítulos são: “Açudes do sertão do Seridó”; “Conservação de alimentos nos
sertões do Seridó”; “Algumas abelhas nos sertões”; “ABC da pescaria de açudes no Seridó”; “A caça nos
sertões do Seridó”.
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Sugestões de atividades
Nos capítulos seguintes, apresentamos algumas atividades decorrentes de leituras de teses de doutorado relacionadas ao tema da água
no semiárido, todas na área de Letras. Após cada discussão, aparecem
sugestões de atividades, as quais poderão ser executadas de acordo
com as necessidades verificadas pelo professor e conforme a realidade
de cada escola na sua comunidade.

O sertanejo e a água na literatura regional
Humberto Hermenegildo de Araújo; José Luiz Ferreira7
O poema “O riacho” apresenta uma imagem que não parece se
encaixar na região do semiárido, a não ser em período chuvoso ou em
espaços mais elevados, como as altitudes das serras. A sua universalidade destoa daquela que se percebe no fragmento analisado do texto
de Oswaldo Lamartine, mas não pode ser descartada como leitura.
“O riacho”, no aparente idealismo e em comunhão telúrica, permite
determinadas explorações de análise: sejam os temas da resignação
ou da permanência, ou mesmo a percepção de uma sutil erotização
da natureza, até o aproveitamento do texto para discutir sobre as
possibilidades de preservação ambiental de determinados espaços de
uma região carente de proteção legal.

7

Esta atividade tem como referência o texto “O sertanejo e a água na literatura regional” (ARAÚJO; FERREIRA, 2011).
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O riacho
Deslizando de manso sobre a areia,
o pequenino riacho cor de prata
canta, soluça, geme e serpenteia
dentro da paz tristíssima da mata.
Esbarra numa pedra: empina, alteia
o dorso... mais adiante uma cascata,
sentimental e enamorada, anseia
ouvindo-lhe a constante serenata.
Chegando o inverno, o riacho se avoluma,
e num furor terrível de pantera
estronda, ronca, ruge, atroa e espuma.
Mas, à estação que as árvores enflora,
Perde a altivez indômita de fera
E volta a ser tranquilo como outrora.
Damasceno Bezerra (publicado em Feitiço,
Natal, ano 2, n. 3, 2ª fase, 23 maio 1936, p. 1).

Uma vez tornado rio, o riacho atravessa com força o espaço geográfico. Não há como não ganhar, nesse espaço, uma história que
tem faces distintas, conforme os períodos da sua narração: da fartura
(inverno), da miséria (seca), da tragédia (enchente, seca).
Em perspectiva diferente, o poeta pernambucano João Cabral de
Melo Neto confere, no poema “Morte e vida Severina”, uma história
ao rio. Nele, a imagem do sertão como espaço nos é dada a partir da
personagem “retirante”, personificado, no auto do poeta pernambucano,
com o nome de Severino.
No poema “Morte e vida Severina”, a personagem principal conta-nos
sua trajetória de vida, que simbolicamente representa o enfrentamento
do homem sertanejo do semiárido nordestino com os longos períodos
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de estiagem na região. Severino escolhe como caminho-trilha, para nos
contar a sua dolorosa via crucis, o leito do rio Capibaribe, na sua extensão, ou melhor, o caminho das águas que vai desde a saída no sertão até
o seu encontro com o mar na cidade do Recife, momento em que rio e
retirante se deparam com a cruel realidade de outros tantos “severinos”,
vindos do causticante espaço sertanejo e/ou naturais do lamacento mangue recifense.
Nesse caso, transforma-se apenas o cenário, uma vez que a presença do elemento água não é índice de condição de vida plena e
favorável ao habitante local ou ao retirante que ali chega. Ao abordar
a temática da seca e a “diáspora” que ela provoca, o poeta introduz
uma discussão que revela o drama e as condições de vida de grande
parte da população de um país situado na periferia do capitalismo
mundial, situação que talvez tenha no drama da seca uma de suas
faces mais cruéis.
Para esta leitura, destaca-se, na narrativa, a imagem do momento
em que o sertanejo se aproxima da região da zona da mata pernambucana e se depara com um cenário que, somente do ponto de vista
geográfico e climático, é completamente diferente daquele de onde
ele viera. Pela voz de Severino, pode-se ter a descrição exata do espaço que se opõe à imagem do sertão. Nele, sobressai a água como
elemento desencadeador de toda a admiração do sertanejo.
Nesse contexto, a água se configura como o elo perdido em que o
sertanejo depreende toda a sua coragem e as energias que ainda lhe restam para (re)conquistá-la, seguindo-a pelas trilhas e caminhos por onde
ela passara em direção ao mar. Nesse sentido, a água configura-se como
objeto de desejo e de realização plena de vida do retirante, mas ela, em
ausência, é responsável pelo seu infortúnio, aspecto que é narrado ao
longo do cenário de morte que lhe acompanha e tem o desfecho quando
ele chega à capital pernambucana.

18

O semiárido na literatura – a água dá o tom: sugestões de atividades de ensino

[...]
De onde tudo fugia,
onde só pedra é que ficava,
pedras e poucos homens
com raízes de pedra, ou de cabra.
Lá o céu perdia as nuvens,
derradeiras de suas aves;
as árvores, a sombra,
que nela já não pousava.
Tudo o que não fugia,
gaviões, urubus, plantas bravas,
a terra devastada
ainda mais fundo devastava.

Terceira estrofe do poema, “O rio”, de João Cabral de
Mello Neto. Nesse caso, é o próprio rio quem descreve o
cenário. Em suas lembranças, o “rio-narrador” destaca que,
na terra devastada, apenas as pedras e poucos homens é
que ficavam. Mas, não qualquer homem: o “homem com
raiz de pedra, ou de cabra”. A simbologia da resistência
desse homem é potencializada, no poema, no instante que
o poeta lança mão de dois elementos de origens distintas, a
mineral e a animal.

Para o retirante, esse outro lugar, a zona da mata e o litoral seriam
uma espécie de paraíso, um lugar perfeito, onde a terra “se faz mais
branda e macia” e onde se plantando tudo dá. Vejamos, então, um
momento da fala da personagem em que a água se projeta como objeto de reverência para o novo espetáculo de vida que ele vê surgir
diante si. Ressalte-se que a memória dele ainda estava povoada pelas
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cenas de morte, vivenciadas durante o percurso que fizera. Nesse
momento, o espaço é metamorfoseado e a terra, de seca e causticante,
passa a ser doce “para os pés e para a vista”:

Os rios que correm aqui
têm a água vitalícia.
Cacimba por todo lado;
cavando o chão a água mina
[...]
E para quem lutou a braço
Contra a piçarra da caatinga
Será fácil amansar
esta aqui, tão feminina.

Essa amostragem de discursos indica que existe uma poética em
torno da personagem “sertanejo” na literatura brasileira, com trajetória e permanência no sistema literário nacional. O professor de
literatura pode aproveitar essa tradição e desenvolver atividades que
permitam a fruição do texto literário de modo associado à discussão
do tema da água em sala de aula.

Na literatura brasileira, a trajetória da personagem “sertanejo” se inicia no romantismo e tem seu ápice no chamado “romance de 30”. De título de romance de José de Alencar a personagem principal em obras de Graciliano Ramos,
chegando a extrapolar o espaço clássico da região Nordeste
(como é o caso das personagens de Guimarães Rosa), o sertanejo se apresenta como um dos principais representantes
do homem brasileiro.
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Atividades propostas
a)

Promover uma leitura do poema “Morte e vida Severina”, que é
bastante conhecido, motivando uma discussão sobre a questão da
seca e do inverno no semiárido. A leitura deve estar inserida em
uma unidade temática de ensino, na qual podem ser apresentados textos relacionados ao tema, como os fragmentos do texto de
Oswaldo Lamartine, os poemas “O riacho” (Damasceno Bezerra),
“Nordeste” (Palmyra Wanderley) e “Enchente” (Jorge Fernandes);

b)

Uma etapa fundamental da atividade (desta e de todas as outras)
é a leitura em voz alta, precedida pela leitura silenciosa, para
apreensão do texto, com o objetivo de atingir uma performance
significativa do ritmo, em benefício do aspecto lúdico. Não é possível discutir o conteúdo se não houver motivação, envolvimento
do aluno com a estética textual;

c)

Destacar alguns recursos estilísticos, demonstrando a sua função
no texto: uso de tempo verbal, colocação dos adjetivos e sonoridade das palavras são exemplos de aspectos a serem explorados para
ressaltar a forma literária – os alunos são capazes de verificar as
conotações predominantes no texto, se estimulados por alguns
exemplos dados pelo professor;

d)

Nas séries finais do Ensino Fundamental, é aconselhável introduzir a noção de sistema literário, para demonstrar que existe uma
“literatura brasileira” que circula graças a uma comunidade de
leitores de uma língua comum, dentro de uma “tradição”8. No
Ensino Médio, a leitura deve ser contextualizada em movimentos
literários, sendo esta uma boa oportunidade para apresentar uma

8

É aconselhável, em todas as atividades, reiterar a questão da tradição e dos movimentos literários, por se
tratar de noções imprescindíveis à formação escolar e, consequentemente, à compreensão do patrimônio
artístico e cultural nacional.
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exposição sobre o “romance de 30” no contexto do modernismo,
o que ajuda a compreender a raiz do problema desenvolvido no
poema de João Cabral de Mello Neto, embora seja ele uma “narrativa em prosa”;

e)

Toda a discussão em torno da temática deve convergir para uma
atividade de produção de texto. Nesse caso, o professor deve
estimular uma produção livre, ou seja, sem a definição prévia
de uma tipologia textual – o importante será fixar a temática da
água como primeira etapa de um processo que terá continuidade
em outras atividades.

Entre rios: o rural e o urbano na poesia
de João Lins Caldas
Cássia de Fátima de Matos dos Santos9
No poema transcrito a seguir, do poeta norte-rio-grandense João
Lins Caldas (1888-1967), aparece a temática da enchente. “O rio”
data do início do século XX, período em que o poeta produziu os
seus primeiros textos e que ainda não havia migrado para o sudeste brasileiro, onde viveu aproximadamente de 1912 a 1933. A
leitura do poema deve levar em conta o período da sua escritura,
para que se possam explorar as múltiplas conotações sociais e
históricas daí advindas.

9

Esta atividade tem como referência a tese “Vaga-lume na treva: a poesia de João Lins Caldas” (SANTOS, 2010).
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O rio
Alvo e largo, profundo entre os cabeços brancos
É o rio a se estirar vendo os bambus copados
E lhe vão a correr pelos seios nevados
As torrentes de encher os lagos e os barrancos.
Das águas que carrega, os largos veios francos,
Descidos de alta serra e na várzea alongados,
Caminho do oceano, olhando os descampados,
Lá se vão a tremer pelos rasgados flancos.
Onde vai leva a andar os balseiros folhudos
Os escombros de palha, os canaçus caídos
Os restos de fogueira e os ramos velhos mudos.
E carrega, a rolar, aos pedaços e aos galhos,
Os altos mulungus, os gravatás fendidos,
As lavouras de abril e a lama dos atalhos...

Sem um nome específico, o rio desse poema surge como elemento
da paisagem situado no universo rural, cujas árvores denunciam tons
regionais da vegetação que forma a mata ciliar: bambus copados,
canaçus, mulungus, gravatás. Esses tons da vegetação indicam que
a análise do texto não deve desprezar uma conceituação sobre o
Regionalismo literário, que pode ser resumida como o texto literário
que expresse “regiões rurais e nelas situem suas ações e personagens,
procurando expressar suas peculiaridades linguísticas” (CHIAPPINI,
1995, p. 5).
A começar pela sua forma de soneto em versos alexandrinos, o
poema compõe um quadro plástico, situando a imagem do rio em
um cenário onde somente a natureza se faz presente. É o rio descrito
como uma “descoberta do paraíso”. As imagens são referenciais, na
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sua maioria, o que enfraquece a força poética do texto. O poema
como um todo descreve um rio em sua força natural, forçando as
margens e arrastando correnteza abaixo aquilo que encontra. “Alvo,
largo, profundo” são termos que já denotam para o leitor a força dele
e a sua abundância em água o faz encher “os lagos e os barrancos”.
“Os largos veios francos”, afluentes que descem da alta serra são “na
várzea alongados” e seguem em direção ao oceano aumentando a
força que abre flancos na terra. Como uma avalanche, a força do rio
carrega palha, ramos, árvores e galhos caídos. Arrasta “As lavouras
de abril e a lama dos atalhos”.

[...] a imaginação material encontra na água a matéria pura por
excelência, a matéria naturalmente pura. A água se oferece pois
como um símbolo natural para a pureza; ela dá sentidos precisos
a uma psicologia prolixa da purificação (BACHELARD, 2002, p.
139, grifos do autor).

Não há presença de humanos no poema. É a sua dimensão física
que povoa a imaginação do poeta, levando-o a compor uma cena em
que a força primitiva da natureza ainda não foi permeada pela mão
humana. O espaço aí não sofreu transformação, aparecendo em sua
forma mais próxima do virginal. A descrição da paisagem natural é
exuberante e grandiosa, algo similar às descrições feitas pelos românticos, pois trata do mesmo tema: reafirmar uma paisagem tipicamente
brasileira. Tem, além da atmosfera romântica e idealizada, um estilo
parnasiano que confirma o quanto essa tendência perdurou entre os
poetas até que o Modernismo se firmasse.
O verbalismo metrificado do poema poderia levar-nos a associá-lo
a certo preciosismo da “forma”, não fosse a capacidade de criar as
imagens que nos propõem a estabelecer uma “relação afetiva direta
com a natureza” (BOSI, 2000, p. 131), podendo superar o enfadonho
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e ser apreciado como uma imagem caudalosa de um rio em pleno
inverno nordestino. Por outro lado, partindo da imanência do texto,
o ritmo previsível criado pelos versos rimados e metricamente ajustados, bem como pelos termos verbais selecionados destacando a
grandiosidade da paisagem, releva tratar-se de um tempo histórico
em que o ritmo preponderante da vida no entorno era o da natureza,
ao qual os homens se curvavam e respeitavam.
O poema em questão revela marcas de um tempo em que o espaço
do mundo rural ainda não tinha sofrido as transformações provocadas pela chegada de modelos e de elementos modernizadores da
produção, como fábricas, pontes, meios de transportes, maquinários,
etc. O Rio Grande do Norte, um dos estados que mais demorou a se
desenvolver se comparado a outros estados nordestinos, é o lugar de
nascença do poeta. “O rio” simboliza tal situação.
Por outro lado, existem outros poemas do autor, como “A ponte”,
em que se veem mudanças provocadas pela chegada dos elementos
modernizadores, estabelecendo com eles um diálogo cuja característica principal é a resistência ao que se apresenta como moderno. Essa
resistência se acentua no poema “Tu não foste a cidade”, em que o
poeta reflete sobre a sua experiência no meio urbano.
Da resistência entre estar imerso nesse espaço de mudanças e a
dificuldade de com elas conviver, surgem o conflito e a tensão que
caracterizam o sentimento do sujeito poético.
Podemos ver o rio como um todo, pois a imagem construída alcança a composição de uma paisagem total, por meio de vários elementos
que se adensam para formar o quadro natural cuja força primitiva se
instaura desde as primeiras torrentes. A experiência lírica comprova
uma relação com a paisagem que permanece intocada, sem interferência humana. Encontra-se harmonizada com os demais elementos
naturais. Se a alma lírica for condizente com a forma com que enxerga
o rio, o sujeito poético também pode ser mais um elemento integrado
ao meio. Cabe-lhe a apreciação da natureza, sem nela interferir.
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Atividades propostas
a)

Provocar uma discussão sobre a especificidade da linguagem poética: por que o texto em questão é considerado um “poema”? Qual
a diferença entre literatura e os gêneros não literários? É possível
distinguir, com certa facilidade, vários tipos de gêneros (tantos
os literários como os não literários)? Nessa atividade, o professor
deve explorar ao máximo os recursos formais do poema, sempre
estimulando os alunos a, eles mesmos, identificarem no texto
esses recursos. Para realçar a especificidade dessa linguagem, é
aconselhável comparar o seu uso poético com o uso comum e
científico da linguagem;

b)

Discutir a função da “modernização da sociedade” em contexto
regional, tomando como ponto de partida o rio do poema, no seu
aspecto primitivo, como um elemento da natureza ainda isolado
dos processos modernizadores. Como elemento provocador do
debate, questionar sobre a possibilidade de existência de espaços
com essas características na atualidade;

c)

Aproveitar, sobretudo no Ensino Médio, a oportunidade que o
texto oferece para revisar conteúdos da estética do Romantismo
(a atmosfera romântica e idealizada) e do estilo parnasiano. Nesse
sentido, o período em que o texto foi escrito pode ser considerado
“Pós-romântico”10, ou seja, quando a ideologia do Romantismo
ainda atraía um grande número de poetas e quando o Modernismo
ainda não se apresentava como tendência dominante nas letras
nacionais. Tal discussão é importante para introduzir a noção de
“processo” e, assim, superar a antiga e estanque divisão dos “períodos literários” com suas respectivas características imutáveis;

10

O termo “Pós-romântico” é utilizado por Antonio Candido (1980, p. 112) para caracterizar o período que
vai de 1880 a 1922 na Literatura Brasileira.
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d)

O poema deve ser trabalhado, enfim, de forma a estimular a
produção de um texto descritivo como exercício de apropriação
da paisagem local (por exemplo, o entorno de um rio que corta
a região). Provavelmente, serão produzidos textos com visões
distintas daquela apresentada no poema, ou seja, mais críticas e
negativas. No entanto, poderão surgir visões igualmente idealizantes. Ambas as posições deverão ser respeitadas pelo professor
e vistas como legítimas, porém elas devem ser colocadas em confronto para um debate mais aprofundado sobre a situação atual.
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A diáspora sertaneja na poesia de Jorge Fernandes
Maria Suely da Costa11
O poema “Canção do retirante”, voltado para a tematização da
condição humana e o meio social, tem uma estrutura moderna com
versos livres e sem rimas regulares, pondo em destaque situações
consideradas dramáticas na vida do sertanejo. De autoria de Jorge
Fernandes (1887-1953), foi publicado na “Revista de Antropofagia”
(n. 9, jan. 1929):

Canção do retirante
Entrou janeiro o verão danoso
Sempre afitivo pelo sertão...
Cacimbas secas sem merejavam...
O moço triste disperançado
Fez uma trouxa de seus teréns...
De madrugada — sem despedida —
Foi pra São Paulo pras bandas do sul...
A moça triste se amurrinhou
Ficou biqueira
Virou ispeto
— Ela que era um mulherão —
Inté que um dia já derrubada
De madrugada
Foi pra São Paulo...
Pra um São Paulo que ninguém sabe não....

11

Esta atividade tem como referência a tese “Produção em revista: representação do moderno e do regional
na experiência potiguar – anos 1920” (COSTA, 2008).
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Neste poema, os verbos no pretérito dão forma a uma curta narrativa de um processo que é longo: somente depois de muito resistir
aos efeitos da estiagem é que o sertanejo deixa a sua terra12. Um aspecto que chama a atenção é a objetividade do eu-lírico (3ª pessoa do
singular – introduzindo “narrativa”) no relato de um drama marcado
por conotações subjetivas.
Essa “memória viva” identificada na lírica do poeta potiguar foi
apreciada por Mário de Andrade no livro O turista Aprendiz (2002,
p. 212): “quando Jorge Fernandes está livre assim, a Poesia nasce
pra ele. E com a força vivida, com a esquematização essencial da
memória física”. Nesse sentido, percebe um fazer poético não como
reflexo do cotidiano imediato, mas como construção de uma realidade
singularizada numa morfologia do desejo de chamar a atenção para
o homem simples na relação com o meio13. O autor de Macunaíma
comenta o drama existente no poema:

[...] no alto do sertão do Rio Grande do Norte, e muito no Ceará
também, a emigração pra S. Paulo está grassando. Centenas de
homens, do dia pra noite resolvem partir. Partem, sem se despedir,
sem contar pra ninguém, partem buscando o eldorado falso que
nenhum deles sabe o que é... Vão-se embora, rumando pra sul...
Isso Jorge Fernandes está vivendo agora. E isso floresce em poemas
de dor, que nem esta marchada (ANDRADE, 2002, p. 212).

12

Fato expressivo na cultura popular: “só deixo meu Cariri, no último pau-de-arara” (trecho da canção “Último
Pau-de-Arara”, cantada por Luiz Gonzaga; composição de Venâncio / Corumba / J.Guimarães.
13

Em outros textos do “Livro de poemas de Jorge Fernandes”, essa relação com o meio reitera-se como drama:
“Mão nordestina”, “Maniçoba”, “Manoel Simplício, “Avoetes...”.
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A “Canção do retirante” traz a marca do drama de quem vive a
experiência do êxodo obrigatório. O tempo (janeiro/ verão danoso),
o meio (sertão/ cacimbas secas) e o homem (moço triste, disperançado / moça triste, derrubada) são emoldurados pelo predicativo da
negatividade, fazendo jus a um “poema de dor”.
A poesia de Jorge Fernandes ensaia uma posição discursiva em que
a noção de experiência histórica não requer necessariamente a narração de grandes feitos executados por “grandes homens”, mas o relato
da vida cotidiana, do imaginário social que assegura a transmissão
das experiências coletivas que espelham visões do mundo, mesmo
a partir daqueles chamados excluídos da História. Na sua percepção
lírica, a resistência aparece como contrapeso nas atitudes de um sujeito (o sertanejo que trabalha no campo) frente a uma realidade sem
saída, cuja consequência é um êxodo nem sempre bem sucedido. Vale
lembrar que o fenômeno da tradição forçada do êxodo, que marca a
história nacional do fim do século XIX e se estende pelo século XX, é
um dilema que reapareceria de forma determinante na ficção de 1930.
Estruturalmente, o poema “Canção do retirante” pode ser dividido
em dois momentos, ambos com cinco versos (1-5 e 8-12 versos). A
forma equilibrada dos versos retrata, ironicamente, a forma do desequilíbrio, ou, melhor dizendo, o porquê do desequilíbrio social da
retirada. Estrategicamente, entre uma situação e outra, o poeta reitera
a saída historicamente posta como viável: migrar “pras bandas do
sul”. Os versos que dividem os dois momentos (6-7), os que encerram
a terceira estrofe na forma de enjambement (13-14) e o que fecha o
poema (15) revelam traços das condições da viagem – “sem despedida” à sombra “da madrugada”, e o seu destino, São Paulo. Contudo,
o lugar visto como um dos mais pródigos do país, a receber o fluxo
migratório de jovens expulsos do seu local de origem em busca de
sobrevivência, aparece no poema sob a perspectiva da indefinição.

30

O semiárido na literatura – a água dá o tom: sugestões de atividades de ensino

A última estrofe, formada por um único verso, se apresenta como
uma metáfora do isolamento e incertezas de um sujeito do qual se
sabe que foi “pras bandas do sul...”, mas “pra um São Paulo que
ninguém sabe não...”.

Se a região do Nordeste não fosse uma área subdesenvolvida, de
economia tão fraca e rudimentar, poderia resistir perfeitamente aos
episódios da seca sem que sua vida econômica fosse ameaçada e
as suas populações acossadas pela fome. Poderiam mesmo esses
episódios funcionar como um fator de propulsão e de expansão de
sua economia (CASTRO, 1992, p. 260).

O texto poético de Jorge Fernandes, como que apoiado numa leitura retirada do contato direto com a realidade, rompe, então, com a
visão idealizada de que a dura vida do retirante, no Sul do país, teria
uma solução. Revela, pois, uma sociedade de profundas contradições,
fundada nas diferenças de classe assim como nas diversidades regionais, marcando ponto na formação de uma modernização desigual
que deixa intactas as condições de miséria.
Outro aspecto de destaque em “Canção do retirante” é a linguagem. A presença de termos regionais, em quase todos os versos do
poema (“danoso”, “afitivo”, “merejavam”, “disperançado”, “teréns”,
“pras bandas”, “amurrinhou”, “biqueira”, “ispeto”, “mulherão”),
além de produzir um efeito rítmico ao texto, tende a caracterizar o
tipo social que figura na narrativa poética. Esse manuseio com a linguagem, associado a outras técnicas, dando forma literária à matéria
local, foi interpretado como uma atitude inovadora e moderna do
poeta potiguar.

O semiárido na literatura – a água dá o tom: sugestões de atividades de ensino

31

“É preciso recuar no tempo para sentir o impacto que Jorge Fernandes provocou [...] não somente nas formas novas
de poetar, não apenas na referência a coisas consideradas
prosaicas para a época, mas igualmente na maneira de grafar
as palavras, utilizando termos populares, expressões vulgares,
e até na pontuação exagerada, esbanjando reticências em
quase todos os versos” (MELO, 1970, p. 7). Na visão de
Câmara Cascudo, “o vocabulário, a síntese e a ortografia
são [...] bem brasileiros. Brasileiros do Norte. [...] Jorge
Fernandes é uma linda expressão intelectual do Brasil novo.
Novo para qualquer extensão do vocábulo” (CASCUDO, 1970,
p. 91-92).

Ao comungar dos estratos de um código novo (dando vitalidade à
expressão, por meio de uma inovação das estruturas fônicas, lexicais,
sintáticas do discurso, de pontuação, indo até o traçado gráfico do
texto), o poeta norte-rio-grandense constrói um lirismo marcado pela
recorrência do elemento regional.

Como todos os tímidos é audaciosíssimo. Na solução de
língua brasileira que emprega, prefere registrar directamente a dicção nordestina, em vez de procurar pra ella uma
universalização possível de se normalizar. Porém não tenho
poder nenhum pra censurar essa tentativa. Só o futuro é que
justifica invenções dessas.
Comentário de Mário de Andrade sobre os traços singulares da linguagem da poesia de Jorge Fernandes (artigo publicado no
“Diário Nacional”, 15/04/1928).
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A matéria poética de Jorge Fernandes, além de oferecer o “novo”
em termos de forma, o faz também em termos de linguagem, inscrevendo-se como algo desconhecido, não familiar, pode-se dizer “estrangeiro”. É o elemento nacional não (re)conhecido impondo-se como
estranho e difícil de digerir. O processo de assimilação aparece, agora,
necessitando caminhar de forma inversa: é preciso devorar o não
nacional, de onde se acredita vir todo o poder, conforme a proposta
antropofágica, mas antes de tudo é preciso digerir “o próprio” que se
impõe e desperta para novos poderes. A receita propõe o acréscimo
de mais ingredientes além do “só me interessa o que não é meu”,
passando a status de fermento “os elementos locais”, fazendo o diferencial de uma literatura moderna dentro de um projeto de nação,
sem o ranço do “exotismo”.
Muito dessa nova postura, quanto às possibilidades do elemento
regional, deveu-se a Mário de Andrade, que buscava nas diferenças
regionais a síntese da cultura brasileira. Para esse “poeta itinerante”
– conforme denominação de Antonio Candido (2004) – , viajante
sequioso de conhecer as regiões Norte e Nordeste do país, nos anos
1920, o caminho para dotar o Brasil de uma literatura moderna e, ao
mesmo tempo, “universal”, passava pela representação de uma cultura própria, nacional, revelando, pois, a necessidade de se conhecer
o país.

Atividades propostas
a)

Fazer uma apresentação biográfica do poeta, dando destaque ao
Livro de poemas de Jorge Fernandes e chamando a atenção dos
alunos para os poemas do livro que tratam sobre a realidade
cultural sertaneja (pode-se apresentar através de slides, alguns
desses poemas);
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b)

Iniciar uma roda de conversa na qual os alunos irão socializar as
impressões que tiveram do poema, tendo como ponto de partida
o seu aspecto formal. Em seguida, discutir as implicações de natureza sociológica apresentadas no texto. Em turmas do Ensino
Médio, é possível introduzir a apresentação das vanguardas do
início do século, com destaque para o “Manifesto antropófago”,
no contexto do modernismo brasileiro;

c)

Objetivando mostrar aos alunos que outras formas de expressão
artística também se utilizam da mesma temática abordada pelo
poema, reproduzir em sala de aula o áudio da música “Triste
partida” com interpretação de Luiz Gonzaga. Em seguida, fazer a
distribuição impressa da letra da música para os alunos e discutir
com eles as impressões causadas pelo texto, fazendo uma comparação entre a música e o poema “Canção do retirante”;

d)

Solicitar leituras voluntárias dos romances O Quinze e Vidas secas,
cujos resultados podem ser apresentados individualmente ou em
grupos, valendo ponto na avaliação da unidade. Nessa leitura,
o professor dará um roteiro no qual os alunos irão observar aspectos inerentes à narrativa literária, tais como tempo, espaço,
personagens, etc. Nessa etapa, a atividade terá como ponto de
partida a comparação entre as situações descritas no poema e no
romance, momento em que se chamará a atenção para a forma
como cada autor trabalha a linguagem, verificando semelhanças
e diferenças entre os gêneros textuais. No Ensino Médio, deve-se retomar a contextualização em movimentos literários, sendo
esta uma boa oportunidade para reforçar a compreensão de que a
temática abordada no poema está igualmente presente em romances publicados na década seguinte, demonstrando que, de certa
forma, o poeta anteviu a discussão que tomou conta da literatura
brasileira nos anos de 1930;
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e)

Toda a discussão em torno da temática deve convergir para uma
atividade de produção de texto. Nesse caso, o professor deve
estimular a produção e definir previamente a tipologia textual
dissertativa, uma vez que a importância do texto será no sentido
de despertar no aluno, a partir da literatura e das experiências de
vida, a capacidade de refletir e se posicionar criticamente sobre
os efeitos que a questão da água provoca na vida da população.

Descaminhos da estiagem: narrativa de emigração
André Pinheiro14
A imagem da seca no sertão, como episódio da estiagem, aparece
de forma contundente no poema “Ode às secas do Nordeste”, de Zila
Mamede (1928-1985), publicado no seu livro Corpo a corpo (1978).
Uma dose de ironia desponta da organização do sintagma que compõe
o título, pois, se o termo ode designa um hino de exaltação, verifica-se
que a matéria narrada apresenta um caráter extremamente depreciativo e doloroso. Apesar da inflexão irônica, é possível vislumbrar no
texto uma espécie de arranjo épico moderno, em que a fragmentação
do herói constitui o próprio ato de grandeza. Mas, o matiz heroico
do poema também decorre dos fatos narrados, já que nele se conta
uma história de luta, travessia e morte. Trata-se de um causo sertanejo
narrado a partir de alguns procedimentos estruturadores da literatura
de folhetos – certamente uma forma adequada para acomodar os dados da realidade nordestina. Eis as duas primeiras estrofes do poema:

14

Esta atividade tem como referência a tese Essa marca de suor numa canção: o processo de redução estrutural
na poesia de Zila Mamede (PINHEIRO, 2012).
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Ode às secas do Nordeste
1. Na estrada norte era noite
na estrada sul era dia
Em todo o Sertão queimado
que diferença fazia
se o sol nascesse de noite
se a lua enchesse de dia?
— O resultado era o mesmo
em cada boca vazia
cada estômago encolhido
cada pá de terra esguia
cada enxada que cavando
só pedra e fome trazia:
nem grão cozido ou farinha
fumo angu mel-rapadura
molambos que os lombos toscos
cobrir do calor não vinham
2. A estrada norte nem sabe
se a estrada sul vai levando
o arrastar das boiadas
(descaminhadas, perdidas)
os paus-de-arara vendidos
aos graúdos latifúndios
a sombra dos rostos gastos
todos os joãos, as marias,
os antônios, as comadres
as cacimbas entupidas
riachos sem correntezas
a rede chã, incertezas
no medo dos retirantes
os pés-no-chão das veredas
os rastos das estiagens
mutilação das vazantes
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À primeira vista, a imagem que abre o texto (as duas estradas) sugere
a existência de um ambiente que concede diferentes oportunidades para
seus habitantes. O desencontro entre esses dois caminhos pressupõe a
escolha de um rumo específico que trará inevitáveis danos para a vida do
sujeito. Logo se percebe que as trilhas se configuram como uma espécie
de destino para o ser humano.
Culturalmente, o norte é considerado a direção guia, de modo que a
sua imagem é constantemente empregada para designar um estado de
juízo e ordenação. É por esse motivo que as agulhas da bússola estão
sempre apontadas para o norte. Zila Mamede promove, contudo, uma
inversão de valores, já que a direção guia aparece ofuscada pela escuridão
noturna, deixando os habitantes daquela região completamente perdidos
e sem assistência (“Na estrada norte era noite”).
Essa configuração espacial corresponde à própria situação geopolítica
do país, que tinha, na época, o grande montante da riqueza concentrado
na região sudeste. Através da criação de um microespaço, Zila Mamede
transfere para a imagem das estradas o perfil genérico de duas realidades sociais distintas. A situação nos confins do norte é tão drástica que
nem mesmo o fulgor das terras sulistas seria capaz de promover alguma
mudança substancial (“que diferença fazia / se o sol nascesse de noite”).
Descrentes do próprio destino, resta aos habitantes do Nordeste lamentar
a vida que se definha na medida em que a terra, cada vez mais seca,
perde o seu viço. A questão posta dessa forma pode parecer demasiado
dramática, mas a verdade é que o excesso de imagens destrutivas e as
inversões operadas no signo poético cumprem a função de evidenciar
uma realidade fora do eixo.
Ainda que o poema se estruture a partir de uma oposição entre o
norte e o sul e que a poetisa reproduza alguns paradigmas regionais, o
viés humanizador com que o tema é pontuado impede que tais modelos
pendam para o estereótipo. A própria história do país parece justificar
essa visão segmentada; sem falar que a migração para o sul é evento
palpável entre os nordestinos. Nesse sentido, os episódios narrados no
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poema antes são frutos de uma investigação objetiva da realidade do que
peça oriunda de um imaginário criativo.
Tomando o contexto geral da lírica mamediana, facilmente se constata que o espaço campestre do Nordeste está mais associado à ideia de
beleza e calmaria do que ao perfil problemático da seca. Logo, se conclui
que as imagens da pobreza não são utilizadas com o intuito de criar uma
identidade nordestina. O solo miserável do sertão é, antes de qualquer
coisa, pretexto para se realizar uma expressiva denúncia social.
Nesse poema, espaço e ser humano estão igualmente fragmentados,
como se a miséria dos nordestinos encontrasse o seu mais nítido reflexo
na pobreza material da terra. A identificação do homem com o ambiente,
no entanto, acaba por imprimir ao texto um viés social mais agudo, uma
vez que a situação lastimável atinge todos os componentes da cena. Do
ponto de vista formal, a repetição do pronome cada ao longo da segunda
estrofe enfatiza o sentimento de angústia perante a permanência da miséria. Com efeito, apesar dos esforços realizados na tentativa de promover
alguma mudança, o quadro social mantém-se inalterado (cada enxada
que cavando / só pedra e fome trazia). A imagem da fome é ainda mais
acentuada depois de se constatar que os nordestinos não têm sequer
acesso aos produtos típicos de sua região, como a farinha, o fumo, o
angu e a rapadura. É claro, esses produtos aparecem no poema como
uma espécie de matéria simbólica, cujo significado pode ser expresso
através da ideia de subsistência, devaneio, energia e doçura, respectivamente. Nesse sentido, os nordestinos não estão apenas desprovidos
de uma vida digna, mas também da possibilidade de superar a própria
indignidade da vida.
Não é preciso muito esforço para perceber que “Ode às secas do Nordeste” se assemelha, em alguns aspectos, a “Morte e vida severina”, de
João Cabral de Melo Neto. Além da abordagem da temática da migração
sertaneja, motivada pela precariedade econômica e pela escassez de
água, nota-se entre os dois poemas uma similaridade na configuração
do esquema narrativo, que se desenvolve a partir da seguinte fórmula:
apresentação de um problema → fuga de um ambiente original → che-
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gada ao destino programado → constatação de que o problema não se
resolveu. A construção rítmica, baseada nas manifestações de literatura
oral do Nordeste, é outro aspecto que aproxima os dois textos. Por fim,
algumas imagens de relevância para a configuração da obra (pedra, cenário escaldante, anonimato da população, constância da morte) estão
presentes nos dois textos.
Mais importante do que as relações semânticas, o ritmo (construído
a partir do uso regular da redondilha maior) talvez seja o elemento que
mais aproxime os textos. Realçando o trabalho rítmico, o esquema de
rimas é também bastante similar entre as obras.
Os quadros a seguir evidenciam as semelhanças estruturais e semânticas existentes entre os dois textos, a partir de dois episódios. No
primeiro, verifica-se que a completa improdutividade do cenário acaba
por criar uma identificação entre os habitantes; no segundo, mostra-se
que o homicídio é um fato tão corriqueiro no sertão que a sua gravidade
se confunde com o peso da morte natural:
Episódio 1
“Ode às secas do Nordeste”

“Morte e vida severina”

— O resultado era o mesmo
em cada boca vazia
cada estômago encolhido
cada pá de terra esguia
cada enxada que cavando
só pedra e fome trazia...

Somos muitos Severinos
iguais em tudo na vida:
na mesma cabeça grande
que a custo é que se equilibra,
no mesmo ventre crescido
sobre as mesmas pernas finas,
e iguais também porque o sangue
que usamos tem pouca tinta.

Episódio 2
“Ode às secas do Nordeste”
Tanto papel carimbado
(a Lei exige, que jeito!)
para enterrar os morridos
justificar os matados

“Morte e vida severina
— E foi morrida essa morte,
irmãos das almas,
essa foi morte morrida
ou foi matada?
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A segunda parte do poema traz uma imagem que pode ser
considerada súmula de um dos processos sociais apresentados por
Zila Mamede: a incomunicabilidade dos destinos (“A estrada norte
nem sabe / se a estrada sul vai levando / o arrastar das boiadas”).
Percebe-se, a partir da organização textual, que os habitantes da
estrada sul ignoram os problemas que afetam o Nordeste brasileiro,
já que em momento algum há migração rumo ao norte. Por outro
lado, o próprio nordestino desconhece as consequências de sua
jornada rumo ao sul. Como os dois caminhos nunca se cruzam,
é mínima a possibilidade de eles desenvolverem uma rede social
tangível. No episódio analisado, cada estrada segue o seu próprio
curso, indiferente às condições de sobrevivência das outras vias.
Evidentemente, por trás dessa organização espacial desponta o
perfil de uma sociedade fragmentada e individualista, cujos setores
se ocupam apenas dos seus próprios interesses.
Também há um sentimento de insegurança vinculado ao passo
lento da boiada (que corresponde ao próprio homem), pois esse andar
colado ao chão corresponde ao receio de deixar a terra natal. Mas, se
o abandono do lar pode trazer danos para a vida do sujeito, permanecer na região significa estar igualmente danificado. Dessa forma,
o sertanejo se vê diante de uma situação em que a incompletude é
a única alternativa possível. Isso certamente explica o excesso de
imagens degenerativas disseminadas ao longo do poema. Através de
um processo de amputação do signo poético15, Zila Mamede faz com
que determinadas imagens deixem de significar aquilo que elas convencionalmente significam. Os caminhos, por exemplo, não levam a
lugar algum (descaminhadas, perdidas) e os condutores de veículos
populares já não servem à camada popular (os paus-de-arara vendidos / aos graúdos latifúndios). Os nomes próprios flexionados no
plural e grafados com iniciais minúsculas roubam a identidade das
15

Embora inspirado na obra de Antonio Carlos Secchin (“João Cabral: a poesia do menos”, 1999), o conceito
de “amputação do signo poético” aqui está sendo utilizado em outro sentido. Para Secchin, o ato de amputação do signo está vinculado à eliminação do seu natural transbordamento de significados. Nesta pesquisa,
o processo de amputação corresponde à subversão do fenótipo de uma imagem.
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pessoas e lhes conferem uma personalidade genérica (todos os joãos,
as marias); até mesmo um ato de camaradagem aqui funciona como
meio de obscurecer a identificação do povo (as comadres). A cacimba
é incapaz de gerar água (as cacimbas entupidas) e a silhueta do rio
não manifesta qualquer sinal de movimento e de vida (riachos sem
correntezas). Há, portanto, uma quebra do fluxo normal da vida.
Trata-se de um cenário expressionista, cujas características mais
notórias são o sofrimento excessivo e a quase completa abdicação da
vida. A estrada norte é composta por um chão pesado. Um território
sobre o qual a seca, para atestar o seu poderio, fez questão de deixar marcas físicas (os rastos das estiagens). O campo aqui não tem
aquela tonalidade romântica que lhe confere um ar de mistério ou
uma aparência harmoniosa. Neste poema, a realidade é apresentada
de forma crua e sem idealizações.

Atividades propostas
a)

Retomar a discussão sobre a questão da seca do Nordeste, iniciando a conclusão da unidade temática que se apresentou desde a
primeira atividade. Sugere-se que a turma seja dividida em grupos
formadores de opinião para, ao final, apresentar um CONSENSO
de cada grupo sobre as principais consequências da seca e sobre
os modos de enfrentamento do problema. Uma vez que esse é
um problema histórico, o desafio da discussão é verificar a sua
atualidade, a sua pertinência na situação social e política atual
do país e da região;

b)

Solicitar aos alunos a continuidade da análise do poema no seu
todo, chamando a atenção para o modo como a poetiza organiza
as demais partes e estrofes, o seu fechamento – verificar, enfim,
que o poema é um “texto orgânico” com estrutura própria. Seria
possível dar um título a cada parte numerada? A visão das partes
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deve convergir para a visão do todo, possibilitando aos alunos a
apreensão da organização textual, aspecto fundamental na produção de texto por eles exercitada ao longo da unidade;

c)

Aproveitar a disposição estrutural apreendida – fuga de uma
situação desfavorável → percurso ríspido → chegada a um ambiente de grandes adversidades – para solicitar a produção de um
texto narrativo, preferencialmente em prosa, representando uma
situação similar, de emigração, mas não necessariamente causada
pelo fenômeno da seca. Além da produção de textos com caráter
inédito, deve-se aceitar também paráfrases dos textos estudados.
Considere-se, portanto, os diferentes níveis de aprendizagem e o
estímulo à criatividade em qualquer nível.

Velha parede do açude: espaço da memória
André Pinheiro16
O campo é um dos objetos poéticos mais significativos da obra de
Zila Mamede, tanto que a autora dedicou um livro inteiro à representação das experiências campestres (O arado, 1959). O encantamento
diante da natureza é a perspectiva dominante da lírica mamediana e
há um dado de ordem social que fundamenta essa constatação: tratase da aliança afetiva que os sertanejos mantêm com a vida campestre.
Essa herança remonta à era colonial, pois o início da civilização brasileira está intimamente vinculado à atividade agrícola.

16

Esta atividade tem como referência a tese “Essa marca de suor numa canção: o processo de redução estrutural na poesia de Zila Mamede”. (PINHEIRO, 2012).
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Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda
revela que, pelo menos no primeiro e segundo séculos de
colonização, era notório o interesse da sociedade brasileira
por fixar residência em territórios rurais:
Sucedia, assim, que os proprietários se descuidavam frequentemente de suas habitações urbanas, dedicando todo o
zelo à moradia rural, onde estava o principal de seus haveres e peças de luxo e onde podiam receber, com ostentosa
generosidade, aos hóspedes e visitantes.
[...] A pujança dos domínios rurais, comparada à mesquinhez urbana, representa fenômeno que se instalou aqui
com os colonos portugueses (HOLANDA, 2008, p. 90).

Constituída a partir de uma perspectiva moderna, a natureza retratada por Zila Mamede nem se confunde com o traço insípido da
paisagem árcade, nem com a nebulosidade da paisagem romântica.
O ambiente natural deixa de ser encarado como um ponto de fuga
e se transforma em um mecanismo capaz de promover mudanças
substanciais na vida do indivíduo. O retorno ao passado também não
deve ser visto como um procedimento evasivo. No entendimento da
poetisa, o campo é o espaço mais adequado para preservar a tradição
e a memória cultural nordestina.
A temática campestre é de grande importância para a constituição
da lírica moderna. Em meio a uma sociedade cada vez mais mecanicista, o poeta parece ter descoberto no campo a possibilidade de
recuperar o sentimento humanitário perdido. O perfil coeso e harmônico da natureza se contrapõe naturalmente ao cenário fragmentado
da sociedade pós-industrial.
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[...] a mente inconsciente ou a imaginação anima aquilo a que
se sente relacionada; e ainda que as máquinas e engenhocas nos
possam ocupar a mente consciente, seja porque delas fazemos
uso, seja porque fuçamos nelas ou somos usados por elas, a poesia
moderna prova definitivamente que nosso parentesco com a natureza orgânica só pode ser reprimido, nunca erradicado. Quanto
mais reprimido, maior é sua ameaça à civilização que o reprime
(HAMBURGER, 2007, p. 394).

Na lírica mamediana, a relação do homem com o campo se desenvolve a partir de três perspectivas distintas. Na primeira, o sujeito
manifesta o interesse de fazer parte da ambientação rural, acredita que
esse espaço possa lhe restituir a humanidade perdida. Na segunda, o
sujeito já está inserido no campo, de modo que a paisagem adquire
uma conotação irrevogavelmente idílica. Na terceira, a figura do sujeito se transforma em uma entidade coletiva que precisa abandonar o
meio rural em função dos danos causados pela seca. O deslocamento
no espaço é o esquema estrutural que sintetiza essas perspectivas. O
campo só adquire um significado preciso a partir do instante em que
o sujeito resolve adentrar, permanecer ou sair do meio rural.
Na lírica mamediana, o campo tem a capacidade de estabelecer
uma ordem para a vida do indivíduo. No poema “O açude”, essa
relação com o campo se desenvolve de forma mais clara:
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O açude
Velha parede ponte limitando
os dois barrancos entre chão e chão.
Ao passadiço (em que montavam luas,
xexéus milipousavam no mourão)
a represança vinha da montante
em balde concha. Sobre a levação
do sangradouro retesou-se tempo
de quando as águas, nos regando a mão,
desciam na revência, verdivida
amarelando cheiro de melão:
eram celeiros, peixes nas maretas
e em nós era ternura, era canção.
Sobras do antigo na menina extinta:
redorme na vazante a solidão.
O arado, 1959.

O poema apresenta a cena do retorno de um sujeito ao ambiente
da juventude, mas não se pode afirmar ao certo se esse retorno é
físico ou apenas psicológico. Nesse sentido, a própria organização
estrutural do texto já confere ao espaço o papel de estabelecer uma
tensão entre a estabilidade do passado (uma vez que o eu-lírico teve
uma experiência significativa com o açude) e as incertezas do presente
(dado que, no instante da leitura, é impossível vincular o eu-lírico a
um espaço físico preciso). Não se pode negar, contudo, que, devido
ao tom altivo com que o açude é delineado, esse espaço resgatado da
memória tem um caráter inabalável.
A parede do açude é vinculada à imagem de uma ponte. Além de
explorar a visualidade do signo poético, esse recurso ajuda a propagar o teor harmônico que envolve a cena. Além de represar a água
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corrente, neste caso específico, a parede cumpre a função de ligar
dois mundos (limitando / os dois barrancos). Dessa forma, ao possibilitar a passagem de um lado para o outro, a parede ponte acaba
adquirindo o poder de vincular o sujeito ao seu próprio passado. É
como se um lado do barranco representasse o presente do indivíduo
e a margem a que se mira contivesse toda a sua experiência vivida –
tempos distintos erguidos sobre a mesma terra (entre chão e chão).
Por ser o elemento comum às duas unidades temporais, o chão
corresponde ao equilíbrio e à segurança do sujeito. Do ponto de vista
simbólico, a parede fincada entre dois lugares sólidos parece criar uma
moldura consistente para uma experiência de vida igualmente consistente. Não é de se estranhar o fato de ela não ter se corrompido ao
longo do tempo (velha parede ponte). Independente das mudanças
que porventura ocorram no mundo e no sujeito, a parede permanece
firme para que possa atestar a vivência de uma época passada. Dessa
forma, pode-se dizer que, no poema analisado, a parede do açude é
um símbolo da tradição e se contrapõe implicitamente à fragilidade
das relações desencadeadas na sociedade moderna. Ela é uma forma
de resistência e, portanto, é capaz de superar os limites do abismo e
resgatar um mundo particular do sujeito.
A imagem do passadiço presente no terceiro verso do poema traz
um pouco de mobilidade para um panorama tão restrito. Apesar de
ser delineado objetivamente, o passadiço abre caminho para lugares
situados além da fronteira textual. Como uma espécie de passagem
secreta, ele parece desviar a atenção do leitor para o interior de uma
mata que não foi apresentada pela poetisa – região sigilosa que corresponde simbolicamente à própria interioridade do sujeito.
A ambiguidade do termo represança destaca ainda mais a configuração desse jogo de opostos, já que ele tanto remete à retenção da
água no açude (cena exterior), quanto a um sentimento acumulado
no coração do sujeito (emoção interior). Observa-se, contudo, que
os dois polos têm o elemento água como denominador comum. Com
efeito, a partir do momento em que o eu-lírico projeta suas emoções
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na natureza, ele cria um vínculo com a realidade campestre. Descrever
o açude significa, portanto, descrever a si mesmo. A substância
aquática entra no contexto desse relacionamento como uma espécie
de materialização da afetividade.
Através de um discurso sereno e comedido, a poetisa tenta fazer
com que o ambiente natural não pareça muito exuberante. Por isso,
todos os supostos ímpetos da água corrente esbarram na imagem de
um balde concha. A aproximação inusitada de um utensílio doméstico com um elemento marítimo cria um efeito de estranhamento
que se faz ainda mais notório depois de percebermos que esse objeto
revela a maneira pela qual a água desce da sua nascente. Constata-se, portanto, que há uma tentativa de integrar a prática cotidiana
(sinalizada na imagem do balde) ao ambiente natural (concentrado
na imagem da concha). Essa interação acaba por expressar uma relação harmônica entre o homem e o meio ambiente. Depois, o aspecto
do balde concha parece abrandar a natural fúria da natureza, já que
os dois signos que formam a imagem só podem conduzir pequenas
quantidades de líquido. Dessa forma, a água que desce da montante
não tem a força necessária para oprimir o sujeito. Bem pelo contrário,
ela lhe possibilita um reencontro com a sua própria memória.
A imagem da água empregada por Zila Mamede tem, portanto,
características afetuosas e quase pueris. Ela é um canto que ressoa
desde um passado remoto com o intuito de confortar o espírito do sujeito. Intimamente vinculada às lembranças, essa água é uma espécie
de linhagem que justifica o percurso de uma vida.
Ainda na primeira estrofe, Zila Mamede destaca, através do uso
do parêntese, um trecho referente à imagem do passadiço. Essa sentença remissiva é importante para a arquitetura do poema, pois deixa
bastante claro que o passadiço cumpre a função de despertar boas
lembranças na mente do sujeito. O tom sentimental que assinala
esse segmento provém da configuração idílica da cena. Ao se voltar
para esse universo coeso e equilibrado, a poetisa acaba renunciando
a uma parcela da realidade sertaneja marcada pela seca e pela fome.

O semiárido na literatura – a água dá o tom: sugestões de atividades de ensino

47

A própria multidão de pássaros assentada no mourão já transmite
uma ideia de calmaria e acolhimento. O canto dos pássaros alegra a
paisagem e, por conseguinte, não repele o interesse do sujeito.
A preferência por compor um quadro rural brando é extremamente
coerente com um procedimento poético segundo o qual o campo é
capaz de estabilizar a vida do homem moderno.
Apesar de descrever uma cena plástica, o tempo é o mote norteador
deste poema. Como as experiências do passado permanecem vivas no
imaginário do sujeito, o tempo endurece e quase se torna matéria palpável (retesou-se tempo). Esse efeito de petrificação temporal é tão intenso
que a lembrança parece ser um companheiro com quem se pode dialogar.
Ressalta-se que o espaço tem um papel decisivo para a solidificação do
tempo. Afinal, a duração das lembranças do eu-lírico está diretamente
vinculada ao grau de importância que ele atribui à sua experiência com
o açude. Por isso, o tempo se enrijece exatamente no ponto nodal do
reservatório, adquirindo um lugar de destaque na composição da cena
(sobre a levação / do sangradouro).
A integração harmônica entre o homem e a natureza vai se tornando cada vez mais consistente na medida em que avança o relato
sobre os episódios do passado. A cena da mão sendo irrigada pelas
águas do açude, por exemplo, imprime ao poema uma agradável
sensação de frescor (as águas, nos regando a mão). Culturalmente,
a imagem da mão comporta um sentido ligado à ideia de produtividade e criação. O ato de regar, por sua vez, garante o crescimento
e a sobrevivência das plantas. Através da aproximação desses dois
vocábulos, chega-se a um conceito segundo o qual o vínculo com
a natureza figura como alimento necessário para a ação humana.
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[...] desenvolvendo as mãos e os instrumentos que estendem o seu
uso, os homens puderam exercer mais eficazmente a sua ação sobre
o mundo exterior. O resultado foi a liberação dos órgãos da boca
(outrora só ocupados na preensão dos alimentos) para o serviço
da palavra. Em posição ereta e com a face distanciada do solo, o
homem pôde, mediante a voz, criar uma nova função e codificar o
ausente (BOSI, 2000, p. 21).

Com o intuito de destacar ainda mais a relação afetuosa do
eu-lírico com a terna realidade campestre, Zila Mamede estabelece um
justo paralelo entre o ambiente externo e a interioridade do sujeito.
A cena exterior está marcada pelo signo da fartura, já que o depósito
de sortimentos e os peixes na água podem facilmente suprir as necessidades energéticas do corpo (eram celeiros, peixes nas maretas).
A breve referência aos produtos da terra mostra que o sustento deve
ser obtido por meio de uma relação equilibrada com a natureza que
cede os mantimentos, desde que o indivíduo não a explore de forma
abusiva. Nesse sentido, o poema não revela apenas um mero sistema de trocas, mas antes uma verdadeira relação de parceria entre o
homem e o meio ambiente.
Diverso do panorama árido do sertão, não há fome e sofrimento
no campo aqui representado. Toda essa harmonia que abrange o espaço acaba por projetar reflexos igualmente harmônicos no interior
do eu-lírico. Daí porque ele demonstra estar constantemente tomado
por um sentimento de afetuosidade (ternura) e de júbilo (canção).
A imagem da canção é sintomática dentro desse contexto, pois, além
de designar o encantamento diante de uma realidade que não aflige,
ela também alude ao trabalho rítmico executado no corpo do poema. Com efeito, o ritmo bem marcado e a presença de rimas graves
imprimem ao texto uma entonação melódica capaz de manter a velha
experiência sempre serena na reminiscência do eu-lírico.
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Ao perdermos uma paisagem sonora, sempre poderemos evocá-la
através de sons que subsistem ou na conversa com testemunhas
que a viveram. Nós nos adaptamos longamente ao nosso meio, é
preciso que algo dele permaneça para que reconheçamos nosso
esforço e sejamos recompensados com estabilidade e equilíbrio
(BOSI, 2006, p. 447).

A entonação rítmica do poema contribui para que o relacionamento do sujeito com a natureza seja resgatado do passado. A canção que
outrora repercutia no interior da menina é agora atualizada no ritmo
cadenciado dos versos. Dessa forma, o que antes aparecia como tema
se converte em uma estrutura poética. Isso significa dizer que a música permanece imune ao decurso temporal, apesar das transformações
sofridas pelo espaço e pelo sujeito lírico.
Os versos finais do poema estão marcados por uma dramaticidade
que muito se contrapõe ao tom sublime das passagens antecedentes. O
eu-lírico adquire um semblante triste e pessimista a partir do momento em que percebe o efeito corrosivo do tempo. Ao longo dos anos,
as suas experiências de vida parecem ter se convertido em migalhas
sustentadas pela lembrança (sobras do antigo na menina extinta).
Esses versos atualizam o sentido de tudo o que foi pronunciado antes,
de modo que o encanto diante da natureza passa a ser visto como
um doloroso lamento impulsionado pela dor da perda. A anulação da
menina corresponde, portanto, à morte da própria subjetividade, que
foi esmaecendo na medida em que a cena rural ficava mais distante.
Por fim, o sujeito projeta na natureza o sentimento de desencanto
que se enraizou na intimidade do seu ser (redorme na vazante a
solidão). Não se estranha, pois, o fato de a solidão cair pesada sobre
a vazante. A umidez do terreno corresponde à densidade sentimental
do eu-lírico. Nota-se que o espaço rural mantém uma conexão com
o sujeito mesmo em situações divergentes: no passado, ele era o en-
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quadramento de uma cena alegre; no presente, ele é a corporificação
da angústia humana.
A presença do sufixo “re” na composição do verbo redormir passa
a ideia de uma cena que se repete continuamente. De acentuada conotação plástica, ela lembra o instante em que o sol, ao se pôr no horizonte, derrama um ar soturno sobre a terra. O neologismo funciona,
portanto, como uma espécie de marcação temporal. É precisamente
esse vocábulo que certifica a constância da solidão que se projeta ao
mesmo tempo sobre o sujeito e sobre o espaço. Enfatiza-se, portanto,
a ideia de que a relação do sujeito com o meio rural perdura apesar
da presente distância que se antepõe entre eles.
O eu-lírico do poema está perfeitamente integrado à realidade do
campo. A cena campestre primeiro se articula em um tempo passado
para somente depois ser resgatada pela memória; ela aparece, portanto, como algo vivido e como algo lembrado. Dessa forma, o campo
se articula a partir de uma duplicidade focal, ainda que o sujeito
possa estar ausente no momento em que desfia as suas lembranças.
Ressalta-se, por fim, que há um dinamismo entre os elementos que
compõem a cena; nada funciona como adereço ou como mero pano
de fundo. Ao atribuir uma função para cada componente espacial, a
poetisa consegue transmitir o efeito de uma realidade toda ajustada.

Atividades propostas
a)

A exemplo das atividades anteriores, fazer leituras preliminares
(silenciosa e em voz alta) para, em seguida, motivar os alunos
à exploração dos diversos recursos e aspectos (gráfico, fonético,
estilístico, etc.);

b)

Reforçar a discussão sobre a importância do recurso natural água
para a vida do semiárido, destacando as sensações e emoções
expostas pelo eu-lírico no poema “O açude”. Nessa atividade,
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aproveitando-se do processo da rememoração dos elementos
de natureza afetiva exercitado pelo eu-lírico, o professor pode
retomar ou apresentar momentos da história do sertão do semiárido através da construção desse modelo de reservatório, o
açude. Como forma de motivar e apreender a atenção dos alunos,
pode-se apresentar slides, vídeos e fotografias dos principais açudes construídos no sertão potiguar;

c)

Com o objetivo de promover uma inter-relação do poema de Zila
Mamede com outros textos e reforçar a temática da afetividade
do eu-lírico com os espaços que o rodeiam, bem como destacar
a universalidade da temática, ler e discutir com os alunos o poema “O Tejo”, de Alberto Caeiro, heterônimo do poeta português
Fernando Pessoa. Nesse momento, o professor pode retomar a histórica relação da literatura e da cultura brasileiras com Portugal;

d)

Solicitar aos alunos um levantamento sobre a existência de açudes construídos no entorno da comunidade, com o objetivo de
identificar dados sobre período da construção, capacidade de armazenamento, importância para a vida local, etc. A atividade
será mais enriquecedora se forem identificadas representações
artísticas dos reservatórios, tendo em vista apreciações;

e)

Para concluir a unidade temática, encaminhar os resultados obtidos no item anterior (d) para a elaboração de painéis (banners,
cartazes, fotografias, etc.) a serem apresentados em sala de aula
ou em eventos da comunidade (Feira de Ciências, etc.), de modo
a explorar a criatividade e demonstrar a apreensão do conhecimento acumulado sobre o tema. A atividade poderá ser mais bem
desenvolvida se for possível a integração com outras áreas como
História, Geografia e Biologia.
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Pequena antologia
Enchente
Lá vem cabeçada...
A água vem com sobrosso do alto
De cima das serras dos barrancos...
Primeiro de ponta-pés apagando
Silenciosa os rastos das bebidas...
Enchendo os bebedouros... as bobocas...
Lambendo tudo...
Avança...
Recua...
Pula como um sapo numa loca...
Engrossa... perde a calma...
Suspende camaliões dágua... escurece...
E já sem governo urrando arrasta as oiticicas...
Derruba as barreiras... vai comendo a areia seca...
Chupando... espumando... rosnando...
Lambendo como o fogo...
Urra por milietas de bocas...
Batendo as queixadas como caetetus...
Engolindo as vazantes...
O buso - telégrafo
Vai ecoando de fazenda em fazenda...
E na água embalada vem o porco...
Vem o boi... vem a jararaca...
Vem o bagaço... os balcedos...
Mas a água grande quer seu paradeiro...
Quer os açudes... as lagoas... onde descansa quieta...
E vai virando o velame... levando nas costas
As miunças dos chiqueiros...
Lutando nas raízes dos umaris
Fofando a areia das raízes
Até derrubar e arrastar correnteza
Afora de cabeça abaixo – umaris e oiticicas...
E vai descansar espelhando nas barragens dos
Açudes e lagoas cheios de marrecos e curimatãs...
Jorge Fernandes. Livro de poemas de Jorge Fernandes. 1927.
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Nordeste
Que mais feliz o teu destino fosse,
Do que sujeito ao sol que te consome.
Pedes na seca a esmola de água doce
E um pedaço de pão porque tens fome.
Sumiu-se a voz do boiadeiro, mudo.
Secaram-se as fontes que aleitavam o rio.
No desespero de quem perde tudo
Fecha a porteira do curral vazio.
Teus lábios racham, ao travo das raízes.
Carregas o destino de infelizes,
Rasgando os ombros nus, nos espinheiros...
Enquanto arquejas, maltratado, langue,
A terra tísica vai golfando sangue,
Pela boca vermelha dos cardeiros.
Palmira Wanderley. Roseira brava e outros poemas. 1965.

A ponte
A ponte vai transpor o rio para o trem de ferro passar
carreando as mercadorias,
Passarão os carros de bois
Os automóveis lotados.
Os mendigos que vão dois a dois, os amplos chapéus
de abas longas esburacados.
Mata a uma, mata a outra margem do rio.
Adivinho os veados, as jacutingas engurujadas,
pesadas de gordas.
E a irara, o lobo, o coelho, a raposa madraça
sob as moitas enjuriabebadas.
O chão está toldado de verde.
A prata das águas carreia nas balsas
Líquens e algas, de par com peixes de escamas frias.
João Lins Caldas. Poeira do céu e outros poemas. 2009.
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Tu não foste à cidade
Tu não foste a cidade...
Naquela que sonhei e daquela distância,
Não, não foste tu a que eu vi lá da infância...
É verdade que acercavas em verdade...
Que os teus braços se abriam, pelo mundo...
Mas quando eu quis chegar, vinha-me no fundo
Muito de amargo pela imensidade...
Ó cidade de risos e de beijos
E de cores lascivas pelas ruas...
Tu tens as mãos benditamente tuas
Acordando-te todos os desejos...
Eu passo solitário, sem palavras...
E lembrança não há na minha boca
Que te desperte — minha linda louca! —
Por lindos beijos que da boca lavras...
Amo-te mais assim, talvez por isto...
Somos bem dois estranhos conhecidos...
... Um bom Pilatos que mal via Cristo,
Um sorriso sem sombra de gemidos...
Somos dois — e que dois tão diferentes! —
A minha velha, a perenal cidade,
Fica-te em muito longe e em muitas frentes.
Conheci-a somente na saudade...
A saudade que vê, mesmo sem olhos...
A terra que se foi, sem já ser vista...
Ah! Não me digas que de léguas dista,
Quanto de urtigas e também de escolhos...
Não me digas por fim, demos por findo.
Fica tu com teus filhos, eu nesses passos...
E se, pungido, te cair nos braços
Não digas nada deste filho lindo...
Teu filho... e não teu filho, nunca, nunca...
Dá-me a esponja de fel, como me hás dado...
Olha, um que passa, e o vesgo olhar parado...
Este também que a minha estrada junca...
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Não, nem mesmo me vê, nada me sabe...
É teu filho tão só, esse é teu filho...
Queres-me à frente um lucilar de brilho?...
Mata a ideia no pó, mata, e que acabe...
Mata a fraca emoção consoladora...
Não disperses de ti, dá-te vontade...
Esse o teu povo pela imensidade...
Não te acerques da leva pecadora...
Ah, mas tão só, eu que me via tudo...
Fica-te para os teus, nesta distância...
Eu vou à terra que já vi da infância
E concentrado no meu cerne mudo...
Às tontas que andarei não verei terras...
Aquela que esperou, sem meu roteiro,
Deu-me por morto, e pelo mundo inteiro,
Onde agora me for, acharei guerras...
15 – 01 – 1924
João Lins Caldas. Poeira do céu e outros poemas. 2009.

Ode às secas do Nordeste
1. Na estrada norte era noite
na estrada sul era dia
Em todo o Sertão queimado
que diferença fazia
se o sol nascesse de noite
se a lua enchesse de dia?
— O resultado era o mesmo
em cada boca vazia
cada estômago encolhido
cada pá de terra esguia
cada enxada que cavando
só pedra e fome trazia:
nem grão cozido ou farinha
fumo angu mel-rapadura
molambos que os lombos toscos
cobrir do calor não vinham
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2. A estrada norte nem sabe
se a estrada sul vai levando
o arrastar das boiadas
(descaminhadas, perdidas)
os paus-de-arara vendidos
aos graúdos latifúndios
a sombra dos rostos gastos
todos os joãos, as marias,
os antônios, as comadres
as cacimbas entupidas
riachos sem correntezas
a rede chã, incertezas
no medo dos retirantes
os pés-no-chão das veredas
os rastos das estiagens
mutilação das vazantes
3. Juremal, terra fendida
os carros-de-boi calados
as rezas, as benzeduras,
contra as bicheiras do mal
Tanto papel carimbado
(a Lei exige, que jeito!)
para enterrar os morridos
justificar os matados
4. Estradas (capões do Norte)
carreadas para o Sul
varrendo o chão do Nordeste
(sob o Cruzeiro do Sul)
do povo crente da terra
da gente aferrada ao chão
que vira bicho-sem-alma
no toldo de um caminhão
fugindo da morte-fome
do sodoro, fava-brava
da lama em que torna a águasede-morte do Sertão
5. — Homem cadê teu jumento
alqueires de plantação
aquela vaca leiteira
as raízes do algodão
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o açudeco (arrombado)
teu pé de milho-em-pendão?
— Cadê a casa de taipa
tuas ramas de feijão
os terços do Mês-de-Maio
tua força de varão
tua honra de marido
tua Mãe para a bênção
a cova do teu Pai morto
integrado nesse chão?
— Tudo ficou no descampo
no casco da solidão
nas roças em queimamento
(sol de velha maldição!)
O homem-Nordeste em fuga
em desespero de cão
parte em busca de ocidentes
(geografias de eleição
dos votos encurralados
da ceifa da votação)
E a gente don’t know onde
habitar um outro chão
6. Muitos percorrem caminhos
— os apelos asfaltados —
esperando o prometido
teto roupa eito e pão
No vazio dessa espera
descambam nas valas rasas
sonhando com o seu retorno
às invernas do Sertão
Outros confusos se esvaem
consumidos pelos vermes
ou aves-balas errantes
que cruzam tantos caminhos
e arrancam dos retirantes
a raiz do coração
7. Na estrada Norte, só noite.
Nessa estrada, quando, o dia?
Zila Mamede. Corpo a corpo. 1978.
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O Tejo é mais belo
O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia,
Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia
Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia.
O Tejo tem grandes navios
E navega nele ainda,
Para aqueles que vêem em tudo o que lá não está,
A memória das naus.
O Tejo desce de Espanha
E o Tejo entra no mar em Portugal.
Toda a gente sabe isso.
Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia
E para onde ele vai
E donde ele vem.
E por isso porque pertence a menos gente,
É mais livre e maior o rio da minha aldeia.
Pelo Tejo vai-se para o Mundo.
Para além do Tejo há a América
E a fortuna daqueles que a encontram.
Ninguém nunca pensou no que há para além
Do rio da minha aldeia.
O rio da minha aldeia não faz pensar em nada.
Quem está ao pé dele está só ao pé dele.
Alberto Caeiro (heterônimo de Fernando Pessoa).
Guardador de Rebanhos. 1925
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Saiba mais
Por meio do site “Portal da Memória Literária Potiguar”,
vinculado ao Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte-Rio-Grandenses, da UFRN, os pesquisadores componentes desta
proposta vêm disponibilizando a estudiosos e ao público em
geral obras e partes de obras de escritores locais, de domínio público ou de divulgação autorizada, assim como
textos das suas fortunas críticas, e aspectos relevantes da
vida literária local representados em documentos iconográficos e em multimeios, com vistas à resolução do problema
de acesso às principais obras literárias do estado, a maioria delas ausentes no mercado editorial. Endereço do site:
<http://www.mcc.ufrn.br/portaldamemoria/wordpress/>.
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Resumo
Este livro é composto de leituras de textos literários
relacionados na temática da água e do semiárido,
com sugestões de atividades de ensino de literatura,
caracterizando-se como material paradidático e, portanto,
como ferramenta no aprofundamento e na complementação
de estudos, com caráter interdisciplinar. Os textos
propostos para análise são contextualizados em questões e
problemáticas específicas da região do semiárido e dirigidos
a um público em formação na escola, com o objetivo de
estimular a apreciação de obras literárias e reconhecer nelas
um legado capaz de condensar a experiência humana, ou
seja, a proposta acredita que a literatura tem um papel na
formação dos jovens e dos cidadãos em geral. A literatura é
vista como patrimônio cultural permeável a outras formas
de conhecimento e é imprescindível à humanização dessas
formas, sobretudo em seu aspecto transformador.
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