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RESUMO 

 

O rastro no poema: a poesia de Darcy França Denófrio e Pio Vargas. Neste trabalho, 
desenvolvemos uma discussão pontual da produção poética goiana, através do estudo de dois 
poetas, Darcy França Denófrio e Pio Vargas - contemporâneos na autoria, mas representantes 
de espaços e poéticas distintas na lógica de disputas que conforma o campo literário. Nesse 
sentido, nosso estudo é um recorte no qual buscamos discutir a agência dos dois escritores e a 
subjetividade lírica na poesia de cada um como assinatura poética. No percurso, como requisito 
para o avanço da discussão proposta, resgatamos e organizamos informações sobre o cenário 
literário goiano, anterior e concomitante ao período de suas produções, situando nossos autores. 
As questões centrais do trabalho são: a verificação da atuação de ambos enquanto agentes, sob 
a perspectiva do campo literário, cada qual dispondo de seu capital específico; e a subjetividade 
lírica “feminina” em Darcy Denófrio e do “anônimo urbano” em Pio Vargas, na relação de 
afirmação dos autores como poetas.  Compõem o corpus da pesquisa: Janelas do Espontâneo 
(1983), Anatomia do Gesto (1989) e Os Novelos do Acaso (e o ofício de afagar efêmeros) 
(1991) de Pio Vargas, e Voo Cego (1980), Amaro mar (1988) e Ínvio Lado (2000) de Darcy 
França Denófrio. Quanto à metodologia, realizamos um levantamento não exaustivo recorrendo 
a fontes diversas, bibliográficas, eletrônicas e documentais; expomos os resultados remontando 
o ambiente literário dos autores a partir dos fragmentos obtidos; tecemos considerações e 
análises sobre a agência dos poetas e, por fim, fazemos a leitura, análise e crítica de uma seleção 
de poemas dentro do corpus literário. A fundamentação teórica central sustenta-se em Pierre 
Bourdieu (1996, 1989). Recorremos também a Gilberto Mendonça Teles (1983) e outros 
autores que versam sobre a literatura/poesia goiana. Para a leitura dos poemas, teórica e 
criticamente, apoiamo-nos em HEGEL (2004), Michel Collot (2013, 2015), Dominique Combe 
(2009-2010), Octavio Paz (1984, 1993, 2012), Michael Hamburger (2007), Pierre Bourdieu 
(2002), Tereza Cabañas (2009), Wilberth Salgueiro (2013), Benedito Nunes (2009) e Afonso 
Romano de Sant’Anna (2014), dentre outros. Subsidiando nossos estudos comparativistas, nos 
guiamos nos textos organizados por Eduardo F. Coutinho e Tânia Franco Carvalhal (1994). 
Nossa pesquisa integra o projeto Apresentação da poesia goiana: de 1948 aos dias atuais da 
Rede Goiana de Pesquisa em Leitura e Ensino de Poesia, e esperamos conseguir contribuir com 
a discussão sobre a poesia em nosso estado, a fortuna crítica dos poetas estudados e os estudos 
sobre subjetividade lírica. 
 

Palavras-chave: poesia goiana; campo literário; subjetividade lírica; Darcy França Denófrio; 
Pio Vargas.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The trail in the poem: the poetry of Darcy França Denófrio and Pio Vargas. In this work, we 
developed a discussion of poetic production in Goiás, through the study of two poets, Darcy 
França Denófrio and Pio Vargas - contemporaries in authorship, but representatives of different 
spaces and poetics in the logic of disputes that shapes the literary field. This study is an excerpt 
in which we seek to discuss the agency of the two writers and the lyrical subjectivity in each 
other's poetry as a poetic signature. Along the way, as a requirement for advancing the proposed 
discussion, we retrieved and organized information about the literary scene in Goiás, previous 
and concurrent to the period of his productions, placing our authors. The central questions of 
the work are the verification of the performance of both as agents, from the perspective of the 
literary field, each one having its specific capital; and the “feminine” lyrical subjectivity in 
Darcy Denófrio and the “urban anonymous” in Pio Vargas, in the relation of affirmation of the 
authors as poets. The research corpus comprises: Janelas do Espontâneo (1983), Anatomia do 
Gesto (1989), and Os Novelos do Acaso (e o ofício de afagar efêmeros) (1991) by Pio Vargas, 
and Voo Cego (1980), Amaro mar (1988), and Ínvio Lado (2000) by Darcy França Denófrio. 
As for the methodology, we carried out a non-exhaustive survey using different sources, 
bibliographic, electronic, and documentary; we expose the results by going back to the authors' 
literary environment based on the obtained fragments; we make considerations and analyzes 
about the agency of the poets and, finally, we read, analyze, and criticize a selection of poems 
within the literary corpus. The central theoretical foundation is supported by Pierre Bourdieu 
(1996, 1989). We also resort to Gilberto Mendonça Teles (1983) and other authors who deal 
with literature / poetry from Goiás. For the reading of the poems, theoretically and critically, 
we rely on HEGEL (2004), Michel Collot (2013, 2015), Dominique Combe (2009-2010), 
Octavio Paz (1984, 1993, 2012), Michael Hamburger (2007), Pierre Bourdieu (2002), Tereza 
Cabañas (2009), Wilberth Salgueiro (2013), Benedito Nunes (2009) and Afonso Romano de 
Sant'Anna (2014), among others. Subsidizing our comparative studies, we are guided by the 
texts organized by Eduardo F. Coutinho and Tânia Franco Carvalhal (1994). Our research is 
part of the project Presentation of the poetry of Goiás: from 1948 to the present days, by Rede 
Goiana de Leitura e Ensino de poesia, and we hope to be able to contribute to the discussion on 
poetry in our state, the critical fortune of the poets and the studies on lyrical subjectivity. 
 

Keywords: poetry from Goiás; literary field; lyrical subjectivity; Darcy França Denófrio; Pio 
Vargas. 
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INTRODUÇÃO 

 

O preconceito e o questionamento sobre a suficiência ou qualidade da produção 

literária do estado de Goiás é um mal-estar que de imediato assombra quem se determina ao 

estudo da literatura goiana. Os incômodos são variados, têm origem desde a indagação sobre a 

sua existência autônoma, sua valoração inferior com relação à produção dos grandes centros, 

até a defesa de casos ímpares, na figura de romancistas e poetas isolados. 

Esse nosso interior do país já lançou alguns nomes reconhecidos nacionalmente. É o 

caso de Hugo de Carvalho Ramos, que muito jovem marcou seu nome na literatura; Bernardo 

Élis, romancista, contista e poeta que ocupou uma cadeira na Academia Brasileira de Letras; 

Cora Coralina, poeta recorrente nos livros didáticos e que caiu no gosto popular e projetou a 

Cidade de Goiás em sua poesia para o país; Miguel Jorge, romancista, dramaturgo e poeta; 

Gilberto Mendonça Teles, autor de uma poesia notável que atrai a atenção de poetas e 

estudiosos da literatura. E outros mais recentes, como Edival Lourenço, premiado em segundo 

lugar no “Prêmio Jabuti”, na categoria romance, no ano 2012, com o livro Naqueles Morros, 

Depois da Chuva (2011), e Wesley Peres, vencedor do “Prêmio Sesc de Literatura” com o 

romance Casa entre vértebras (2007). 

Na proposta da nossa pesquisa, devotar a produção artística de “sucesso” desses 

poucos ao “brilhantismo” ou “sorte” seria ignorar a existência de uma teia de fatores no estado 

e fora dele, como condições políticas, culturais, econômicas etc., que se relacionam diretamente 

com a obra final e favorecem que determinados autores sejam projetados em vez de outros. 

Defender o “isolacionismo” para um ou outro caso, como autores excepcionais, seria nos 

pautarmos em um reconhecimento nacional que apaga os vetores que atuam conjuntamente, 

incluindo o próprio autor, para o resultado que o lança ao interesse geral e respectiva 

valorização em sua região.  

Esse é um dos problemas iniciais que motivaram a pesquisa. Partindo dessa questão, 

nos propusemos a pensar essa literatura de um modo mais alargado, transposta a tentação de 

analisar caso a caso isoladamente. Rejeitamos, assim, as conclusões de “excepcionalidade” dos 

autores para, em vez disso, investigar qual o cenário real da produção goiana, para quem sabe, 

assim, mais a frente, compreendermos melhor o destaque de alguns nomes e o apagamento de 

vários outros.  

A afirmação da inexistência da literatura goiana não se sustenta mais e interrogações 

sobre isso perdem força quando, a despeito de algumas argumentações nesse sentido, refletimos 

de modo orgânico sobre dados que devem ser tratados articuladamente, como quantidade de 
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autores, publicações, editoras, formação de público leitor etc. Neste trabalho, então, sem termos 

pretensão exaustiva, levantamos informações em torno do cenário literário goiano, analisamos 

os registros bibliográficos de modo articulado e apresentamos uma leitura crítica das obras 

selecionadas para o corpus. Com isso, objetivamos aclarar uma cena própria e particular, um 

terreno específico, detentor de suas próprias lutas internas, embora partilhe seu espaço 

simultaneamente com as lutas externas, que hora nenhuma deixam de se fazer sentir. 

 É inquestionável a força centrífuga exercida pelo eixo econômico, político e cultural 

do país, cuja configuração é resultado conformativo da história. Desse modo, o eixo Rio-São 

Paulo influenciou direta e indiretamente o comportamento das outras regiões; e ainda 

influencia, como é o caso de Goiás. Não é sem sentido e nem condenável a aspiração ao 

reconhecimento além das terras goianas; na realidade, nos parece um comportamento lógico e 

esperado, pois ser um autor notável além das fronteiras do estado, e quanto mais ao leste melhor, 

é alcançar o rincão desejado, a terra prometida, pleitear um espaço ao sol do que podemos tratar 

como cânone brasileiro. É inevitável o impacto disso sobre as várias mentalidades, inclusive a 

mentalidade da produção artística goiana. Mas essas influências e desdobramentos não se dão 

de modo passivo; ao contrário, ocorrem dinamicamente, em flexões ativas e particularizantes. 

A crítica literária goiana por muito tempo reforçou que alcançar o “lugar ao sol” era 

transpor os limites do Paranaíba. Ao insistir nisso, corroborou para a manutenção de um foco 

que parte sempre do que é exterior, como critério para análise de cada autor. O desafio 

enfrentado por nós é justamente a propositura de uma outra forma de análise, um outro ângulo 

de exame. A ideia estrutural que sustenta nossa proposta é modificar a perspectiva diante da 

compreensão de que há aqui, dentro do próprio estado, um ambiente válido, onde embates são 

travados, um verdadeiro campo literário, conforme conceito trabalhado por Pierre Bourdieu 

(1930, Denguin - 2002, Paris).  

Desse modo, nos esforçamos para identificar tensões estabelecidas na cena literária 

goiana, questões objetivas - os dados históricos, fatos, articulações que revelam um cenário 

complexo, composto por vários agentes e instituições. Em síntese, buscamos reconhecer sua 

estrutura. No decorrer da apresentação do trabalho, pretendemos desvelar ao leitor a existência 

já na década de 1980 de estruturas bem engendradas, conferindo contornos precisos ao campo 

literário, ora tendenciosamente mais heterônomo, ora mais autônomo1, com a existência e 

utilização de capital específico, regras próprias, instituições e agentes atuando incessantemente 

 
1 Autonomia e heteronomia são termos utilizados por Pierre Bourdieu para expressar as relações entre campos de 
lógicas distinta. Quanto mais autônomo menos o campo literário terá influência ou tomará para si as regras vigentes 
no campo de poder. 
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para atualização ou manutenção do jogo particular que permite ao campo literário ser um 

universo à avessa da lógica do mercado2.   

 Como estratégia metodológica para superação do desafio assumido, que envolve um 

trabalho histórico, teórico e crítico, estudamos dois casos, dois poetas goianos. Os poetas 

escolhidos são Pio Vargas (Iporá, 1964 - Turvelândia, 1991) e Darcy França Denófrio 

(Jataí,1936). Em comum, ambos iniciam suas publicações na década de 1980 e têm obras 

premiadas. Além dessas duas semelhanças, tudo o mais entre eles são diferenças, a começar por 

uma ser mulher e o outro, homem.  

Darcy Denófrio inicia sua carreira já na maturidade de seus anos e Pio Vargas o faz 

muito jovem. Ela, professora universitária; ele, desprovido de diploma. Ela, atuante nos ciclos 

acadêmicos e críticos; ele, poeta da noite goianiense, dos saraus, da boemia. Há muitas outras 

diferenças entre eles trazidas no corpo da pesquisa, e a obra dos dois é tão antagônica quanto 

são os sujeitos autores.  

Acerca da relevância do estudo sobre os autores, o primeiro, já falecido, dá nome à 

biblioteca do Estado de Goiás, mas sua fortuna crítica limita-se quase exclusivamente aos 

prefácios de seus livros. Apesar disso, curiosamente, tem sido retomado pela recente geração 

dos poetas jovens, agitadores da cena cultural da capital, entusiastas de movimentos 

contraculturais. Na outra ponta, Darcy Denófrio, acadêmica e ensaísta, foi objeto de várias 

análises críticas, mas ainda há muito a ser aprofundado na leitura e compreensão de sua obra e 

sobre sua atuação vigorosa na valorização do estudo da literatura goiana. De fato, são duas 

autorias e dois escritores merecedores de atenção, relevantes para a configuração da Lírica em 

Goiás. Eles representam uma produção diferenciada e a poesia dos dois revela nuances e forças 

distintas da Lírica em nosso Estado. 

As especificidades observadas na obra de Pio Vargas e Darcy Denófrio e o desvio 

existente entre os dois poetas e o que ele nos retrata enriquecem este trabalho orientado na 

perspectiva do campo literário. A explicação para isso justifica-se na própria metodologia 

adotada. Nossa opção por analisar autores e autorias tão destoantes nos permite observar 

processos distintos concomitantemente, evidenciando melhor as disputas. Como 

consequência, a análise dos dois escritores enquanto expoentes de poéticas opostas exigem o 

alargamento do nosso olhar sobre o cenário goiano para discussão sobre as regras da arte nele 

atuantes. 

 
2 No trabalho, prescinde-se a assinalação da data precisa para defesa da instituição e maior autonomia do campo 
literário goiano, o que, em si, seria material de discussão suficiente para uma outra dissertação ou tese. 
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Embora o trabalho demande muito de levantamento e historiografia, o estudo 

imanentista dos poemas não é menos importante, ao contrário. Assim, considerando as 

disposições sociológicas defendidas por Pierre Bourdieu (1996), enfrentamos os poemas na 

parte final desse trabalho centrando nossa leitura crítica a partir das operações estéticas que 

particularizam a escritura de cada um dos autores. A atenção à materialidade na obra dos poetas 

em estudo é o ponto fundamental de sustentação da presente pesquisa, pois buscamos no texto, 

nos poemas, respostas para os questionamentos que motivaram esse estudo e são referentes ao 

campo literário e à poesia goiana.  

Diante da importância da análise crítica e imanente, conforme exposto, a escolha do 

corpus foi fundamental para as investigações realizadas no desenvolvimento da dissertação. 

Consciente disso, na definição das questões centrais do trabalho delimitamos a seleção dos 

livros estudados. No cerne das discussões estão a agência e a subjetividade lírica face a autoria 

e campo literário. Percebemos necessário coadunar as publicações que permitissem o estudo, 

essencialmente comparativista. Foram selecionados então três livros de cada um dos autores, 

exatamente os três primeiros. Quanto a Pio Vargas, o conjunto contempla a totalidade de suas 

publicações, pois o autor faleceu precocemente, restando a todos a incerteza se, acaso vivo, 

teria optado por mudar seu caminho na poesia, ou sequer se teria continuado com a carreira de 

escritor.  

Um dos elementos norteadores da escolha foi a correspondência temporal da produção 

poética. O livro inaugural dos dois autores data dos primeiros anos da década de 1980.  Além 

disso, a opção por mais de uma obra por autor nos permite analisar melhor a subjetividade lírica 

como assinatura poética. Os títulos dos livros do corpus são: Janelas do Espontâneo (1983), 

Anatomia do Gesto (1989) e Os Novelos do Acaso (e o ofício de afagar efêmeros) (1991), de 

Pio Vargas; Voo Cego (1980), Amaro mar (1988) e Ínvio Lado (2000), de Darcy Denófrio. 

Definido o corpus literário, nos concentramos em desenvolver as leituras e análises a 

partir da perspectiva sociológica do campo literário. No estudo, apresentamos as 

particularidades e diferenças entre os autores e suas autorias. Na verticalização do olhar sobre 

os autores, discorremos sobre o habitus dos ditos agentes por Bourdieu (1996) e as forças que 

se orquestram num dado espaço e tempo quando refletimos sobre a agência. E na leitura dos 

poemas, nos esforçamos para reconhecer nas composições poéticas o extrato das forças 

presentes na dinâmica do campo literário enfocando a subjetividade lírica.  

Considerando então que os dois poetas figuram em um mesmo período, mas 

apresentam atuações díspares, optamos por empenhar esforços no primeiro momento para a 

identificação dos seus procedimentos de agência. Neste caso, investigamos as relações 
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objetivamente travadas que se conformam à dinâmica do campo literário para a inscrição dos 

autores no mesmo. Como exemplo, Pio Vargas organizava e participava de saraus, batalhas de 

poesia, e distribuía poemas na noite. Darcy Denófrio era uma figura ativa em outra esfera, 

fortaleceu a revista da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, sendo uma de 

suas principais entusiastas, organizou seminários sobre literatura goiana, debruçou-se em 

estudar autores locais, incluindo várias autoras mulheres.  

O espaço distinto que ocuparam revela recursos diferentes utilizados por cada um para 

sua própria colocação no campo e suas escrituras, e esse é um dos pontos perquiridos para 

compreensão da poesia goiana, na proposta da nossa pesquisa. O capital à disposição de um 

distingue-se em muito do outro. A partir dessas considerações iniciais, queremos identificar, na 

adequação da atuação dos autores enquanto agentes, a inflexão das agências na poética de 

ambos. Nesse sentido, expomos ações e recursos utilizados pelos autores, enquanto capital 

específico de cada um, e fazemos uma análise dos espaços de posição com as tomadas de 

decisão relativas às suas autorias.  

O outro ponto de análise se refere à categoria subjetividade lírica. Em nossa leitura, 

ela é considerada o elemento mais característico e fundamental do gênero lírico. Diante disso, 

nos concentramos em discutir e analisar criticamente a voz lírica identificada na obra dos 

autores como depositária das tensões das relações dinâmicas vigentes no campo literário e 

ferramenta para inscrição dos poetas nele. Afinal, segundo a referência central do estudo, as 

disputas simbólicas travadas no campo se manifestam na obra naquilo que lhe é mais 

constitutivo, e em se tratando de poesia, a voz que ecoa nos versos é um pilar da Lírica. 

Assim, tomamos a subjetividade lírica como elemento sensível às lutas do campo 

literário e mecanismo tensoativo dele.  Invocamos, então, para a análise da escritura dos poetas, 

através da observação da voz lírica em seus versos, não apenas a particularidade justificada na 

condição de singularidade do sujeito autor, mas também as forças dinâmicas do campo literário, 

as condições de ser e as das possibilidades na criação poética. Pretendemos demonstrar, dessa 

forma, a inserção dessas tensões nos poemas de Pio Vargas e Darcy França Denófrio, através 

do resultado verificado na subjetividade lírica manifesta em suas obras e que são 

particularizantes e definidoras da assinatura poética para cada autor. Essas relações, conforme 

hipótese perseguida ao longo do trabalho, são superiores ao indivíduo, ao mesmo tempo em que 

o englobam, e conformam-se diante das possibilidades e tensões vigentes no campo literário.  

A partir da leitura crítica e análise do corpus, feitas as verificações quanto à 

subjetividade lírica expressa na poesia dos dois autores, defendemos a distinção de suas 

autorias, ou seja, a marca específica de cada um deles, como sintoma e ação referentes à 
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dinâmica do campo literário. E, para isso, analisamos a voz lírica feminina no corpus de Darcy 

Denófrio e no caso de Pio Vargas a voz do anônimo urbano.  

A dissertação está estruturada em três partes, correspondentes aos capítulos. O 

primeiro apresenta os dados e informações levantadas na pesquisa e necessárias para o 

delineamento do campo literário goiano que propomos e para elucidação do cenário no qual 

nossos autores produzem e buscam se afirmar poetas. As informações ali expostas são 

retomadas no desenvolvimento das questões investigadas nos capítulos seguintes. 

A primeira parte do trabalho refere-se, portanto, à apresentação do mapeamento e 

organização das informações levantadas sobre o cenário literário goiano. Para sua realização, 

pesquisamos fontes diversas, livros, sítios eletrônicos, jornais, vídeos na plataforma do youtube; 

em suma, o máximo de informações para a empresa. Na empreitada, nos esforçamos para 

identificar eventos, agentes, instituições, prêmios, publicações, comentários críticos etc. 

Entendemos ser pouco produtivo o conhecimento de tais informações de modo isolado, mas 

potencialmente significativas quando consideradas conjuntamente, articuladas entre si. Vistas 

desse modo elas nos conferem outra dimensão ao cenário literário goiano. Os dois capítulos 

seguintes se concentram na agência e subjetividade.  

Nossa fundamentação teórica é mais bem compreendida por troncos. Assim, de modo 

geral e diretivo, recorremos a As regras da Arte (1996) do sociólogo francês Pierre Bourdieu, 

como referência principal e O poder simbólico (1989). Em nosso levantamento, são centrais A 

poesia em Goiás (1983) de Gilberto Mendonça Teles, juntamente com os estudos da professora 

Moema de Castro e Silva Olival (1998; 2000; 2008; 2009a; 2009b) e Estrela Editorial dos 

irmãos Taylor e José Oriente (2002), organizado por Ático Vilas-Boas Mota. Quanto à 

discussão sobre subjetividade lírica, nossa fundamentação recorre à Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel (2004), às proposições sobre alteridade de Michel Collot (2013; 2015), às ponderações 

sobre o sujeito lírico de Dominique Combe (2009-2010), e as considerações de Émile 

Benveniste (1995) sobre subjetividade na linguagem. Nos desdobramentos de nossa leitura 

crítica, apoiamo-nos em Octávio Paz (1984; 1983), os ensaios de Michael Hamburguer (2007), 

Pierre Bourdieu (2002), Giorgio Agamben (2009); Benedito Nunes (2009), Celia Pedrosa 

(2014a) e Tereza Cabañas (2009). Diante de nossa perspectiva comparativista, nos respaldamos 

nos textos fundamentais sobre literatura comparada organizados por Eduardo F. Coutinho e 

Tânia Franco Carvalhal (1994). 

O trabalho foi desenvolvido dentro do programa de pós-graduação da Faculdade de 

Letras da Universidade Federal de Goiás.  O impulso primeiro para o ingresso no programa 

para obtenção do título de mestre, com a poesia goiana como objeto, se deu graças às discussões 
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experienciadas por nós durante os encontros da Rede Goiana de Pesquisa em Leitura e Ensino 

de Poesia, realizados no decurso do ano 2017, dentro do projeto Apresentação da poesia 

goiana: de 1948 aos dias atuais. Também foi determinante, para a escolha do objeto da 

pesquisa, a participação, como ouvinte, do seminário sobre literatura goiana, realizado no 

mesmo ano e que trouxe como palestrante o professor Gilberto Mendonça Teles. O público que 

prestigiou o evento foi significativo e os debates foram muito profícuos, despertando nossa 

atenção para a importância e necessidade da ampliação dos estudos sobre a literatura goiana.  

Desse modo, esta dissertação é o resultado do nosso encontro de formação pessoal com 

um objeto que tem muito ainda a ser desvendado, retirado das sombras e encarado sem 

preconceitos, objeto cultural, literário, no caso. No estudo, os versos de Darcy França Denófrio 

e de Pio Vargas são o terreno onde os nossos olhos curiosos e investigativos se detém para, no 

corpo do poema, identificar os resquícios da realidade, as pegadas das regras da arte que ecoam 

o tom das disputas no campo literário, a arena onde os autores produziram.  

Assim, nosso desejo é que O rastro no poema: a poesia de Darcy França Denófrio e 

Pio Vargas, contribua com o entendimento do ambiente literário em Goiás e com as discussões 

e a crítica sobre a literatura goiana. Esperamos, ainda, trazer novas abordagens, ampliando a 

fortuna crítica dos autores estudados e contribuindo com os estudos sobre subjetividade lírica, 

em nossa discussão sobre a subjetividade feminina e do anônimo urbano enquanto assinatura 

poética, sem termos, em nenhum momento, a pretensão de oferecer respostas absolutas, 

definitivas ou operar o esgotamento das questões.  

No percurso, esperamos que o leitor perceba se descortinar um palco onde vários 

fragmentos ensaiam o terreno da produção literária de Pio Vargas e Darcy Denófrio. Pois sob 

as luzes da pesquisa, os agentes e os acontecimentos trazidos para o tablado se organizam. Na 

voz dos poetas, os versos se apresentam aos nossos olhos de leitora para serem desnudados, 

lidos em suas denúncias, percebidas as suas marcas. E é esse rastro deixado no corpo do poema 

que queremos encontrar em nossas análises, no recorte que fazemos dentro da poesia goiana, 

enfocando agência e subjetividade lírica nas obras de Pio Vargas e Darcy Denófrio em uma 

discussão a partir do campo literário de Pierre Bourdieu.  
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CAPÍTULO 1 - O DELINEAMENTO DE UMA CENA LITERÁRIA NO INTERIOR 
DO PAÍS 

 

 

1.1 Dificuldades, métodos e resultados 

 

A poesia em Goiás (TELES, 1983) é o livro que apresenta de modo mais completo o 

cenário literário da poesia feita no estado. Infelizmente, a sua pesquisa historiográfica, com 

apontamentos críticos e discussões etc., estende-se apenas até o início da década de 1960, 

precisamente o ano de 1964, quando o livro foi publicado. As edições seguintes não tiveram 

atualização ou complementação. Também não houve, até o momento, obra equiparada à do 

professor e poeta para cobrir os períodos posteriores aos anos 1960. Por essa razão, é a partir 

do encerramento da cobertura do professor Gilberto Mendonça Teles, ou seja, a década de 

sessenta, que nos empenhamos em reconstruir o ambiente literário3.  

É verdade que há várias outras publicações de relevância para o estudo da literatura 

goiana, mas concentram-se em autores específicos ou movimentos, como é o caso do extenso 

trabalho da professora Moema de Castro e Silva Olival sobre o Grupo de Escritores Novos. Há 

outras produções importantes para a história literária que, conforme estudo de Goiandira Ortiz 

de Camargo, Leandro Bernardo Guimarães e Olliver Mariano Rosa (2018), merecem destaque, 

como A Súmula da literatura goiana (1968), de Augusto Goyano e Álvaro Catelan e o Síntese 

da história literária de Goiás, de A.G. Ramos Jubé. Entretanto, ainda falta obra que de forma 

similar ao livro A poesia em Goiás apresente uma visão panorâmica sem, entretanto, prescindir 

de alguns detalhes e certos aprofundamentos, necessários para conferir densidade ao tema que 

numa exposição historiográfica corre o risco de se apresentar superficial e generalista. 

Na forma do trabalho desenvolvido, a leitura de vários livros teóricos, históricos e 

críticos sobre a literatura goiana trouxe o descortinamento, por trás do trabalho crítico e de 

registro, de nuances de épocas específicas. Mais ainda, alguns livros se apresentaram capitais, 

como é o caso de Estrela Editorial dos Irmãos Oriente (2002), organizado por Ático Vilas-

Boas da Mota, registro sobre a saudosa editora Oriente e os irmãos Taylor, estimados na 

 
3 O corpus da pesquisa está datado a partir da década de 1980. Entretanto, para a devida compreensão do campo 
literário, o qual é sempre histórico, é fundamental reconstituirmos os anos anteriores para apreensão das estruturas 
vigentes à época das tomadas de decisão dos autores estudados, diante dos espaços ocupados e que só se 
estabelecem e são compreendidos social e historicamente. Ainda, ressaltamos que, além da reconstituição 
necessária (diante da ausência de informações organizadas) a partir da década de 1960, períodos anteriores são 
trazidos para a discussão, reapresentados e problematizados, através da releitura analítica fundamentada na 
perspectiva de Bourdieu (1996). 
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memória cultural goiana. Também acessamos teses e dissertações cujos objetos são relevantes 

para a cena literária, como o Bazar Oió. O esforço nos revelou uma cena complexa, fecunda 

para as análises e discussões pretendidas no estudo da poesia goiana diante do referencial 

teórico do campo literário de Pierre Bourdieu.  

Todavia, as lacunas sobre a história e o ambiente de produção literária do estado são 

muitas. Consciente disso, não pretendemos a exaustão nem ambicionamos ser o nosso trabalho 

um registro fotográfico e integral dos períodos levantados, operação hercúlea, principalmente 

a cada avanço de década que traz consigo um crescimento exponencial de publicações e de 

autores.  

A atividade de recuperar elementos próprios da realidade do espaço-tempo 

investigado, para então se analisar a poesia de Pio Vargas e Darcy Denófrio, foi baseada na 

diretriz do pensamento de Pierre Bourdieu (1996), que conclama para o centro da discussão os 

elementos objetivos em conjunto com a teoria para contrapô-los na busca de uma leitura mais 

completa da obra de arte. Assim, mantendo nossa coerência com os seus dizeres, priorizamos 

teorias alimentadas de confrontos da realidade em vez daquelas restritas aos embates de teoria 

com teoria. Nas palavras do sociólogo: “[...] deleito-me com essas obras em que a teoria, porque 

é como ar que se respira, está por toda parte e em parte alguma, no meandro de uma nota, no 

comentário de um texto antigo, na própria estrutura do discurso interpretativo.” (BOURDIEU, 

1996, p. 204). 

 Outra fonte importante para nós, principalmente para alimentar o debate entre 

realidade e teoria, são os estudos científicos, artigos, ensaios críticos etc. sobre a literatura 

goiana. Embora sejam, geralmente, estritamente pontuais, iluminando a cada instante uma 

pequena porção do universo dos escritores, esses trabalhos têm revelado autores, autorias e 

movimentos no mínimo intrigantes. E apesar de numericamente representarem poucas 

pesquisas sobre o tema “literatura goiana”, quando comparadas à totalidade dos estudos 

literários, os resultados obtidos são convidativos a aprofundamentos.  

Como exemplo, citamos a escritora Leodegária de Jesus, poeta, contemporânea de 

Cora Coralina, mas sem a notoriedade da última. As duas poetas comungaram do mesmo 

espaço, no início do século XX, e mostraram-se ativas em movimentos importantes para 

formação da mentalidade artística e cultural que se constituía na época. Interessante 

observarmos que, embora tenha permanecido um tanto adormecida por anos, Leodegária foi a 

primeira mulher goiana a ter um livro publicado e foi de fato atuante na cena literária. Foi uma 

das diretoras do “[...] semanário A Rosa, impresso em papel de cor-de-rosa e dirigido por um 

grupo de senhoritas [...] o qual funcionou como veículo das ideias do movimento literário da 



19 
 
Cidade de Goiás. (TELES, 1983, p. 71)” antes da instituição de Goiânia como a nova capital 

do estado. O momento de inscrição da poeta na historiografia do autor é classificado por ele 

como o terceiro período da literatura goiana, e ele assim o relata: 

De 1903 a 1930 viveu o Estado de Goiás, pelo menos nos primeiros anos, a sua mais 
intensa atividade intelectual, assinalando-se neste período uma inquietação de 
espíritos, cuja consequência imediata é a grande produção literária, principalmente na 
poesia e no jornalismo, registrando-se também o aparecimento dos primeiros contos 
e as primeiras arremetidas pelos terrenos da crítica, nas suas mais primitivas 
manifestações. (TELES, 1983, p. 69). 
 

Tanto Cora Coralina quanto Leodegária de Jesus vivenciaram essa “inquietação de 

espíritos”. Entretanto, atualmente, apenas a primeira pode ser considerada inscrita no campo 

literário brasileiro, presente na memória coletiva do estado e do país, como poeta conhecida e 

reconhecida. O mesmo não pode ser dito de Leodegária de Jesus, pois esta foi esquecida por 

um tempo e tem sido recuperada a partir dos estudos realizados primeiro por Basileu Toledo 

França e depois por Darcy Denófrio. Atualmente é, inclusive, nome da livraria situada no 

Mercado Municipal da Cidade de Goiás - cidade tombada como Patrimônio da Humanidade, 

centro turístico, e polo crucial para divulgação da cultura do estado. Alguns anos à frente, a 

recepção da obra da poeta poderá vir a sofrer impacto em decorrência, dentre outras 

circunstâncias, de nominar a charmosa livraria no Mercado Central. 

O fato pode parecer pouco relevante, mas é digno de nota quando convocamos o 

campo literário, cujas forças atuantes são dinâmicas e não cessam. Do mesmo modo, as 

atuações de Basileu França e Darcy Denófrio, ao colocarem Leodegária em pauta por meio dos 

recursos da academia, ou seja, a pesquisa, não devem ser ignoradas no entendimento do 

processo dinâmico e movediço da retomada de espaço no campo literário pela poeta.  

Estes pontos intrigantes, acerca das razões e circunstâncias responsáveis pelo 

apagamento, recuperação e consagração de determinados autores, só são desvendados se 

devidamente investigados, através de um olhar rigoroso. Por isso essa etapa da pesquisa para 

identificar as condições e o ambiente da produção literária de Pio Vargas e Darcy França 

Denófrio é tão relevante para as análises que pretendemos realizar e para a minoração do 

desconhecimento dessa realidade.  

A canonização de autores é a vitória de uma dada força no campo literário e que está 

atrelada a relações de poder específicas, situadas no tempo, verificadas historicamente. Nossa 

pesquisa, ao concentrarmos o olhar para “renegados” da “literatura brasileira”, como não deixa 

de ser a poesia goiana, ambiciona o avanço no desafio de complexificação do debate sobre a 

legitimidade de uma literatura, de uma obra e de um autor. Nesse sentido, Bourdieu (1996, p. 

89) diz: 
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O analista que conhece do passado apenas os autores que a história literária 
reconheceu como dignos de ser conservados condena-se a uma forma intrinsecamente 
viciosa de compreensão e de explicação:  pode apenas registrar, à sua revelia, os 
efeitos que esses autores ignorados por ele exerceram, segundo a lógica da ação e da 
reação, sobre os autores que pretende interpretar e que, por sua recusa ativa, 
contribuíram para o seu desaparecimento; ele se impede por isso de compreender 
realmente tudo que, na própria obra dos sobreviventes, é, como suas recusas, o 
produto indireto da existência e da ação dos autores desaparecidos. 
 

Segundo a orientação teórica assumida, nos é basilar a compreensão de que a criação 

literária não é um fenômeno justificado em si mesmo, hermeticamente: sua gênese não se isola 

na figura do gênio criador ou de uma obra autossuficiente. Ao contrário, são muitas as variantes 

que se relacionam com ela, desde a tradição, elementos conjunturais, sociais, culturais e 

políticos. O campo literário se conforma, portanto, temporalmente, e o jogo nele estabelecido, 

embora velado, requer seu conhecimento. Nessa conjuntura, não há espaço para o criador 

ingênuo e é inútil qualquer análise que desconsidere a busca das condições anteriores 

devidamente operadas bem como as que foram refutadas.  

Todos esses valores são dinâmicos e precisam ser trazidos para a discussão e 

considerados nas análises. Por isso o esforço nessa primeira etapa de levantamento do cenário 

considerado no estudo. Para atender esse preceito, como premissa, embora o recorte temporal 

da dissertação tenha seu marco de início na década de 1980, período da ocorrência das primeiras 

publicações dos autores analisados, resgatamos informações de períodos anteriores, para 

compor uma visão mais coerente. Com isso, esperamos conferir ao trabalho o suporte mínimo 

para devida compreensão das circunstâncias e ambientes de atuação e criação de Pio Vargas e 

Darcy Denófrio. 

Por fim, antes da apresentação dos resultados levantados, uma das frentes percorrida 

na etapa de mapeamento do cenário literário goiano se refere à identificação das instituições 

existentes de legitimação da literatura local. Em As regras da arte, Bourdieu explana sobre as 

instâncias de legitimação. No caso, o sociólogo se detém em uma situação e momentos 

específicos, a França de Gustave Flaubert (1821, Rouen -1880, Croisset) e sua obra A educação 

sentimental. Com esse foco, ele apresenta os salões, os recentes jornais, agremiações e a 

imprensa4, por exemplo. Assim, diante das condições objetivas que envolvem e gravitam em 

 
4 Pierre Bourdieu utiliza Flaubert e seu romance A educação sentimental para ilustrar e demonstrar o campo 
literário em funcionamento e sua aplicação enquanto método de análise. Sua análise considera o período que 
Bourdieu (1996) assinala ser o momento de maior autonomia do campo: a França da metade do século XIX e 
alvorecer do século XX. Pela historicidade própria ao conceito de campo literário, as instâncias de legitimação 
apresentadas traduzem as possibilidades e a realidade da sociedade daquele momento. Elas são, então, diante de 
outro momento e local, sujeitas à variação, não apenas pela mobilidade, sempre intrínseca ao campo, mas também 
porque se dão em consonância com a dinâmica da sociedade e suas várias transformações, inclusive as 
tecnológicas.  
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torno da produção literária local, respeitada sua própria configuração, o estado de Goiás 

também teve e tem suas próprias instâncias de legitimação5.  

Feitas algumas considerações sobre a relevância da primeira etapa para perseguirmos 

O rastro no poema e os limites sentidos nesse exercício, doravante apresentamos as 

informações levantadas. Aqui, pretendemos corroborar com o esclarecimento do cenário 

literário goiano real, em contraponto com a ideia de debilidade produtiva e estrutural artística 

local. Após, nos capítulos seguintes a este, os resultados encontrados são recuperados nas 

análises propostas das duas autorias específicas e tão distintas: Pio Vargas, poeta com versos 

como “a pátria é o embaixo das roupas” (VARGAS, 1989, p. 33), e Darcy Denófrio, em posição 

diametralmente oposta, com “Que eu saiba domar/ este cavalo selvagem/ pulando desesperado/ 

dentro de meu peito.” (DENÓFRIO, 2013, p. 49). 

 

1.1.1 Universidades, produção científica 

 

Coelho Vaz (2000) cita a importância das universidades Católica e Federal para a 

literatura no estado a partir do final da década de 1950. Ambas contribuíram e contribuem 

significativamente para o desenvolvimento de pesquisas, produção crítica, e adensamento das 

discussões teóricas e críticas relativas à criação local. Atualmente, há também a Universidade 

Estadual de Goiás, que tem o curso de graduação em Letras em mais de um campus, e outras 

faculdades da iniciativa privada. Todavia, para o período considerado como o da produção 

poética em análise, o trabalho detém o olhar na Universidade Federal de Goiás - UFG e a 

Universidade Católica de Goiás, hoje Pontifícia Universidade Católica - PUC-GO.  

Teles (1983) cita a inauguração de cursos superiores no estado, no início do século 

XX, como um marco para o período literário e a produção local. A novidade foi muito positiva 

por alimentar o cenário cultural do estado ao possibilitar a permanência de uma elite intelectual, 

jovens entusiastas e autores, em sua região natal, findada a obrigatoriedade do deslocamento ao 

eixo Rio-São Paulo para conclusão dos estudos.  

Além do impacto que os cursos superiores na região provocaram na mentalidade da 

sociedade literária goiana, há ainda um outro aspecto a ser considerado, principalmente a partir 

 
5 Segundo Bourdieu (1996), o fundamento da gênese e manutenção do campo literário baseia-se na oposição. 
Dentre as várias oposições nele estabelecidas, é nuclear a que situa em extremos opostos o que pode ser chamado 
de “arte” e o que não pode. As instâncias de legitimação são, portanto, instituições que, a partir de seus agentes, 
conforme as estruturas postas, detém o capital específico que os legitima a valorar algo como artístico ou não, na 
particularidade do campo a que se referem. Assim, elas atuam ditando os critérios tanto de apreciação quanto de 
produção. 
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da implementação de pesquisas. Teles (1983), em sua obra, relata sobre a existência de 

ambientes de discussão e preocupação do fazer literário, anterior inclusive à instituição de 

cursos superiores no estado, como prática de poucos. Todavia, a partir da instituição das 

faculdades e posteriormente das universidades e dos programas de pesquisa, vemos demarcado 

formalmente um espaço teórico e crítico para as discussões que antes se restringiam à elite 

intelectual correspondente à elite política e financeira do estado. Desse momento em diante, a 

intelectualidade conta também com o suporte e espaço do ambiente acadêmico.  

De modo geral, o ambiente acadêmico e científico é um espaço de afirmação para os 

autores. Mais ainda, se pensarmos o campo literário já na particularização de um campo 

brasileiro e goiano, e observarmos a tendência apontada por Wilberth Salgueiro (2013), em seu 

trabalho sobre a poesia brasileira a partir dos anos 1980, sobre o academicismo revelar-se 

impactante para mentalidade produtiva de poesia. Ele diz: “Nesse panorama, confirma-se a 

especialização e “tribalização” dos praticantes de poesia: quem escreve são professores 

(mestres e doutores), tradutores, críticos, editores, universitários. Não há mais lugar para 

amadores”. (SALGUEIRO, 2013, p. 16). 

Na história de Goiás, o primeiro curso superior foi o de Direito. A partir dele se abriu 

gradualmente o caminho para os outros que se seguiram, e, mais adiante, para as pós-

graduações. 

A primeira instituição de ensino superior do estado a ter programa de pós-graduação 

na área das Letras foi a UFG.  

O Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras da 
Universidade Federal de Goiás funcionou, entre os anos de 1972 e 1974, com o nome 
de Curso de Pós-Graduação - Mestrado em Letras da Faculdade de Letras da 
Universidade Federal de Goiás. Esse período de funcionamento do Programa ocorreu 
em regime de convênio estabelecido com a Universidade de São Paulo, cobrindo duas 
áreas, História e Letras, para as quais a docência e a orientação de alunos ficaram sob 
a responsabilidade dos professores dessa Universidade. No ano de 1974, o Curso veio 
a se tornar autônomo através da Resolução no. 077/74, do Conselho Coordenador de 
Ensino e Pesquisa e, no ano de 1985, a Resolução no. 240/85/CCEP/UFG alterou a 
denominação do Curso para Curso de Pós-Graduação em Letras e Linguística, 
nomenclatura que conserva até o presente.  (FL-UFG, 2019) 
 

A PUC-Go, tem um programa de pós-graduação na área das Letras mais recente, e 

conta apenas com Mestrado, 

Reconhecido pela CAPES (conceito 3 na avaliação), o Mestrado em Letras tem como 
área de concentração o estudo em Literatura e Crítica Literária. Sua estrutura é guiada 
por três linhas de pesquisa: Crítica Literária; Ensino e Linguagens Interartísticas; 
Correntes Críticas Modernas e Contemporâneas; Crítica Literária; Tradução e 
Transcrição. (PUC-GO, 2019) 
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Verificamos que atualmente há uma produção científica organizada sobre a autoria 

goiana, história da literatura, e até campo literário goiano, com trabalhos publicados tanto pela 

Universidade Federal de Goiás quanto pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. No 

levantamento, fizemos uma consulta no banco de teses e dissertações das duas instituições, 

através da expressão “literatura goiana” aplicada no filtro geral de buscas. Do resultado da 

consulta, partimos para a identificação das produções que tinham relação direta com a literatura 

goiana enquanto objeto, entendido assim tanto histórico, sociológico como teórico e crítico 

literário. Objetivamos uma visão geral e exemplificativa do cenário. Ou seja, não pretendemos 

que essa investigação fosse exaustiva nem valoramos as pesquisas feitas; apenas buscamos 

dimensionar a ocorrência ou não de pesquisas dessa ordem. Ressaltamos, aqui, que o 

levantamento foi finalizado no início de 2019, assim, a eventual produção científica sobre 

literatura goiana, publicada a partir de então até a data da defesa desta dissertação, no ano de 

2021, não foi acessada. 

Como resultados, a partir da busca feita conforme descrito, relacionamos 36 produções 

entre as dissertações e teses na UFG. Na PUC-GO o resultado somou 45.  Dentre os trabalhos 

identificados, destacamos “O Jornal Oió na formação do campo literário goiano em 1957 e 

1958”, de Fernando Costa e Silva, no Programa de Pós-Graduação em História da UFG sob a 

orientação de Cristiano Pereira Alencar Arrais. 

 

1.1.2 Entidades e órgãos relevantes 

 

Academia Goiana de Letras - AGL. A Academia Goiana de Letras é uma instituição 

de suma importância para o campo literário goiano.  Teve dois momentos de constituição em 

sua história. O primeiro foi em 1904, sob a presidência de uma mulher, Eurídice Natal. Sobre 

a fundação da primeira Academia: 

E em 1904, em Goiás, já se fundava também uma Academia da qual encontramos 
ligeiras notícias no Almanaque Garnier, do ano seguinte. Intitulava-se Academia de 
Goiás e compunha-se apenas de doze cadeiras[...] Enquanto a Academia Brasileira, 
fiel ao modelo francês, fechava as portas às mulheres, a modesta congênere de Goiás, 
não só admitia mulher como a elegia, por aclamação, presidente do cenáculo, cabendo 
as funções de secretário perpétuo ao poeta Joaquim Bonifácio. (BROCA, 1960, p.57, 
apud TELES, 1983, p. 71)  
 

Essa primeira teve suas atividades encerradas. Posteriormente, no ano de 1939, em 

virtude da nova capital, foi inaugurada a Academia Goiana de Letras que permanece em 

atividade até hoje. 

A Academia Goiana de Letras/AGL, fundada em 29 de abril de 1939, Órgão 
Consultivo para Assuntos da Cultura do Governo de Goiás, sem fins lucrativos, foi 
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declarada de Utilidade Pública, em 1962, pela Lei Estadual nº 4400, e, em 1990, pela 
Municipal nº 6939. Seus objetivos principais, cultuar, zelar e difundir a língua 
portuguesa e a literatura brasileira, em especial, a produzida no Estado. A Entidade 
compõe-se de 40 cadeiras patroneadas por destacados nomes da literatura, e ocupadas, 
vitaliciamente, por escritores cujas obras sejam de reconhecido valor literário. (AGL, 
2019) 
 

Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás. A instituição da Academia Feminina 

de Letras e Artes de Goiás é citada por Vaz (2000) como um evento de relevância para a 

literatura goiana a partir da década de 1960. Notícia oficial do Estado diz o seguinte sobre a 

entidade: 

A Aflag foi fundada em 9 de novembro de 1969 pelas escritoras Rosarita Fleury, Nely 
Alves de Almeida e Ana Braga. Segundo a atual presidente da entidade, Alba Dayrell, 
o objetivo era contribuir para a preservação do patrimônio cultural do Estado, 
abrangendo diversos segmentos artísticos e humanísticos, como a literatura, pintura, 
escultura, música, dança, teatro e outros. (SEDUCE, 2019 a)  
 

Academia Goianiense de Letras. A academia Goianiense de Letras foi fundada em 

2005, com objetivo de dar suporte ao escritor goiano, apesar do termo “goianiense” – mais 

restrito - em seu nome constitutivo. Foi declarada de utilidade pública pela lei estadual nº 15.314 

de 5 de agosto de 2005. Seu estatuto prevê quarenta cadeiras de membros titulares e patronos 

para cada uma delas. Obrigatoriamente, os membros titulares devem ter obra publicada e residir 

no estado há pelo menos cinco anos. Pio Vargas foi escolhido como patrono da cadeira 11, 

ocupada atualmente pelo escritor Iúri Godinho.  

No site da Academia, há um relato interessante sobre sua fundação que sinaliza 

inquietações em jovens escritores dos anos passados. O presidente da casa, em uma pesquisa,  

[...] descobriu que há 30 anos um grupo de anapolinos que estudava em Goiânia – 
entre eles Mário Martins, que hoje mora em Palmas, TO, e já integra a nova Academia 
– organizou uma entidade com esse nome, curiosamente com sede em Anápolis, que 
não foi registrada e os estudantes acabaram se dispersando, deixando-a de lado. 
Novamente uma cidade do interior fez a idéia evoluir: em contato com dois escritores, 
Cláudio de Castro e José Donizete Fraga, da Academia de Letras de Aparecida de 
Goiânia, decidiram pela criação da nova entidade. (LETRAS, 2019)  
 

UBE-Go - União Brasileira dos Escritores - Seção Goiás. Fundada em 14 de abril de 

1945, seu nome batismal era Associação Brasileira de Escritores – seção de Goiás. Em 1962 

passou a ter o nome atual, UBE - União Brasileira dos Escritores de Goiás. A mudança do nome 

se deu sob a presidência de Gilberto Mendonça Teles e decorreu da adequação da entidade às 

congêneres nacionais. É uma entidade bem estruturada e organizada, bastante atuante desde sua 

constituição.  

Foi fundada por iniciativa de Bernardo Élis, Cristiano Cordeiro e João Accioly. Os três 

participaram do I Congresso Brasileiro de Escritores em janeiro de 1945 na cidade de São Paulo 

e, entusiasmados, importaram as ideias absorvidas e compartilhadas no evento. Coincide o 
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período de seu estabelecimento com a intensa agitação política em torno de blocos de esquerda 

e direita. Essa preocupação está no embrião de sua criação no estado. Heloísa Selma Fernandes 

Capel (2019) registra:  

Os escritores, legítimos representantes da intelectualidade brasileira, reagiram, foram 
influenciados por teorias e práticas políticas e, com a clara ideia de resistir às pressões 
ao seu ofício, associaram-se. As origens estiveram relacionadas a Sérgio Milliet, 
Mário de Andrade e Manuel Bandeira, intelectuais que fundaram a Sociedade 
Brasileira de Escritores em maio de 1942, no Rio de Janeiro.  
 

É responsabilidade da UBE a supervisão, julgamento e premiação da Bolsa “Hugo de 

Carvalho Ramos”, um dos prêmios mais relevantes e contínuos para a publicação de autores 

goianos, em romance e poesia.  

Em 1956, por iniciativa do seu presidente José Bernardo Félix de Souza, foi realizada 

a I Semana da Arte em Goiás. No site da entidade registra-se que, à oportunidade, “[...] foram 

convidados livreiros e alguns escritores paulistas como Domingos Carvalho da Silva, Mário 

Donato, Antônio Rangel Bandeira e Homero Silveira.” (Capel, 2019). 

Museu da Imagem e do Som. O Museu da Imagem e do Som - MIS apresenta-se como 

uma entidade de valorização e manutenção da memória cultural do estado. Uma fonte produtiva 

para consultas de áudios e vídeos. Conforme Moema de Castro e Silva Olival (2008, p. 109), 

há registros importantes sobre o GEN- Grupo de Escritores Novos na entidade. Sobre o MIS, o 

Estado diz: “Foi criado em 03 de outubro de 1988, por meio do Decreto-Lei 3055 com o 

objetivo de reunir, preservar, produzir e divulgar as formas de expressão histórica, artística e 

cultural do Estado registradas em áudio e vídeo”. (SEDUCE, 2019b). 

Instituto Histórico e Geográfico de Goiás - IHGG. O IHGG tem como competência a 

preservação da memória do estado. Em seu site, consta que sua fundação remonta de 1932, na 

Cidade de Goiás, quando “...José Honorato da Silva e Souza, que participava do governo do 

Interventor Pedro Ludovico Teixeira [...] convocou os intelectuais para a histórica reunião”. 

(IHGG, 2019). Todavia, a instalação solene foi no ano seguinte e a inauguração da sede apenas 

em 1939, em outubro. Em novembro, foi promulgado o Decreto-Lei nº 2.593 de 21 de 

novembro de 1939 que reconheceu a entidade como de utilidade pública. Já em 1949, o IHGG 

cumpria seu ofício, publicando a primeira revista do instituto. Seu acervo é precioso e há um 

esforço para a sua completa digitalização. 

O Instituto é depositário de um acervo bastante diversificado, composto de 
fotografias, fitas de vídeo, obras de arte, CDs, documentos manuscritos históricos 
(dentre os documentos mais importantes está a primeira Constituição do Estado de 
Goiás), livros, revistas, folhetos, medalhas, objetos pessoais de grandes 
personalidades goianas. Esse acervo vem crescendo consideravelmente através de 
doações de pioneiros ilustres de Goiás, pessoas que fizeram a ainda fazem a história 
cultural, social e política desse Estado e do Brasil. (IHGG, 2019) 
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O instituto possui também vários jornais do estado e da capital, alguns completos, 

outros com poucos números - todos documentos importantes para o resgate e compreensão da 

história cultural, política e econômica de Goiás.  

Biblioteca estadual Pio Vargas. É um espaço muito frequentado para leitura e tem 

acervo específico de autores goianos. Está localizada na Praça Cívica.  

Ela foi criada pela Lei nº 6623, de 28 de junho de 1967. Durante o período de 1976 a 
outubro de 1985, ficou instalada na Av. Goiás, nº 346, 1º e 2º andares. De outubro de 
1985 a 1989, funcionou na sobreloja do Edifício Parthenon Center, numa área de 1700 
m2. Foi instalada definitivamente, onde funciona até hoje, no Centro Cultural Marieta 
Telles, em 1989. (SEDUCE, 2019b) 
 

A Biblioteca Pública Estadual passou a se chamar Biblioteca Estadual Escritor Pio 

Vargas a partir de 22 de abril de 1991, mesmo ano da morte do poeta. Entretanto, por muito 

tempo não havia nenhum livro dele em seu acervo, uma verdadeira contradição.  

A unidade é responsável por projetos que formam público leitor, desenvolve o 

“Biblioteca Ambulante”, desde 1998, que leva e doa livros a espaços carentes. Tem também o 

projeto “Biblioteca no Interior e na Capital”, com o qual doa livros para escolas com o objetivo 

de formar biblioteca própria e treina os funcionários.  

Estante do escritor goiano – SESC. A estante do escritor goiano tem pouco mais de 

2000 exemplares de autoria goiana. Foi organizada a partir do acervo já existente no antigo 

prédio. “Criada em 1961, este acervo é constituído de publicações de autores goianos, nascidos 

ou acolhidos pelo Estado, que escreveram ou escrevem sobre Goiás” (SESC-GO, 2019). O 

SESC tem em sua constituição o princípio de valorização da arte e cultura local, sendo, portanto, 

um projeto de iniciativa da própria entidade.  

 A estante está organizada com armários de vidro a chaves e é um espaço para leitura 

e homenagem ao escritor goiano. A configuração atual se deve à transferência do SESC-GO 

para a nova sede, na rua 15, no centro de Goiânia, há pouco mais de seis anos. O seu acervo 

não está disponível para empréstimo, mas pode ser consultado no local. Em visita à unidade, 

em novembro de 2018, verificamos que há vários títulos da professora e poeta Darcy Denófrio 

e nenhum de Pio Vargas.  

Conselho Estadual de Cultura. O atual Conselho tem amparo constitutivo na Lei 

Estadual nº 13.799, de 18 de janeiro de 2001 que revogou a Lei Estadual nº 6.750, de 10 de 

novembro de 1967, dispositiva sobre a sua primeira instituição.  

O Conselho é um órgão colegiado responsável por desenvolver a política estadual de 
Cultura. Ao órgão compete, além da análise de projetos culturais, a função de 
normatizar, deliberar, consultar e fiscalizar todas as ações no universo cultural do 
Estado, inclusive formulando as propostas e executando políticas públicas na área. 
(CNPC, 2019)  
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Instituto Goiano do Livro - IGL. O site da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte 

de Goiás (2019 c) apresenta o IGL como uma de suas unidades e responsável pelo incentivo da 

literatura no estado por meio de atividades fomentadoras como concursos e eventos de 

divulgação. Sua criação foi em 1965 e Pio Vargas consta como um de seus diretores, além dos 

também escritores Ubirajara Galli e Yêda Schmaltz. Situa-se no Centro Cultural Marieta Telles 

desde 1989. 

Sobre o Instituto Goiano do Livro, em uma coluna no portal Vermelho, Brasigóis 

Felício (2010) ressalta a importante atuação de Yêda Schmaltz como diretora para criação de 

coleções importantes, realização de oficinas literárias e instituições de concursos. A partir de 

1999 o IGL ampliou as atividades consideravelmente. Consta que, no período, foi incluída uma 

categoria específica para inéditos na Bolsa de Publicações “Cora Coralina”.  Com isso elevou-

se de dois para quatro livros os publicados a cada concurso.  

[...] foram criados novos concursos e prêmios literários, que hoje constituem o maior 
programa de publicações literárias mantido por governos estaduais em todo o Brasil. 
Anualmente o IGL organiza a seleção de obras que são publicadas pelas coleções 
Aldebarã (dramaturgia), Supernova (infantil e juvenil), Karajá (ensaio, prosa e poesia) 
e PaliPalã (vários gêneros). A seleção das obras publicadas é feita por comissões 
julgadores e por um Conselho Editorial de alto nível, formado por escritores e críticos 
literários. Vinte livros já foram lançados por aquelas coleções e mais 25 livros estão 
em processo de produção pelo IGL e serão lançados ao longo de 2001. O IGL investe 
na revelação de novos escritores em Goiás, possibilitando a publicação de suas obras, 
tanto que cerca da metade dos títulos já publicados e programados são de novos 
escritores. Os escritores já consagrados não foram esquecidos, tanto que em 2001 
inicia-se uma nova coleção, a José J. Veiga, que publicará obras dos melhores autores 
da literatura de Goiás. (SEDUCE, 2019c) 
 

O site noticia um projeto com início em 2001, intitulado “Encontro com Escritores”. 

A proposta era a ministração de cursos rápidos e gratuitos a quem se interessasse por literatura, 

tendo como professores os nomes mais importantes da literatura goiana.  

Instituto Cultural José Mendonça Teles. O Dicionário Goiano, segundo Olival (2008), 

cita o instituto como local de preservação e divulgação da memória cultural de Goiás. No curso 

da pesquisa, o local foi visitado e estava fechado sem informações. O instituto tem uma página 

na rede social Facebook. Ela foi consultada e encontra-se inativa há alguns anos. As últimas 

notícias na página referida tratavam das dificuldades financeiras da entidade para se manter.  

Centro de Memória e Referência. O Centro foi criado pela Prefeitura de Goiânia. 

Funciona dentro do Grande Hotel e tem como missão preservar e possibilitar a pesquisa da 

história e das produções culturais da capital 6 . Olival (2008, p. 240) cita, como uma das 

atividades realizadas pelo centro, a inauguração de  

 
6 Olival (2008, p. 238) faz breve comentário sobre o Centro de Memória e Referência. 
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[...] um painel de escritores (pelo que me informaram, cerca de mil nomes, a maior 
parte recolhida a partir do Dicionário do Escritor Goiano, do poeta, cronista, 
pesquisador e dicionarista José Mendonça Teles - reedição 2006); escritores que 
enriquecem nossa literatura. 
 

1.1.3 Prêmios, documentos e publicações  

 

Apresentamos neste tópico de modo corrido os prêmios literários, as revistas e 

publicações relacionados na pesquisa, sem título abrindo os parágrafos e sem um critério para 

definição da ordem de exposição deles. A lista obtida resultou de informações retiradas tanto 

de livros sobre crítica, literatura e história goiana, quanto de buscas na internet, com uso de 

palavras-chave como “prêmio”, “literatura”, “poesia”, “Goiás”, “Goiânia”, “concursos” etc. 

Apesar do rol não ser exaustivo, os resultados são significativos para ilustrar o movimento do 

ambiente de produção literária.  

Prêmios. A Bolsa de Publicações “Hugo de Carvalho Ramos”, conforme Teles (1983), 

foi criada em 19437. Um dos prêmios mais relevantes para a produção literária no estado, lançou 

Bernardo Élis, dentre outros. A sua gestão está sob responsabilidade da UBE-Go e o concurso 

contempla duas categorias: poesia e romance. Continua ativa apesar de algumas dificuldades 

ao longo dos anos. 

O Prêmio “José Décio Filho” foi uma iniciativa também para publicações. O site da 

Agência Brasil Central, em notícia publicada em maio de 2018, traz a seguinte informação: 

O presidente da Agência Brasil Central, jornalista João Bosco Bittencourt, esteve 
reunido na terça-feira (22/5) com um grupo de representantes do segmento cultural de 
Goiás, ocasião em que foram tratados diversos temas, dentre eles o possível retorno 
da Bolsa de Publicações José Décio Filho, para estimular novos escritores e patrocinar 
a publicação de obras premiadas, bem como a criação de programas culturais nos 
veículos de comunicação da ABC (TBC e rádios RBC e RBC FM). A versão anterior 
da Bolsa de Publicações, que prevaleceu até os anos 1990, era bancada integralmente 
pelo Governo de Goiás por meio do antigo Cerne, hoje transformado em Agência 
ABC. (CENTRAL, 2019) 
 

O Prêmio “Colemar Natal e Silva”, idealizado pelo escritor Miguel Jorge, foi instituído 

em 2001 e está vinculado à Academia Goiana de Letras. Um prêmio bienal e em dinheiro para 

obras publicadas. Alterna o gênero contemplado a cada realização entre romance, conto, 

crônica, poesia, crítica-teoria literária. Como condição, os participantes precisam ser residentes 

em Goiás. Seus objetivos principais, conforme regulamento, são: a valorização da literatura 

produzida no estado, a interação entre a AGL e os escritores e a difusão das publicações.  

O Prêmio Literário Municipal em homenagem à mulher, Troféu “Ana Lins dos 

Guimarães Peixoto Bretas - Cora Coralina” Foi instituído, pela Lei Municipal de Goiânia nº 

 
7 No site da UBE-Go, Capel (2009) data sua criação em 1944, sendo posteriormente atrelada ao órgão. 
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6.905/90 (GOIÂNIA, 2020). O escopo contemplava qualquer obra com no mínimo mil 

exemplares publicados cujo objeto abarcasse obrigatoriamente a temática do “feminino”. 

No levantamento, verificamos a existência de duas bolsas de mesmo nome - Bolsa de 

Publicações “Cora Coralina”. Uma foi instituída pela Lei Estadual nº 10.179, de 06 de maio de 

1987, “com a finalidade de editar obras inéditas, de autor goiano, nos gêneros de ficção, poesia, 

dramaturgia e ensaio, selecionadas através de comissões integradas por pessoas ligadas às letras 

e às artes, preferencialmente atuantes no Estado de Goiás” (GOIÁS, 2019c). A outra tem 

suporte na Lei Municipal nº 6.323, de 26 de novembro de 1985. No texto da lei municipal se 

lê: 

Art. 1º Fica instituída, em caráter permanente, no Município de Goiânia, a Bolsa de 
Publicações CORA CORALINA, que tem como finalidade publicar obras literárias 
ou científicas de autores brasileiros contemporâneos. 
Parágrafo Único - A Bolsa, a que se refere o artigo, fará, exclusivamente, edição de 
trabalhos inéditos. 
Art. 2º Os candidatos aos benefícios da Bolsa deverão encaminhar os seus trabalhos, 
por ofício, aos locais receptores predeterminados pela União Brasileira de Escritores, 
Secção de Goiás, entidade responsável pelo julgamento. (GOIÂNIA, 2019) 
 

 A Regional da UFG em Catalão, em parceria com a Editora Letras do Cerrado, 

promoveu no segundo decênio do ano 2000 o prêmio “Flor de IPÊ”, concurso para publicação 

de antologia de poemas e contos. A iniciativa já apresenta três edições. 

“Troféus Goyazes” são prêmios concedidos pela AGL. São divididos por categoria e 

assim nominados:  Troféu Goyazes Eli Brasiliense – Romance; Troféu Goyazes Leodegária de 

Jesus – Poesia; Troféu Goyazes Bernardo Élis – Conto; Troféu Goyazes Marieta Telles 

Machado – Crônica; Troféu Goyazes Nelly Alves de Almeida – Crítica/Ensaio. São concedidos 

a autores de destaque em cada gênero, escolhidos por indicação de comissão constituída para 

esse fim. (OHOJE, 2019) 

O Troféu Jaburu é citado como um dos prêmios mais importantes na área cultural do 

estado.  

Criado em 1967 e implantado em 1972, o Jaburu foi entregue pela primeira vez à 
poetisa Cora Coralina, em 1980. O troféu é uma escultura em bronze de autoria da 
artista Neuza Moraes e constitui a mais distinta comenda que o Governo de Goiás 
concede aos nomes e valores da cultura goiana. (REDAÇÃO, 2019)  
 

A editora da UFG realiza concurso para publicações nas coleções Vertentes, para obras 

literárias e na coleção Expressão Acadêmica, para teses e dissertações. Esses concursos se dão 

alternadamente a cada ano. 

O Troféu Tiokô é a maior honraria concedida pela UBE-GO a personalidades culturais 

do estado de Goiás. 
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Criado em 20 de março de 1974, o troféu, cujo significado é “boneca karajá”, é uma 
estatueta de bronze com o formato de uma figura humana. Foi inspirado na boneca de 
cerâmica feita pelos índios Karajás e estilizado pela artista plástica Dina Cogolli. O 
então presidente da União Brasileira de Escritores (UBE-GO), escritor Miguel Jorge, 
propôs, durante reunião da entidade, que o Diploma de Honra ao Mérito, concedido 
pela UBE-GO às pessoas que se destacavam nas letras e nas artes, fosse substituído 
por uma estatueta de bronze, proposta logo aceita e posta em prática a partir de então. 
(UFG, 2019)  
 

Foi por meio do Prêmio de Publicação “Nelly Alves de Almeida” que a professora 

Moema de Castro e Silva Olival publicou o livro GEN - O sopro da renovação em Goiás. No 

prefácio de seu livro, que concorreu à época como ensaio, José Fernandes faz uma apresentação 

do prêmio e diz: “[...] foi criado pela professora Zilda Levergger Barbosa e mantido pela 

UNIVERSO com apoio da UBE e AGL.[...] A criação da Bolsa de Publicações Nelly Alves de 

Almeida foi sugerida à Professora Zilda pelo Luiz Aquino, então presidente da UBE.” 

(OLIVAL, 2000, p. 10). 

Documentos e publicações. A revista Oeste foi fundada em 1942. Foi importante para 

o exercício de uma crítica jornalística no estado e serviu como espaço para publicação de contos 

e poesia, mas tinha um caráter político de “consolidação e propaganda” (TELES, 1983, p. 130).  

O GEN, Grupo de Escritores Novos, estudado pela professora Moema de Castro e 

Silva Olival, foi um movimento transformador do cenário cultural e literário goiano não só 

durante sua existência, mas também depois de seu encerramento. Gabriel Nascente (1978) relata 

que o grupo teve uma revista própria, a Revista Práxis com dois números lançados; presidida 

por Heleno Godoy, entre 1966 e 1967. As reuniões do grupo eram formalmente registradas em 

Livros de Ata, os quais, após votação entre seus membros, ficaram sob a posse e guarda de 

Heleno Godoy. Ainda, sob a organização de Miguel Jorge e Reinaldo Barbalho, em 1994, foi 

publicado o livro Poemas do GEN: Trinta Anos (Depoimentos e antologia) pela editora Kelps. 

No final da década de 1980, a UBE-GO era responsável por um Suplemento Cultural 

no Jornal O Popular, conforme anota Clovis Carvalho Britto (2016, p. 284). E segundo noticia 

Euler de França Belém (2017), havia um periódico intitulado Espaço Livre, também da UBE-

GO, e que teria sido dirigido por um tempo por Pio Vargas. “Na UBE [Pio Vargas] promovia 

os mais diversos eventos, desde concursos e recitais de poesia até festivais de música. 

Colaborou no periódico “Espaço Livre”, coordenou o “Varal de Poesia””. 

A AGL tem uma publicação referente à literatura em Goiás, a Revista da Academia 

Goiana de Letras. Atualmente8, está no número 33 e essa última edição data de dezembro de 

2018. Em seu bojo, há apresentação de poemas, contos e crônicas; entrevistas; artigos críticos 

 
8 Reiteramos que o levantamento das informações foi feito por nós até maio de 2019. 
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e artigos sobre a história literária em Goiás. Conforme lemos na edição comemorativa de 60 

anos da Revista nº 1, no mesmo ano, 1957, foi publicado o único número do jornal Poesia do 

grupo “Os Quinze” (AGL, 2019).  

As publicações universitárias, vinculadas à área de conhecimento das Letras, pela 

Universidade Federal de Goiás, têm um histórico particular. Havia os Cadernos das Letras - 

ICHL, que Darcy Denófrio coordenou por quase todo o tempo de duração. Em uma entrevista, 

ela diz que “Os Cadernos foram o embrião de duas revistas acadêmicas criadas no ICHL na 

década de 90, uma voltada para as Ciências Humanas e outra específica de Letras, Letras em 

Revista [...]” (DENÓFRIO, 2016, p. 381-382). Atualmente, tem-se a Signótica, revista do 

programa de pós-graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras da Universidade 

Federal de Goiás (UFG). Por fim, conforme Denófrio (2011, p. 194), o CEGRAF-UFG lançou 

a edição Hórus, uma série de estudos críticos de literatura infantil que tinha relação direta com 

o extinto Caderno das Letras. 

Outra revista importante para a memória cultural literária do Estado é a do Instituto 

Histórico e Geográfico de Goiás. Foi impressa pela então Gráfica-Editora Oriente e “[...] foi 

recebida com grande entusiasmo, mas teve de enfrentar dificuldade, por alguns tempos, por 

motivos financeiros” (OLIVAL, 2002, p. 132).  A pesquisa encontrou, ainda, nota sobre a 

Revista Expressão, criada pelo irmão Taylor da editora Oriente (MOTA, 2002, p. 198) e sobre 

a Revista da UCG de Estudos Goianienses (MOTA, 2002, p. 236). 

Durante um ano e nove meses foi publicado o Jornal Oió. O jornal foi uma iniciativa 

de Olavo Tormin, proprietário do Bazar Oió, que no final da década de 1950 funcionava como 

espaço de circulação e debates dos agentes literários. O primeiro número do jornal data de 

fevereiro de 1957. Segundo Lúcia Tormim Mollo (2016, p. 24),   

Antes disso, o que havia era um jornal mural, exposto em uma das paredes da livraria, 
com recortes de jornais e revistas e textos de colaboradores, criado para divulgar 
eventos, concursos e notícias culturais. As oito páginas eram impressas na gráfica de 
O Popular, nas cores preta e azul, e custava cinco cruzeiros. 
 

O veículo impresso era voltado principalmente para a discussão sobre arte local e 

nacional. Tinha a coluna permanente “Painel Literário” sob a responsabilidade do crítico Oscar 

Sabino Júnior e na edição número doze estreou a seção “Estante Oió”,  

[...] espaço para anunciar novas publicações, reedições, lançamentos em Goiás e pelo 
Brasil. A primeira coluna foi sobre Federico Garcia Lorca e a edição de estreia de 
Romanceiro Gitano pela Editora Civilização Brasileira, com direito a tradução do 
goiano Afonso Félix de Sousa. (MOLLO, 2016, p. 27) 
 

  Em outra esfera de alcance, e como ponto particular da pesquisa, fizemos um 

levantamento de publicações alternativas, assim entendidas as que durante as décadas do regime 
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militar tinham viés contra sistema e aquelas que independente da orientação política, e 

superados os anos da ditadura, eram produzidas fora dos padrões regulares, como as 

mimeografadas de edição e distribuição manual; ou seja, cujos modos de produção e circulação 

fugiam aos moldes tradicionais.  

Assim, sob o viés político, enquadrado como contra sistema, houve o jornal O 4º 

Poder. Olival (2000, p. 129) o cita como um jornal da UFG com uma seção literária que 

funcionou como porta-voz dos talentos da época do GEN. Foi fatalmente encerrado em virtude 

da ditadura no Brasil por sua identificação com os pensamentos da esquerda. O seu idealizador 

foi o professor Colemar Natal e Silva, com o propósito de “[...] ser veículo de nova mentalidade 

de que a UFG seria expressão máxima[...]” (OLIVAL, 2008, p. 95).  

Enquanto publicações alternativas produzidas à margem do mercado, encontramos 

algumas a partir do Gilete Press (fanzine goiano da década de 1980), apontado na segunda 

edição do Catálogo da Imprensa Alternativa. O catálogo teve sua primeira edição organizada 

por Leila Miccolis e Marcos Augusto Gonçalves, através do Centro de Imprensa Alternativa e 

Cultura Popular. O seu acervo físico e digital atualmente está sob a responsabilidade do Arquivo 

da Cidade do Rio de Janeiro. No texto do documento, o fanzine goiano Gilete Press é descrito 

como:  

Revista cultural, mimeografada, em preto e branco, formato 22x15 cm, doze páginas. 
Editor: Luiz Fafau. Editada em Goiânia, GO. A edição número 17 é de dezembro de 
1986; a edição número 29 é de agosto de 1989. A revista contém poesias e ilustrações. 
(RIO DE JANEIRO, 2019). 
 

Além de constar no catálogo, uma pesquisa recente no acervo do Museu Nacional 

encontrou exemplares do fanzine, dando notoriedade à existência até então solitária de uma 

produção mimeografada desse estilo em Goiânia, no meio da década de 1980. Diante do fato 

intrigante e ainda pouco discutido, a partir de buscas pelo nome do editor, chegamos a Luiz 

Fafau, poeta e figura emblemática do cenário underground da capital e proprietário de uma das 

livrarias de novos e usados conhecida por seu perfil alternativo, a “Hocus Pocus”. Em sua 

livraria, tivemos acesso aos originais de revistas, recortes de jornais e outras publicações; rica 

documentação para história cultural, política e literária do estado. Dentre o tesouro ali guardado, 

vários exemplares de publicações mimeografadas, já no início da década de 1980, antes mesmo 

do Gilete Press, como prática existente em diferentes bairros da capital, e todas com espaço 

para publicação de poemas. 

Da leitura e análise dos documentos consultados, vimos então que os bairros da capital 

correspondiam entre si na década de 1980, constando, entre os documentos arquivados na 

“Hocus Pocus”, exemplares de jornais mimeografados produzidos no setor Criméia Leste, 
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Fama, Criméia Oeste, Palmito e Novo Mundo. Além das correspondências ocorridas dentro da 

cidade, a troca extrapolava os limites do estado. Revistas mimeografadas de outras regiões, 

como era a prática, dão notícias e “olás”, primeiro ao Crimelão9 (jornal coletivo do Criméia 

Leste) e depois ao Gilete Press10, pois este último tem sua primeira edição após o término do 

primeiro. 

O manifesto do “Salão da Nova Poesia Goiana” foi um documento escrito por várias 

mãos para o evento de mesmo nome. O documento circulou durante um mês inteiro, quando 

várias atividades ligadas à literatura foram realizadas na capital e outras cidades do interior de 

Goiás. Sobre o evento, Luiz Fafau (1998, p. 15) registra: 

[...] foi aberto no dia 27 de Novembro de 1987, na Biblioteca Pública Estadual, no 
Parthenon Center, com recital poético, exposições de poemas-cartazes e de livros de 
poetas goianos. Como parte do Salão da Nova Poesia Goiana, aconteceu uma 
exposição de poemas-cartazes, durante todo o mês de dezembro/87 na Fest-Feira da 
Praça Cívica, indo posteriormente para algumas cidades do interior do estado. 
Participaram do Salão os poetas: Adriana Lélis, Almáquio Bastos, Celso Cláudio, 
Dairam Lima, Delermando Vieira, Edival Lourenço, Gilson Cavalcanti, Hélverton 
Baiano, Iuri Godinho, Jaqueeline Nunes Paixão, José Sebastião Pinheiro, Luiz Fafau, 
Malu Costa, Malu Cunha, Marcaos, Marcelo Heleno, Maria Amélia Trindade, Pedro 
Humberto, Pio Vargas, Reny Cruvinel, Sônia Elizabeth, Tagore Biram, Ubirajara 
Galli. 
 

No manifesto respectivo, o texto conclama uma poesia que nasce da contradição, 

retoma a necessidade de rupturas e anuncia um novo tempo no qual, na voz desses novos poetas, 

a poesia deve refletir o eco das cidades. O flyer, provocativo, estampa o desenho de uma coluna 

quebrada. 

 
9 “O jornal Crimelão teve sua primeira edição em setembro de 1980. Foi um jornal comunitário, voltado para os 
problemas de um dos bairros de Goiânia/GO (Setor Criméia Leste e região). Era impresso em mimeógrafo (nos 1 
ao 19) e em off-set (nos 20 ao 24). Nos seus quase quatro anos de existência o jornal polemizou com as autoridades 
municipais quanto às reivindicações dos moradores da região, ganhando destaque na imprensa local. A equipe do 
jornal Crimelão chegou a ser composta por 25 pessoas, divididas em várias comissões; e foi responsável também 
pelo surgimento de inúmeros outros jornais. A estratégia da equipe era reuni-se [sic] a algumas pessoas de outros 
bairros, fazer o primeiro exemplar, repassando a técnica e dando assessoria até que o nascente jornal pudesse 
caminhar por suas próprias pernas. O jornal Crimelão serviu ainda como base para a criação de outros grupos de 
manifestação popular”. (AESSE, 1998, p. 11) 
10 “Em outubro de 1984 sai o primeiro número do fanzine Gilete-Press, editado por Luiz Fafau. Publicação em 
xerox de notícias culturais e trabalhos de poetas de Goiás e outros estados. O Gilete-Press, que tinha uma tiragem 
mensal de 500 exemplares, funcionava como instrumento de intercâmbio cultural entre as centenas de outras 
publicações no Brasil e no exterior (revistas, jornais, fanzines, folhetos, art-postal, etc.). A publicação circulou até 
1991 e foi um dos precursores do boom da produção de fanzines no Estado.” (AESSE, 1988, p. 09) 
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Figura 1 Flyer do Salão da Nova Poesia Goiana11.  

 

1.1.4 Editoras 

 

Instituto Federal de Goiás - IFG e a editoração de livros. Conforme Vanderleida Rosa 

de Freitas e Queiroz et al (2017, p. 256), livros editados entre o final da década de 1940 até o 

crepúsculo dos anos sessenta, pela antiga Escola Técnica de Goiás, antecessora do IFG, 

provavelmente decorreram das Oficinas de Tipografia que se articulavam com a formação 

técnica e profissional dos alunos. A antiga Escola Técnica de Goiás editou no período, dentre 

outros livros, o Primeira Chuva de Bernardo Élis e o Vibrações, coletânea de poemas de José 

Lopes Rodrigues (QUEIROZ et. al., 2017, p. 257).  

Posteriormente, em 1993, se estabeleceu o setor de publicação com a responsabilidade 

de produção de periódicos, livros e outros materiais impressos. Conforme Queiroz et. al. (2017, 

p. 260), sob essa configuração,  

A Editora da ETFG iniciou suas atividades com a publicação do primeiro número da 
revista Tecnia. Embora não dispusesse de um quadro específico de servidores, possuía 
conselho editorial. Sua implantação foi amparada pela elaboração de um regimento, 
de normas para publicação e orientações para preparação de originais e revisão de 
texto. O trabalho era realizado por docentes e técnico-administrativos que, além das 
atribuições próprias de seus cargos, desempenhavam as funções de editoração, 
fotografia e coordenação, com a disponibilidade de um parque gráfico para impressão. 
Além da revista, publicavam-se livros, materiais institucionais e outros, como provas 
de concurso, boletins departamentais, cartazes, convites. 
 

Os autores informam, ainda, que no final da década de 1990, por força de lei, todas as 

Escolas Técnicas foram “transformadas” em Centros Federais de Educação Tecnológica - 

CEFET. Nessa última fase, a editora funcionou por dez anos, encerrando suas atividades como 

 
11 O ANEXO A é a transcrição do flyer. 
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editora do CEFET-GO no ano de 2003. Após nova adequação institucional ocorrida em 2008, 

as unidades passaram a integrar a estrutura dos Institutos Federais e seus trabalhos editoriais 

assumiram então o perfil precípuo de divulgação da produção científica dos institutos. 

Editora Oriente. Primeiro ela foi apenas gráfica. Ascendeu à editora em 1968 e fechou 

suas portas definitivamente em 1981. O período correspondeu ao que mais se publicou em 

Goiás. Conhecida como obra dos irmãos Taylor, ela operou a façanha de publicar mais de 

trezentos títulos e sua relevância vai além da edição e publicação de livros pois funcionou como 

um verdadeiro salão para negociação do capital simbólico à época. (MOTA, 2002)  

Editora da UFG. A origem da editora da UFG remonta da Imprensa Universitária, 

instituída em 1962. A Editora foi oficialmente criada pela Resolução nº 04/77 de 16 de agosto 

de 1977 e reestruturada pela Resolução nº 02/81 de 16 de março de 1981, essas duas normas 

foram editadas pelo Egrégio Conselho Universitário. Seu funcionamento com envergadura de 

editora inicia-se então no ano de 1978. Durante a primeira fase, compreendida como o intervalo 

entre o início de suas atividades até a sua reestruturação, suas edições contemplavam, dentre 

outras coleções, a “Coleção Documentos Goianos”, destinada à reedição de obras raras ou 

publicações de inéditos de autores goianos. Gráfico, constante no relatório de gestão dos anos 

1978 a 198112, informa que a citada coleção representou nesse período 20% das publicações da 

editora. Nessa linha, foi publicado o Vintém de Cobre de Cora Coralina, premiado como “Livro 

do Ano” em 1983. A editora se destaca por desde então contar com um Conselho Editorial 

composto por profissionais de várias áreas para a definição da linha editorial. 

Editora da PUC-GO. A editora foi criada em 1973 e é filiada à Associação Brasileira 

de Editoras Universitárias (ABEU). No site da ABEU, há as seguintes informações: 

[...] destaca-se entre as editoras universitárias como a mais produtiva da região 
Centro-Oeste, com desempenho comparado ao de editoras universitárias de grandes e 
importantes instituições de ensino superior no Brasil. A Editora da PUC Goiás prima 
pela qualidade de suas publicações, orientada pelo conselho editorial e científico, 
dedicado à criteriosa análise das obras apresentadas, à revisão linguística, à 
padronização conforme as normas oficiais, ao acompanhamento sistemático da 
impressão e dos acabamentos gráficos [...] 
A Editora da PUC Goiás tem contribuído para a criação e renovação de seu propósito 
de divulgar o saber acumulado como parte do patrimônio cultural da humanidade, 
influindo positivamente no processo de modernização da região Centro-Oeste e do 
país, a fim de avivar o pensamento reflexivo e crítico, traduzindo-o para diferentes 
públicos e leitores, valorizando a leitura e o livro como objetivação da criatividade 
humana. 
A Editora da PUC Goiás publicou, de 1973, época de sua criação, até o ano de 2013: 
817 livros; 375 Revistas; 01 publicação em fita K-7; 05 publicações em CD-ROM e 
563 publicações com apoio da Editora da PUC Goiás. (ABEU, 2019) 
 

 
12 O relatório está disponível em: https://cegraf.ufg.br/p/7490-historia-do-cegraf-ufg . Acesso em junho/2019. 



36 
 

Editora Kelps. A editora foi fundada em 1983 com o nome “Pirâmide Artes 

Gráficas”.  Sua sede funcionava na sala da residência dos pais de Antonio e Waldecy Almeida, 

localizada na Rua Pindorama, Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. Alguns anos à frente 

mudou-se para o setor Marechal Rondon, onde permanece até então. Nessa mesma época, teve 

também alterado seu nome para Kelps, atribuído a um erro de grafia do contador da empresa, 

sendo Quéops a sugestão original dada por Bariani Ortencio em referência à pirâmide do Egito. 

Consta em seu histórico: 

Sem dúvida, o fator maior de aproximação da Editora Kelps com os escritores 
goianos, até se tornar a Casa do livro em Goiás, foi o projeto editorial denominado 
Edições Consorciadas da UBE-GO. Não era fácil publicar livros há três, duas décadas 
atrás. Principalmente, quando a Editora Oriente, dos irmãos Taylor e Zezinho, 
considerada até então a Casa do escritor goiano tristemente havia fechado as portas 
na primeira metade da década de 1980.  
O então presidente da União Brasileira de Escritores, Seção de Goiás, o escritor 
Geraldo Coelho Vaz, juntamente com o seu vice-presidente, o escritor super criativo 
Iúri Rincon Godinho, buscando uma forma de viabilizar edições de livros dos 
associados na entidade, propuseram ao Antonio Almeida a criação das Edições 
Consorciadas da UBE-GO.  
Acertados os detalhes gráficos, como padrão de capa, número de páginas e dimensão 
física da obra, tratada esteticamente como uma coleção e custo da edição, a Editora 
Kelps viabilizou para os autores, dividindo em 10 parcelas iguais, a publicação de 
suas obras. 
A primeira versão das Edições Consorciadas da UBE-GO teve início em 13 de maio 
de 1990, com a participação de 10 autores, sendo seguida por várias outras edições 
que atingiram aproximadamente 100 livros publicados pela Editora Kelps, nos mais 
diversos gêneros. (KELPS, 2019) 
 

Cerne Editora. As edições têm em seu catálogo vários poetas publicados na década de 

1980. Um exemplo é o próprio Pio Vargas, por meio do Prêmio de Publicação “José Décio 

Filho”. Consulta na Estante Virtual, loja on-line de livros, pelo nome da editora, relaciona obras 

de Yêda Schmaltz, Brasigóis Felício e Gilberto Mendonça Teles, dentre outros. Apesar desse 

dado, a pesquisa não conseguiu maiores informações sobre o CERNE como editora 

propriamente. Ademais, o que se concluiu é que várias obras foram publicadas sob o selo do 

Cerne. 

Cânone Editorial. A editora funciona desde 1998. No seu histórico consta: 

[...]Cânone Editorial surgiu com o propósito de buscar a publicação de textos de 
qualidade e de relevância para os meios culturais da região, em que se aliasse o 
cuidado editorial, expresso num trabalho rigoroso de fixação e revisão dos textos, a 
uma apresentação gráfica igualmente cuidadosa. 
Com um catálogo que já ultrapassa 100 títulos, a editora conta com algumas linhas 
editoriais em consolidação: literatura (ficção e poesia), linguagem e educação, 
literatura infantojuvenil, ensaios literários, biografias, ensaios na área de ciências 
humanas. Além de títulos nessas áreas, a Cânone Editorial continua seus lançamentos 
na área de didáticos e paradidáticos, em que aproveita a experiência profissional de 
alguns autores regionais para apresentar propostas de inovação para o ensino 
escolar.  Acaba de iniciar também uma série destinada à formação continuada de 
professores. 
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Em todas as suas linhas editoriais têm reafirmado seu compromisso com a 
qualificação da produção acadêmica e da cultura editorial da região, selecionando 
bons títulos, realizando um trabalho editorial caprichado e buscando superar as 
dificuldades de distribuição. Provas desse esforço são as premiações e as aquisições 
já realizadas por órgãos públicos que lidam com editais transparentes e com uma 
avaliação isenta. (EDITORIAL, 2019) 
 

Até aqui apresentamos objetivamente o resultado do nosso levantamento. 

Reafirmamos não ter sido exaustivo. Ressaltamos, ainda, que nossos achados, principalmente 

quanto a algumas publicações, reforçam nosso convencimento de que ainda há muito a se 

desbravar e estudar acerca da produção literária em Goiás.  

 

1.2 O palco literário – um ensaio de um cenário para a poesia de Pio Vargas e 

Darcy França Denófrio 

 

Antes de apresentarmos um panorama do período que antecede a estreia de Pio Vargas 

e Darcy França Denófrio, mais para mitigar possíveis questionamentos do que solucionar ou 

rever discussões já iniciadas por outros estudiosos, convém fazer uma breve explanação sobre 

algumas expressões que recorrentemente o texto se serve, como “literatura goiana”, “poeta 

goiano” etc.  

Recorremos a essas expressões divorciadas da defesa de uma temática regionalista, ou 

da busca de timbres associados a uma identidade local como qualificante dessa literatura. No 

trabalho, chamamos poetas goianos e autores de literatura goiana aqueles que participam das 

lutas internamente travadas no campo literário, ou seja, aqueles que circulam nesse espaço, nele 

produzindo artisticamente.  

O debate sobre a “definição” da literatura goiana, inclusive como meio de provar ou 

rejeitar sua autonomia ou existência, não é fato novo. Teles (1983, p. 171) narra um episódio 

constrangedor para a literatura local, quando em 1955, no salão do Jóquei Clube de Goiás, 

durante ato solene de premiação de poetas, entre eles Regina Lacerda, o “[...] Prof. Zecchi 

Abrahão afirmou que em Goiás ‘nunca houve literatura’ [...] transformando-se o incidente numa 

das mais famosas polêmicas literárias em nosso Estado.” A problemática foi apresentada de 

modo panorâmico na introdução deste trabalho, e não é objeto de dúvida para nossa pesquisa, 

diante do referencial adotado de Bourdieu (1996), entendendo por suficiente a verificação de 

um campo literário goiano. Cabem na proposta do estudo aqui desenvolvido outros problemas, 

como as inter-relações e impactos sentidos nesse campo diante do campo literário brasileiro, 

por exemplo.  
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Entretanto, o desconforto com os termos, consequência das implicações teóricas a que 

remetem, nos impele a estas considerações. Afinal, fato é que Goiás teve uma produção digna 

de nota associada ao romance regionalista da década de 1930, impactada que foi pelos 

desdobramentos do modernismo enquanto ideal político. De acordo com Teles (1983, p. 138), 

haveria também uma certa perspectiva nesse sentido na poesia da época. Ele registra: “O livro 

de João Accioli foi o regionalismo aplicado à poesia, e com tal força e emoção soube ele cantar 

as coisas de sua terra, que Olho d’água recebeu bastante elogio da crítica especializada [...]”. 

Assim, para a fluidez do texto, usamos os termos livremente, diante do suporte teórico 

adotado. Entendemos que a identificação de uma temática regionalista, ou “sertanista” na 

poesia, ou o isolamento da produção local em um cânone regional, como defesa de uma 

“identidade” literária e condição para sua “existência”, é limitante. Desse modo, refutamos tais 

concepções como premissas e em vez disso, baseados em Bourdieu (1989; 1996), nos 

concentramos nas relações e condições objetivas e subjetivas existentes no ambiente e tempo 

em que nossos poetas escrevem. Desse modo, a verificação de traços que retomam ou se servem 

das memórias ou da história do povo goiano são apenas um dos elementos possíveis de serem 

apontados nas obras, e não estão excluídos ao longo do desenvolvimento do nosso estudo.  

 Após essa observação acerca da problemática terminológica e sua relação com a 

antiga discussão sobre literatura goiana, e descrita a opção assumida por nós; explicitados os 

motivos e deixando as análises aprofundadas dos poemas dos autores para o momento oportuno, 

seguimos para a apresentação crítica e discussão dos resultados do levantamento realizado e 

exposto anteriormente.  

Na primeira parte deste capítulo apenas organizamos a exposição das informações 

levantadas. Agora, as retomamos para ilustrarmos o cenário possível, e assim subsidiar nossas 

discussões sob a perspectiva do campo literário de Bourdieu (1996). Sem a pretensão conclusiva 

acerca da realidade de uma época; as circunstâncias, eventos, entidades e publicações 

levantadas e apresentadas no tópico anterior gravitam, às vezes mais intensamente, às vezes 

menos, relacionando-se com a produção dos autores estudados. De todo modo, ilustram o 

ambiente que os acolheu e no qual eles praticaram suas autorias. Certamente a nossa 

proximidade histórica traz seus riscos e a inegável persistência de lacunas também ameaça; 

todavia, se retraem face a importância e a necessidade da tentativa de ampliação dos estudos e 

olhares sobre a poesia goiana. O nosso desafio: sob esse terreno movediço, observamos a poesia 

goiana e as dinâmicas vigentes a partir do nosso recorte em Pio Vargas e Darcy França 

Denófrio, como casos de escrituras poéticas, desenvolvendo a discussão a partir do campo 

literário de Bourdieu. 
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1.2.1 Arranjos para o prelúdio à década de 1980 

 

Nenhum autor se constitui de seus ossos unicamente, dotado de uma escrita que emana 

pura e simplesmente de sua espinha. T. S. Eliot (1989, p. 39) disse bem, em sua perspectiva 

imanente, que:  

Nenhum poeta, nenhum artista, tem sua significação completa sozinho. Seu 
significado e a apreciação que dele fazemos constituem a apreciação de sua relação 
com os poetas e os artistas mortos. Não se pode estimá-lo em si; é preciso situá-lo, 
para contraste e comparação, entre mortos.  
 

Bourdieu (1996) reconhece a importância do enfrentamento imanentista, no qual se 

persegue, dentre outras coisas, a tradição em suas várias facetas possíveis, como retomada, 

ruptura e negação, aspectos objetivamente considerados no estudo da obra de arte. Mas ele 

ressalta a importância de se incluir na discussão sobre o objeto artístico outros elementos de 

natureza histórica e social que devem ser identificados dentro e fora da obra de arte13. Nesse 

sentido, os anos anteriores à produção de Pio Vargas e Darcy Denófrio englobam várias 

circunstâncias, elementos, tendências, movimentos e autores que dialogam com a possibilidade 

produtiva dos poetas em estudo assim como situações concretas e específicas que impactam a 

mentalidade de criação no estado de Goiás e no Brasil.  

Essa “mentalidade de criação” não é resultado direto da leitura histórica e social, pois 

situa-se num “espaço” diferenciado – aquele próprio dos campos artísticos. Estes, e no caso 

aqui em estudo, o campo literário, lida de um modo particular com a realidade, buscando em 

seu seio regras próprias que não correspondem às regras que norteiam os campos de poder como 

o econômico e o político. Por isso não é simples nossa tentativa de recompor e ponderar sobre 

as circunstâncias nas quais os autores em estudo produziram.  

Neste prelúdio, então, nos importa iluminar o ambiente existente ao tempo em que 

surgem as primeiras publicações de Pio Vargas e Darcy França Denófrio. Diante disso, vemos 

como fundamental retornarmos anos antes, em respeito à lógica e organicidade do cenário e do 

pensamento. Afinal, o cenário no qual os dois autores produzem não “nasce” na década de 1980, 

mas resulta de um emaranhado de forças e transformações que se dão ao longo de décadas. 

 
13 Bourdieu (1996, p. 17-18) apresenta a seguinte questão: “E não é preciso perguntar-se se o trabalho sobre a 
forma não é o que torna possível a anamnese parcial de estruturas profundas, e recalcadas, se, em uma palavra, o 
escritor mais preocupado com pesquisa formal – como Flaubert e tantos outros depois dele – não é levado a agir 
como médium das estruturas (sociais ou psicológicas) que chegam à objetivação, através dele e de seu trabalho 
sobre palavras indutoras, “corpos condutores” mas também anteparos mais ou  menos opacos?”  
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Precisamos então voltar até a década de trinta para uma melhor compreensão do panorama que 

nos interessa especificamente. 

Segundo Teles (1983), foi a partir da década de 1930 que a produção literária goiana 

se encorpou, tendo seu ápice vinte anos depois. Dois anos antes Leo Lynce publicou a obra 

poética Ontem (1928). O livro experimentava nos poemas rupturas possibilitadas pelo 

modernismo, como o verso livre e, segundo Nascente (1978, p. 365), “[...] foi recebido 

encomiasticamente pela crítica dos grandes centros de cultura nacional, tendo merecido, em 

Portugal, especiais e consagradoras referências.” Na década de cinquenta, duas obras 

relevantes, da autoria de Bernardo Élis, foram publicadas. Foram o livro de poesias Primeira 

Chuva (1955), com forte influência modernista, e O Tronco (1956), livro de contos de viés 

regionalista.  

Segundo o estudo crítico e historiográfico de Teles (1983), o batismo cultural da cidade 

de Goiânia, em 1942, foi um grande marco, determinante para o adensamento e organização da 

produção literária no estado nos anos seguintes. O batismo reuniu poetas e romancistas de 

substância, como Bernardo Élis e Afonso Félix de Sousa. No período, verificou-se tentativas 

modernistas e nessa conjuntura a revista Oeste ocupou um lugar de destaque. 

Ele anota: “Para essa literatura – de consolidação e propaganda – foi que se fundou em 

1942 a revista Oeste, sob a direção de vários jornalistas, muitos dos quais vindo a notabilizar-

se em nossas letras como contistas e poetas”. (TELES, 1983, p. 130). Mais adiante, discorre 

sobre o período: 

Foi, portanto, um período eclético, a que denominamos Pré-Modernista, esse que de 
1930 se prolongou até 5 de julho de 1942, data do batismo cultural de Goiânia e do 
aparecimento do primeiro número da revista Oeste, em torno da qual se reuniram os 
elementos que pregarão, mais com poemas do que com artigos e manifestos, as 
idéias14 ecléticas do Modernismo. (TELES, 1983, p. 136) 
 

A revista Oeste se propunha a apresentar a intelectualidade local e corroborar com a 

voz cultural da região; todavia, servia também para contribuir para a imagem positiva do 

governo sob o Estado Novo. O período teve em comum no país o surgimento de várias revistas 

com igual propósito e que contribuíram para uma certa profissionalização dos autores. Randal 

Johnson, em “A dinâmica do campo literário brasileiro (1930-1945)” (1995), observa como o 

Estado “penetrou em todas as áreas da atividade cultural” (JOHNSON, 1995, p. 171) no 

período. O autor registra que: 

Nos anos 30 e 40, o campo literário brasileiro passou por uma profunda reestruturação. 
Durante esse período, o Modernismo canonizou-se e institucionalizou-se, surgiram 
novas gerações de escritores e a divisão do trabalho intelectual tornou-se mais 

 
14 Mantivemos a ortografia original em todas as citações. 
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diversificada e mais especializada. Por volta de 1945, a dinâmica desse campo, 
baseada em mudanças estruturais da autoridade literária, tinha sido alterada de forma 
irreversível. (JOHNSON, 1995, p. 165). 
 

A revista Oeste cessou em 1945. Retomando então o panorama apresentado por Teles 

(1983), o batismo cultural marcou um período de agitação e o periódico fomentava esse ânimo. 

Após teria ocorrido um certo marasmo e na década de cinquenta novos eventos importantes são 

registrados. Em 1954 aconteceu o I Congresso de Intelectuais, com a presença de figuras 

ilustres, inclusive internacionais, o que tornou a animar o ambiente cultural. Entretanto, em 

1955 se deu o evento fatídico já citado anteriormente, em que despudoradamente se afirmou 

nunca ter havido literatura em Goiás. No ano de 1956 surge o grupo “Os Quinze”. No mesmo 

ano foi a vez de ocorrer a I Semana de Arte em Goiás. À oportunidade, o convidado Homero 

Silveira teceu críticas à produção no estado e sua manifestação perturbou novamente o espírito 

dos autores da região. Como resultado, entre vozes que anuíram e outras que se rebelaram à 

fala do palestrante Homero Silveira, o grupo “Os Quinze” não se abateu e lançou seu próprio 

manifesto no qual se declarou alinhado à geração modernista de 1945. 

Segundo Teles (1983), o grupo “Os Quinze” foi responsável por agitar o cenário 

literário e o próprio Gilberto Mendonça Teles o compunha. Para ele, seus integrantes primavam 

pelo resgate das ideias modernistas. Era bem-organizado, e tinha seu próprio manifesto. 

Entretanto, historicamente, no período, episódios pontuais e significativos revelam persistirem 

as críticas a respeito do “anacronismo” da poesia goiana e ao dito “atraso” com relação à 

produção do eixo central do país.  

Novamente, entendemos necessário esclarecer algumas expressões utilizadas por nós: 

“campo literário goiano”, “campo literário brasileiro”, “eixo central”, e “literatura nacional”. 

Primeiro, relembramos que o campo literário de Bourdieu funciona como um “conceito-

método”. Sobre isso, na apresentação da sua teoria dos campos e pesquisas, o estudioso diz: 

Visto que o que se trata de ensinar é essencialmente um modus operandi, um modo 
de produção científico que supõe um modo percepção, um conjunto de princípios de 
visão e de divisão, a única maneira de o adquirir é a de o ver operar praticamente ou 
de observar o modo como esse habitus científico – é bem este o seu nome -, sem 
necessariamente se tornar explícito em preceitos formais, “reage” perante opções 
práticas[...] (BOURDIEU, 1989, p. 21-22) 
 

Concentrando-nos no campo literário, conforme Fernanda Maria Abreu Coutinho 

(2003)15, ele é um conceito “operativo”. A autora também pondera: 

Ao lançar a categoria de “campo literário” [...] [Bourdieu] veicula o entendimento da 
Literatura como um jogo de forças, por vezes contraditórias. Essa é uma assertiva que 

 
15 Ela escreve: “Com o conceito de campo literário, Bourdieu objetiva elevar o status hermenêutico da Sociologia, 
habitualmente desmerecido como solução interpretativa que não consegue alcançar o âmago da criação artística.” 
(COUTINHO, 2003, p. 58). 
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pode ser desdobrada em perguntas como: Quem é afinal, essa figura, o escritor? Até 
que ponto é possível falar em autonomia quando se refere a ele? Ou ainda: como se 
dão as relações entre produção e recepção da obra de arte?” (COUTINHO, 2018, p. 
23) 

Ainda, segundo a professora,  

[...] o sociólogo assinala, através do conceito de “campo literário”, que faz parte das 
regras da arte atentar para o papel que outros agentes exercem no processo, em que 
está imerso o objeto artístico, nos âmbitos da produção, circulação e consumo. Nesse 
sentido, escritores, leitores, editores, livreiros e críticos ganham dinamicidade dentro 
do campo, porque são considerados, a partir de então, por meio de um nexo interativo. 
(COUTINHO, 2018, p. 25) 
  

Nesse processo, Bourdieu adverte para a necessidade de o pesquisador pensar 

“relacionalmente”16. Nos apoiando no autor, aplicamos então seu conceito-método em nosso 

estudo sobre a poesia goiana, no recorte que fazemos em Pio Vargas e Darcy Denófrio. Assim, 

temos o “campo literário goiano” como a aplicação do seu conceito para as nossas 

problematizações, observações e análises. Nessa operação, o campo literário goiano não se isola 

do campo literário brasileiro pois entre eles forças atuam continuamente e ambos são 

compreendidos como espaços onde as disputas ocorrem de modo “interativo” e relações se 

fazem necessárias. 

  Em nossa leitura, o campo literário brasileiro se faz também do goiano, mas se 

distingue deste como “espaço de lutas” por concentrar o maior volume de capital e as disputas 

mais significativas em suas dinâmicas, concentrando a autoridade (ou legitimidade) para 

impactar toda a mentalidade de produção literária no Brasil. Não anula, entretanto, a existência 

de forças específicas e dinâmicas locais, e nem significa que o caminho inverso não possa 

ocorrer, um tensionando o outro.  

Para nós, segundo tal compreensão, o campo literário brasileiro é o “espaço” de lutas 

onde o “superávit” de capital se situa para a definição das regras da arte. Compreendemos então 

que há uma tensão tanto na relação de inclusão do campo literário goiano no brasileiro, quanto 

a respeito da autonomia relativa do primeiro, face a existência de suas próprias estruturas. Nesse 

jogo constante, o campo literário brasileiro se compõe do extrato mais simbólico advindo de 

qualquer um dos outros campos que o conformam, apropriando-se de autorias de origens 

“geográficas” distintas. Depois de apropriadas, como é o caso de José de Alencar, Carlos 

Drummond, Guimarães Rosa (por exemplo), tais autorias passam a ser assentadas como 

referência.  

 
16 “Pensar relacionalmente” significa também considerar os outros campos dentro do campo social, e não apenas 
as estruturas dentro de um campo específico. 
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Assim, nos momentos em que dizemos “literatura nacional”, nos referimos a uma 

concepção canônica, englobando a produção e autores legitimados e assumidos como 

referências válidas para campos literários do país. Quando utilizamos o termo “eixo central” 

(que pressupõe o campo literário brasileiro), consideramos o espaço correspondente ao que 

engloba o “superávit” de capital manipulados por seus agentes para a definição das regras do 

“jogo” da arte literária (que por sua vez impacta o campo literário goiano). Ele não é absoluto. 

Ocorre que historicamente podemos identificar uma ou outra região no país onde se concentram 

as principais manipulações de capital e os principais agentes (não são apenas pessoas, mas 

instituições - aqueles que detém maior legitimidade pondo em funcionamento as instâncias de 

legitimação, ou seja, os que detém maior capital específico). Assim, para o período considerado 

em nossa pesquisa, o eixo central corresponde geograficamente com as capitais dos estados do 

Rio de Janeiro e São Paulo, com pequenas variações17. 

Feitas as ressalvas sobre as expressões, voltamos às questões do “anacronismo” e 

“atraso” que marcam o cenário literário daquela época. Na nossa concepção, tais questões 

refletem tanto uma expectativa do olhar “estrangeiro” que reafirma seus parâmetros, como 

também reluz uma análise do interior do ambiente de produção, com suas próprias tensões e 

lutas de afirmação. Apontam, nesse sentido, para situação periférica do campo literário goiano 

e com isso nos leva a reconhecer as referências válidas das “regras da arte”. Ao mesmo tempo, 

nos faz concluí-lo à margem do centro de referência definidor das regras da arte na dinâmica 

do país. Desse modo, o campo literário goiano ocupa uma posição de ser sempre “analisado e 

julgado” e não a de “analisar e julgar” as produções dos outros campos literários conforme seus 

próprios critérios, pois tais critérios advêm do eixo central. Assim, o campo literário goiano, 

ciente de seus limites mais periféricos, reafirma-se como tal ao ambicionar de modo recorrente 

a vitória de seus autores na “transposição do rio Paranaíba”. 

 

Diante dessas ponderações, e para compreendermos o cenário que antecede as 

publicações dos autores aqui estudados, problematizamos a dinâmica do campo literário goiano 

a partir do levantamento feito. Nesse exercício, percebemos que o período anterior à década de 

1980 apresenta alguns episódios vistos como esforços para afirmação da literatura local, fato 

que nos chama a atenção como uma verdadeira disputa e delineamento de espaço. Nesse 

sentido, a instituição da revista Oeste, a formação da UBE-Go, que também se encontra inserida 

cronologicamente nesse momento, a Semana de Arte de Goiás etc. foram ações que 

 
17 No nosso estudo, o período abrange a década de 1930 até o final da década de 1990.  
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encontraram correspondência com as ocorridas no eixo central. Incluímos, ainda, a organização 

de grupos de escritores com aspirações vanguardistas, como foi o caso do “Os Quinze” e do 

“GEN”.  

Além dessa tônica particular do campo literário goiano, vemos uma outra questão 

caracterizando a crise acerca da valorização da literatura local: o tom de encantamento com o 

progresso e o futuro. O estado de Goiás, sertão do país, experimentou um ânimo de 

modernidade com a mudança da capital, ocorrida sob o Estado Novo, como um fato impactante 

para mentalidade goiana. O trágico sonho do progresso, essa eterna promessa e sua fatídica e 

inevitável frustração, já evidenciadas pós ilusão da modernidade. Esse sentimento, observado 

diante dos eventos literários polêmicos concentrados nos anos seguintes, ecoa dentro do campo 

literário goiano através das sucessivas ações de afirmação.  

Trecho de um artigo publicado na edição comemorativa de 60 anos da Revista da 

Academia Goiana de Letras ilustra o ânimo um tanto nostálgico-esperançoso-afetado 

introjetado na capital em perspectiva, como uma síntese do entusiasmo desenvolvimentista que 

que ocorria à época. Segundo nossa leitura, esse sentimento parece reforçar a crise existente de 

sair da posição “aquém”, com relação ao eixo central do país. Isso, por sua vez, implica em uma 

maior dificuldade para o exercício da consciência das peculiaridades e particularidades das 

disputas específicas da produção artística local. O trecho da revista diz assim:  

Seu primeiro número [Revista da Academia Goiana de Letras] foi publicado em julho 
de 1957, ou seja, nos começos difíceis da entidade. Instituída em 1949, no Palácio das 
Esmeraldas, a AGL denotava que o Batismo Cultural de Goiânia (1942) não havia 
sido somente uma bela e oportuna mensagem. Mas, sim, uma profissão de fé do 
Estado de Goiás que, corajosamente, sob o comando de Pedro Ludovico Teixeira (um 
dos fundadores da Academia), transferira sua capital do colo da Serra Dourada para 
uma campina verde, onde o vento, com modinhas goianas, lhe apresentou as boas-
vindas. Realmente, Goiânia já era chamamento, oferta, paradigma. (LEÃO, 2017, p. 
5) 
 

Para um melhor entendimento da “luta” e “empenho” para o reconhecimento da 

literatura local face a nacional e do ânimo desenvolvimentista (duas características que 

percebemos no cenário literário goiano nos anos anteriores à década de 1980), convém 

retrocedermos ainda um pouco mais no tempo para lançar os olhos sobre alguns impactos do 

modernismo nas regras da arte e sua configuração no estado de Goiás. Afinal, o movimento 

modernista foi para a literatura brasileira o grande marco de sua razão crítica, acidificando as 

escrituras que a partir de então refletem, criticam, digerem, rompem com os padrões para a 

prática do “novo”, e está cronologicamente anotado na década de 1920. Apresenta o verso livre, 

traz para dentro do poema o ordinário, o cotidiano, ou seja; reconfigura toda uma lógica criativa 
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e se inaugura como um projeto “de” e “para” o país, disseminando a novidade para as outras 

regiões do Brasil. 

As ideias do modernismo enquanto movimento repercutem no campo literário goiano 

no mesmo século, só que mais tardiamente, quase no fim do decênio dos anos vinte. Ele também 

provoca movimentações próprias no estado, ressonando a partir de então até a década de 1950. 

De fato, é problemático pensar esse “novo” a ser praticado na literatura diante da conjuntura 

política por que passava Goiás, o qual, por si só, fundamentava-se no discurso da novidade, 

com a mudança da capital para Goiânia servindo de símbolo maior da transformação e discurso 

ideológico político do momento. 

Um registro desse período é a entrevista do professor Colemar Natal e Silva concedida 

à Yêda Schmaltz, em que falou como testemunha histórica da memória da evolução cultural de 

Goiânia. À oportunidade, o professor disse: 

Como os grandes empreendimentos humanos, a construção de Goiânia tem três faces: 
uma que se projeta para o passado, outra que reflete o presente e outra que prenuncia 
o futuro. [...] a do futuro, é a vertigem do porvir. Goiânia aparece, então, diante da 
comunidade brasileira, ao mesmo tempo como síntese de todas as conquistas e glórias 
do passado e previsão arrojada, sábia e científica do futuro, tendo ainda o imperativo 
indeclinável de representar a consciência da realidade contemporânea. [...] 
Quando Goiânia nasceu, iluminada, então, pelo ideal avançado desse tipo de 
progresso, sentimos e proclamamos bem antes de seu batismo cultural, ser mister algo 
mais de que prosperidade material para que o empreendimento pudesse atingir, por 
completo, a sua finalidade. Era preciso lançar, simultaneamente, a bases de uma nova 
civilização...18 
 

Essas particularidades do campo político entrelaçam-se ao campo literário. Assim, no 

estado de Goiás, parece que em todo o período, desde o final da década de 1920, precisamente 

em 1928, com o lançamento de Ontem de Leo Lynce, até o surgimento do GEN, o grande 

esforço praticado foi o de afirmação, inflado, ainda, pela aspiração ao futuro, ao novo tempo. 

A busca pela afirmação não se restringia ao “nível” da produção local diante da nacional, na 

figura de alguns autores, mas também à efetivação da prática de uma das ideias semeadas no 

início do século XX com o modernismo no Brasil: o exercício crítico sobre o fazer literário e 

seu objeto.  

Analisando tais pontos de discussão com um olhar mais dilatado, na tentativa de uma 

compreensão mais sistêmica e ampla, ousamos dizer que teórica, criticamente e artisticamente, 

Gilberto Mendonça Teles é um exemplo desse esforço com o seu livro até hoje tomado como o 

mais completo registro literário historiográfico do estado, no qual encara a poesia em Goiás 

 
18 SCHMALTZ, Yêda. Evolução cultural de Goiânia. Diário da Manhã, Goiânia, 24 out. 1982. Suplemento 
literário. Ano 2, n. 64. Disponível em: https://medialab.ufg.br/cafecomleitura/historia-leitura-goias/evolucao-
cultural-de-goiania/ Acesso em abril/2009. 
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como objeto de análise. A obra A Poesia em Goiás, publicada em 1964, objetivamente 

fortaleceu e impactou as regras da produção literária no estado. Ao operar uma sistematização 

da produção goiana, recuperando de várias fontes registros de autores, notas sobre 

classificações anteriores, antologias passadas etc., acalmam-se as polêmicas tão reiteradas no 

período que o antecedeu. Há, finalmente, uma organicidade que engloba séculos, mesmo 

reveladas as deficiências e limites do ambiente produtivo e de alguns autores. No livro, ele 

consegue conferir um sentido de continuidade ao fazer literário em Goiás. Finalmente, delineia-

se uma história. E, agente efetivo que foi, opera esse feito sem se furtar às exposições críticas, 

chancelando algumas obras em detrimento de outras. 

Conforme análise de Goiandira Ortiz de Camargo (2018, p. 46), essa história já teria 

sido esboçada na parte literária do Annuario Histórico, Geographico e Descriptivo do Estado 

de Goyaz, do ano de 1910, organizado por Francisco Ferreira dos Santos. Assim, entendemos 

que, se o seu primeiro esboço foi no início do século, na década de 1960 Gilberto Mendonça 

Teles definiu seus traços. 

Objetivamente, no período, a agência do autor do A poesia em Goiás, primeiro, poeta, 

depois, pesquisador e crítico literário, nos serve de exemplo ao consideramos um evento 

brevemente citado em sua obra como uma polêmica que resultou no fortalecimento do grupo 

“Os Quinze”, do qual ele fazia parte.  Trata-se da palestra de Homero Silveira durante a I 

Semana de Arte de Goiás e os desdobramentos externos e locais decorrentes do episódio. Na 

historiografia feita, nada é detalhado sobre a sequência de falas de Homero Silveira na capital 

paulista sobre a literatura goiana e a produção contemporânea de Gilberto Mendonça Teles.  

Em sua dissertação, Lúcia Tormim Mollo (2016) trata do episódio como uma polêmica 

que encontrou sede no Jornal Oió, cuja primeira publicação data de fevereiro de 1957 e traz as 

críticas de Homero Silveira publicadas em São Paulo primeiramente. O periódico goiano foi 

uma das iniciativas de Olavo Tormin, proprietário da livraria Bazar Oió, espaço onde as forças 

do campo literário goiano atuaram intensamente entre os anos de 1951 até a primeira fase da 

ditadura militar. A livraria teve suas atividades golpeadas pelo regime antidemocrático, 

sofrendo perseguição e censura e, debilitada em seus últimos instantes, conseguiu com muito 

custo se manter até 1974. A publicação do jornal perdurou por quase dois anos e durante isso 

marcou o ambiente literário. Seu lançamento ocorreu em 1957, mesmo ano da única edição do 

jornal Poesia do grupo “Os Quinze”.  

O Jornal Oió foi lançado trazendo as críticas de Homero da Silveira ao grupo, 

publicadas primeiro em São Paulo logo após sua participação na Semana de Arte de Goiás 

realizada em 1956. Segundo os registros acessados por Mollo (2016, p. 103), nas edições em 
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que foram transcritas as falas do crítico paulista, o grupo “Os Quinze” fora mal avaliado e a 

autora chama a atenção para a responsabilização do Jornal Oió pelo fim do grupo “Os Quinze”, 

por Gilberto Mendonça Teles.  

Acessando na fonte a citação da autora, encontramos as seguintes palavras do 

professor: “A razão todavia do desaparecimento do grupo “Os Quinze” foi o aparecimento do 

Jornal Oió.” Em seguida, de modo mais vago, diz que “os escritores que há muito estavam 

parados nos seus trabalhos intelectuais se puseram a movimentar, porque sobre eles iam 

recaindo a crítica dos novos.” (TELES, 1983, p. 174). Em nossa análise, não nos parece que 

houve uma afronta nem a Olavo Tormim, nem ao jornal ou ao Bazar Oió, como sugere a 

abordagem do estudo de Mollo (2016). Apesar disso, se destaca para nós, considerando nossa 

discussão, um outro ponto: a supressão à atuação do crítico Homero Silveira àquela época, nas 

páginas em que fala sobre o Jornal Oió. Principalmente porque ele destaca a atuação de Paulo 

Dantas, que escreveu nas mesmas edições do periódico, mas que diferente daquele, seus textos 

elogiavam a produção e atividade literária goiana. 

Recorremos ao caso pois ele ilustra a existência dos “jogos”, “escolhas”, as “disputas”, 

sempre constantes no campo literário, descrito metaforicamente por Bourdieu (1996, p. 133) 

como  

[...] o lugar de uma espécie de balé bem ordenado no qual os indivíduos e os grupos 
desenham suas figuras, sempre se opondo uns aos outros, ora se defrontando, ora 
caminhando no mesmo passo, depois dando-se as costas, em separações muitas vezes 
retumbantes, e assim por diante, até hoje [...] 
 

O Bazar Oió foi um local, como os salões, onde esse “balé” e a disputa pela autoridade 

para ditar as regras da arte literária puderam se desenvolver. A autoridade é um ponto central 

para o campo literário, pois nele se busca a detenção do monopólio da “imposição das categorias 

de percepção e de apreciação legítimas” (BOURDIEU, 1996, p. 181). Isso é poder, um poder 

que se disputa. Segundo o sociólogo, “é a própria luta que faz a história do campo; é pela luta 

que ele se temporaliza.” (BOURDIEU, 1996, p. 181).  

Dessa forma, a livraria de Olavo Tormin, e ele próprio, impactaram mais um elemento 

objetivo do campo literário. Isso porque, além da relevância para a legitimação de autores, 

houve a contribuição para formação de público leitor, não só através da venda dos livros, mas 

de empréstimos informais. Além disso, promoveu vários eventos, encontros, debates, noites de 

autógrafos e atividades do gênero, que despertavam o interesse das pessoas.  Em sua dissertação 

sobre o Bazar Oió, Mollo (2016, p.21) registra:  

A pesquisadora Orlinda Maria de Fátima Carrijo Melo (2002), em sua tese de 
doutorado pela Unicamp, pesquisou os pontos de leitura de Goiânia entre os anos de 
1933 e 1959. [...] ela encontrou referências ao Bazar Oió, parte delas por meio de 
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entrevistas feitas com um grupo de leitores. É o caso da empregada doméstica e 
benzedeira Sebastiana (a pesquisadora não informa o nome completo), que assim se 
recorda da sua experiência na livraria de Olavo Tormin: ‘Sempre que saía do trabalho 
mais cedo, ou quando a minha patroa viajava eu ía ao Bazar Oió. Tinha todos os livros. 
Lá, eles deixavam um livro de cada lançamento sobre uma mesa. Quem quisesse podia 
ler esses livros lá. Eu “futricava” e lia outros da prateleira. Lia em pé, diante da 
prateleira, não gostava de conversar para não perder tempo, porque eu tinha que pegar 
meus filhos na escola. Nem sentia as dores nas pernas. Nem sentia fome. Lia cada dia 
um pedaço do livro, e depois eu guardava bem no fundo da prateleria, com esperanças 
de que ele não ia ser vendido (MELO, 2002, p. 108)19’. 
 

A livraria possibilitava a quem se interessasse, a independer de sua ascendência social, 

o contato com a literatura e o exercício de apreciação dela, pois, ali, esses critérios eram 

constantemente reproduzidos. No local havia também um mural permanente para informar 

publicações, acontecimentos ligados à cultura, regional e nacional etc. Era um espaço de 

multiplicidades, atrativo para os interessados por cultura e literatura em particular. No Bazar, 

os jovens, que seriam mais adiante os autores do GEN, transitaram. Transitaram também outras 

pessoas ilustres para a literatura, tanto nacional quanto internacional. Assim, a agência exercida 

por Olavo Tormin quando analisada a importância do Bazar Oió para o campo literário goiano 

nos parece um fato inquestionável.  

O Bazar, por meio de seus eventos e atividades, funcionou de modo análogo aos salões 

descritos por Bourdieu (1996). Nele, as pessoas se concentravam para discutir sobre arte. Os 

autores, como tais, buscavam cativar lugar no campo literário, e o Bazar Oió era bem propício 

para a exposição, elevação ou desmonte desses escritores. Mas o empreendimento de Olavo 

Tormin mobilizou grupos além dos autores, críticos, políticos e afins. Contagiou a sociedade, 

com o novo público leitor que se formava naquele momento, e tinham características bem mais 

diversificadas que os leitores da década de 1920 e 1930, antes do progresso do estado marcado 

com a nova capital. O público contemporâneo do Bazar Oió se encantava pelos eventos 

realizados, além dos livros, claro. 

Os acontecimentos do Bazar Oió eram noticiados pela rádio, em tempo real, e quem 

não conseguia estar presente em virtude da lotação da casa, podia participar escutando a 

transmissão e comentários do evento. A população goianiense, nesses anos, animava-se então 

com o “universo” da arte, além do objeto artístico em si. O gosto pela literatura e seu domínio 

estava estabelecido como “valor” a ser cultivado. E sob a configuração do urbano que fundou 

a nova capital, a sociedade experimentava realidades mais diversificadas, implicando na 

diversificação de autorias, críticos e do público leitor. 

 
19 No trecho, a citação feita pela autora se refere à tese de doutorado A invenção da cidade: leitura e leitores, de 
Orlinda Maria de Fátima Carrijo Melo. Universidade de Campinas, 2002. 
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 Esse cenário nos permite dizer da efetiva manipulação, no período, do capital 

simbólico relativo à arte literária; somente possível a partir do assentamento do valor literatura 

no seu patamar específico, inverso à lógica econômica e diferenciado pela oposição que lhe é 

constitutivamente intrínseca. E, apesar dessa especificidade, em nenhum momento ele deixa de 

servir como expressão de poder. 

É verdade que nosso estudo não permite - e nem pretende - concluir que o Bazar Oió, 

com seu espaço aberto para a sociedade e maior democratização do ambiente literário, foi o que 

efetivamente inaugurou esse cenário. Entretanto, ele foi uma peça dessa engrenagem que se dá 

ao longo de anos. Afinal, como foi dito e tem sido exposto, a dinâmica do campo literário é 

fluida, e a mudança das regras do jogo se dão gradualmente e decorrem de um conjunto de 

fatores, determinantes e determinados ao mesmo tempo. Diante disso, nossa pesquisa nos leva 

a afirmar a existência de uma nova dinâmica, uma reorganização das estruturas do campo, e 

que pode ser observada entre as paredes, prateleiras e corredores do Bazar Oió.  

 
Figura 2 Eventos no Bazar Oió. Fonte: Mollo (2016) 

 
Dentro dessa transformação identificada, uma questão objetiva de impacto direto na 

recepção, com a formação de leitores e a conformação dos autores no estado a partir da década 

de 1960, é um dado que não deve passar despercebido quando se lê A poesia em Goiás. Em 

capítulo dedicado à condição educacional do estado, Teles (1983, p. 165), citando dados 

contidos no plano de Governo do Governador Mauro Borges Teixeira, informa que 65% da 

população do Estado, no final da década de 1950, era analfabeta; e a evasão escolar era 

altíssima, com apenas 5% do total das crianças matriculadas concluindo o primário.  

Essas estatísticas problematizam qualquer discussão que se faça sobre a recepção em 

Goiás. Sinalizam, no mínimo, a particularidade do ambiente onde a elite se movia e ali podia 

produzir e usufruía de sua literatura, estando a grande maioria da população excluída desse 
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exercício. Uma exclusão - o que é distinto de uma escolha, que poderia ser tratada como 

diferenciação na esfera da percepção e do gosto, considerando as disposições de Bourdieu 

(1989) sobre a violência simbólica. O que vislumbramos, no caso, é o desprovimento dos 

recursos prévios necessários e básicos como a educação à maioria da população.  

A educação no estado de Goiás é objeto de estudo no qual não nos detemos 

profundamente e nem de modo crítico. Da mesma forma, não nos concentramos aqui em 

discutir a fundo a recepção literária e a formação de público leitor. Todavia, entendemos 

relevante, para minimamente compreendermos o cenário literário e seus horizontes, 

levantarmos informações sobre ela.  Recorrendo então ao trabalho historiográfico do professor 

Genesco Ferreira Bretas (1991), que abrange a instrução pública em Goiás do período colonial 

até a década de 1960, ele informa que ao fim da primeira república o sistema de ensino já era 

estruturado.  

No início do Estado Novo havia 20 grupos escolares, 161 escolas comuns além de 

outras que ele não quantifica nos ambientes rurais. O ensino normal era composto por 6 

estabelecimentos, um do Estado e os outros particulares. Sua estrutura era a seguinte:  

[...] o ensino normal se dividia em dois cursos, o complementar, de 3 anos, e o normal 
propriamente dito, de 3 anos, divisão logo em seguida, pelo novo regulamento de 28 
de janeiro de 1931, modificada para 2 anos de curso complementar e 4 anos de curso 
normal, mas guardando o mesmo número de disciplinas (onze) acrescentadas as de 
História de Goiás e Educação Cívica. (BRETAS, 1991, p. 575). 
 

A formação de professores foi um dos grandes desafios do Estado na educação, e o 

ensino normal foi assumido como mecanismo para enfrentamento do analfabetismo que em 

Goiás estava no percentual de 80% na década de 1930. (Canesin & Loureiro, 1994, p. 75 apud 

NEPOMUCENO; GUIMARÃES, 2012, p. 105). Nesse período, conforme apresenta Luciana 

da Silva Martins e Elianda Figueiredo Arantes Tiballi (2017, p. 11), 

A renovação educacional oficializada em Goiás, fundamentada em princípios 
escolanovistas, recebeu especial atenção do Governo que implantou vários projetos e 
investiu na formação de profissionais da Educação que pudessem contribuir com a 
implantação destes novos projetos. Alguns professores foram encaminhados para São 
Paulo e para outros Estados a fim de se qualificarem. Também foram contratados 
professores de outros Estados que vieram a Goiás para a realização de cursos de 
formação dos docentes da rede pública de ensino.  
 

Nos anos seguintes, o “ânimo” progressista se ampliava na sociedade. Bretas (1991) 

informa que o Liceu foi transferido para Goiânia em 1937 e viu saltar a população estudantil de 

200 alunos para 300 no primeiro ano, “e a cada ano subsequente foi a 400, 500, e mais, até 

chegar à casa do milhar, sem parar de crescer.” (BRETAS, 1991, p. 579).  

A partir de 1947, houve um crescimento maior da rede escolar primária e secundária. 

O professor registra: 
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A expansão do ensino secundário foi notável a partir dos anos cinqüenta. Nos anos 
trinta, como estabelecimentos equiparados, tínhamos apenas o Liceu e o Ginásio 
Anchieta. A partir dos anos quarenta, numerosos estabelecimentos de ensino 
secundário apareceram, na Capital e no interior. [...] hoje, cada cidade de três mil 
habitantes acima tem o seu colégio, oficial ou particular. (BRETAS, 1991, p. 591) 
 

A respeito do ensino superior, ele relata que em 1959 foi deferido pelo presidente 

Juscelino Kubitschek o reconhecimento da Universidade Católica de Goiás, e em 1960, através 

da Lei nº 3.834-C, de 14 de dezembro de 1960, foi criada a Universidade Federal de Goiás. 

Teles (1983, p. 165-166), por sua vez, em seus comentários, apesar de celebrar a melhoria do 

ensino primário e fazer ressalvas ao secundário, reconhece, no período, a educação superior 

como o grande destaque: 

Mas o verdadeiro desenvolvimento do Estado de Goiás no sentido da educação tem-
se verificado no ensino superior, em que o aparecimento das universidades e de suas 
preocupações científicas veio dar ao goiano outra de suas possibilidades, alargando-
lhe os horizontes e exigindo de nossos intelectuais a revisão, a atualização e o 
fortalecimento de sua cultura [...] (TELES, 1983, p. 165-166).  
 

Os avanços obtidos na educação de um modo geral não conseguiram expurgar o 

analfabetismo da história do estado nos anos seguintes, e nem da história do Brasil. O 

analfabetismo e o baixo índice escolar foram e ainda são uma mácula para o país, mas sua 

parcela foi diminuída no período. Como implicação direta, aventamos a possibilidade do seu 

impacto ao longo do tempo para os potenciais leitores. Mas, sobre isso, são necessários mais 

estudos e aprofundamentos.  

Em nosso levantamento de informações para “reconstituição” do cenário que antecede 

e acolhe os nossos autores, encontramos a retomada do problema do analfabetismo em 

reportagens nos jornais da década de 1970 e 1980, e seu apontamento como uma das causas do 

baixo índice de vendas de livro e leitura, para as expectativas do momento. Mas, ao lado dele, 

os livreiros entrevistados, autores, agentes da cultura etc., também colocaram a televisão como 

obstáculo ao “avanço” do gosto pela arte. O moderno aparelho, naquela época, foi, nas 

entrevistas, culpado de “consumir” o tempo antes devotado às leituras e de ser um instrumento 

de alienação da sociedade. 

Logicamente, a discussão não é simples, e nem é o objeto central do nosso trabalho. 

Todavia, percebemos importante retomar a premissa da lógica do campo literário, que se funda 

em uma sempre constante e renovada oposição que ao final resulta em uma parcela social muito 

menor que a da totalidade do grupo social como a responsável por “dizer” as regras da arte. 

Afinal, não é todo leitor, nem todo autor, nem todo livreiro etc. que atua sob os específicos 

preceitos de apreciação, e produção da obra de arte reconhecida como tal. Assim, as reportagens 

identificadas na fase de levantamento, nas quais são “denunciadas” a “pouca leitura”, 
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deficiências do mercado editorial, livreiro e outros, que aparentemente podem sugerir uma 

debilidade do cenário literário goiano, nos levam a observar o estabelecimento antagônico de 

um núcleo reduzido e centrado na literatura legitimada e outro gravitando entre best sellers.    

Feito o breve parênteses, apontamos para outras iniciativas, de cunho político social 

que impactam o campo literário goiano. Paralela à ampliação do acesso à educação no estado, 

que foi brevemente exposto nas linhas anteriores, e sua estruturação nos níveis primário, 

secundário e superior, fato diretamente ligado aos grupos leitores, a inauguração e o 

fortalecimento das bibliotecas no estado é um fato também relevante.  

O nome de Marieta Telles Machado é indissociável da leitura no estado e do 

movimento das bibliotecas. Desde muito nova até o momento de sua morte, em meados da 

década de 1980, trabalhou com afinco para inaugurações e ampliações de bibliotecas, espaços 

públicos de leitura, cuidando sempre para que o acervo disponibilizado fosse substancioso, com 

obras clássicas e canônicas e com os escritores do estado. As bibliotecas se tornaram uma 

demanda para os agentes culturais. Para os que vinham de famílias mais abastadas e estudadas, 

a casa tinha seus livros, mas para os demais, o contato com a leitura se iniciava na escola, e 

podia ser ampliado apenas através das bibliotecas.  

 
Figura 3 Notícia em jornal sobre convênio com o Instituto Nacional do Livro e 
Embaixadas para instalação de Bibliotecas no Interior e capacitação de pessoal20. 
 

Marietta Telles Machado relembra em um depoimento dado em entrevista à Domingos 

Félix, para a Revista Letras & Artes, sobre sua história, o gosto pelos livros e luta pela melhoria 

e ampliação das bibliotecas no estado: 

Nasci em Hidrolândia, [...] meu pai gostava de ler. [...] Com a escola, não havia livro 
que chegasse para minha fome [...] a família de minha mãe era estudada. [...] O caso 

 
20 EM MENOS de um ano Goiás tem 115 bibliotecas. O Popular, Goiânia, 9 jun. 1976. Cidade/Estado. p. 6. 
Disponível em: https://medialab.ufg.br/cafecomleitura/historia-leitura-goias/em-menos-de-um-ano-goias-tem-
115-bibliotecas/Acesso em abril de 2019 
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é que o meio era pobre, sem comunicações fáceis, tudo muito atrasado. [...] Lia 
dicionários e enciclopédias, pois juro que mesmo em Hidrolândia havia uma coleção 
da Velha Encyclopédia e Diccionário Universal, da Jackson, pertencente a um parente 
meu.21 
 

Ela ainda conta que ouviu de um amigo que na capital havia um lugar com prateleiras 

cheias de livros à disposição para quem quisesse ler. Tratava-se da Biblioteca Municipal de 

Goiânia. Adolescente, veio para capital estudar no colégio Lyceu e foi nomeada pelo prefeito 

Venerando de Freitas para coordenar a biblioteca. Com uma história pessoal atrelada aos livros, 

muito foi feito por ela em favor dos ambientes de leitura no estado. As bibliotecas passaram a 

ser assunto recorrente nos jornais, e os autores goianos sempre que podiam também alertavam 

para a importância e maior cuidado com esses espaços públicos destinados à leitura. 

A partir dos anos sessenta, com as mudanças aqui apresentadas e nessa nova 

conjuntura, jovens vindos do interior para a capital, partilhando dos ânimos crescentes de uma 

intelectualidade fomentada com o universo acadêmico e com a valorização de discussões 

teóricas e sistematizadas, formaram o GEN - Grupo de Escritores Novos. O GEN foi 

brevemente apresentado na obra de Teles (1983), sob um certo tom de desconfiança dada a 

proximidade histórica e dificuldade do exercício crítico no momento. É um risco a que se sujeita 

quem corajosamente enfrenta o novo, contemporâneo de si, às vezes acertando como um 

vidente, às vezes sendo refutado pela própria história que, no instante da tentativa, não é outra 

coisa senão o desconhecido futuro.  

Sobre o período que compreende os anos desde o marco literário do batismo cultural, 

e o surgimento do GEN, Olival (2009a, p. 48-49) diz: 

A nosso ver, teríamos as datas de 1942 e 1963 enfeixando não simplesmente um hiato 
mas um espaço de fermentação dinâmica, um período de maturação e inquietação, 
fatores alimentados não só pelo Grupo do Quinze (que reuniu vultos importantes e 
nosso mundo cultural, como Gilberto Mendonça Teles e Bernardo Élis, abrigando 
nomes afinados com a Geração de 45), como também, em 1963, pela efervescência 
de novos contatos e discussão de novas ideias, tanto em âmbito nacional quanto 
internacional, trazidos pelo grupo de Escritores Novos (GEN). 
 

Os membros do GEN eram sobretudo árduos leitores e estudantes entusiasmados. 

Jovens, se propunham a discussões sérias e comprometidas com o fazer literário e foram 

diretamente influenciados pelo movimento da poesia práxis de Mário Chamie. Objeto de estudo 

da professora Moema de Castro e Silva Olival, o grupo se guiou pela vanguarda e era rigoroso 

com a qualidade da produção poética local. A autora registra: 

Heleno Godoy já havia publicado um livro de poesia (Os veículos, 1968), mencionado 
por Mário Chamie como legítima expressão desse movimento que, segundo declara 

 
21 FELIX, Domingos. De novo e sempre a batalha dos livros. Cinco de Março, Goiânia, 28 abr. 1980. Letras e 
Artes, p. 22. Disponível em: https://medialab.ufg.br/cafecomleitura/historia-leitura-goias/de-novo-e-sempre-a-
batalha-dos-livros/ Acesso em abril/2019 
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em sua obra Instauração práxis I e II (1974, p. 73), foi, na história da cultura brasileira, 
o primeiro projeto autóctone. Chamie esclarece: “Com isso e por isso ao invés de ser 
um eco ou uma repercussão retardatária da vanguarda, configura uma proposta 
original que exerce influência e estímulos criativos, interna e externamente”. 
(OLIVAL, 2009a, p. 131) 
 

Retomando um texto da Revista Práxis, publicação do grupo, Nascente (1978, p. 301) 

exemplifica bem o espírito e o ânimo do movimento: 

A Revista “Projeto Praxis 1”, expõe, esclarece e propõe todos os fatos: Carlos 
Fernando Magalhães, Carlos Rodrigues Brandão, Heleno Godoy, Luiz Araujo, 
Reinaldo Barbalho propõem o seguinte: “Práxis rompe com a reificação contextual, 
passando a ser uma análise/ação de uma sociedade em trânsito permanente onde se 
funde o autor/leitor como construtores e analistas de uma mesma realidade, 
integrados”. 
  

O GEN lançou os autores que, cessado o movimento no final da década de 1960, ao 

longo dos anos foram ocupando desde cargos em órgãos públicos ligados à cultura, à Academia 

Goiana de Letras, UBE-Go, à docência nas universidades. Os que perseveraram no fazer 

literário hoje são poetas, romancistas, teatrólogos e contistas que podemos dizer “consagrados” 

para a literatura goiana. Olival (2000, p. 16) diz: 

Concluindo, atribuímos ao GEN este papel de cadinho de intelectualidade, em Goiás, 
entre os anos 60 e 70, de que resultaram nomes capazes de representar, hoje, o que 
temos de mais consciente e criativo no mundo das Letras. Estariam, aí, apesar do 
GEN, é verdade, comandados pelo talento, mas, certamente, foi com o GEN que se 
aprofundaram as condições de conscientização do papel de escritor moderno, das 
colocações da relação Homem-Literatura (o homem apanhado nas profundezas de 
seus desejos através das frustrações do cotidiano), do peso de suas possibilidades e de 
suas responsabilidades no mundo cultural de hoje. 
 

Os jovens escritores do GEN primeiro circularam pelo Bazar Oió, depois, 

desmembrados seus integrantes e seguindo cada qual com seu projeto artístico de escrita, 

estabeleceram estreitas relações com a Editora Oriente que, como tal, desde 1968 até o ano 

1981, passou a ser considerada a “casa do escritor goiano”, promovendo eventos que agitavam 

o cenário cultural e literário. 

A crítica literária na região teve sua própria configuração e é fundamental para 

compreensão da história literária do estado e para as análises seguintes sobre os dois autores 

aqui pesquisados. A crítica literária em Goiás se desenvolveu no curso do século XX, vindo a 

apresentar na década de 1980 uma estrutura razoável, sólida e suficientemente ramificada, como 

crítica literária especializada, havendo inclusive publicações de artigos e dissertações sobre 

obras locais (CAMARGO; GUIMARÃES; ROSA, 2018). Mas, obviamente, antes dessa crítica 

propriamente literária e de fundo científico, houve outra; aquela acomodada nos prefácios, 

orelhas, e notas ou colunas de jornal, realizadas nas décadas que antecederam os marcos aqui 

apontados.  
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Para Teles (1983), o surgimento da crítica literária está situado na primeira parte do 

decênio de 1940, com análises publicadas nas revistas e que ultrapassam puras informações 

biográficas dos autores. É nesse momento, também, que o autor-proletário começa a se 

estabelecer como tal, na conjuntura goiana, escrevendo para jornais ou sendo funcionário do 

governo22. Sobre esse aspecto, Mollo (2016, p.46) colaciona as seguintes informações: 

Em Goiás, essa relação dos escritores com a imprensa e o Estado também é bem 
visível, [o comentário da autora observa a década de 40 e seguintes] já que alguns 
escritores goianos trabalharam para o governo e/ou na imprensa. Voltaremos a falar 
sobre eles, em um contexto local, no próximo tópico deste capítulo. Bernardo Élis 
colaborou com vários jornais e foi secretário da Prefeitura de Goiânia. Eli Brasiliense 
foi fiscal de renda do Estado, além de ter tido participação ativa na imprensa, entre 
outros cargos, foi redator-chefe da Folha de Goiás. Eliezer Penna, que foi secretário 
do Jornal Oió nos quatro primeiros números, era um jornalista que já vinha de uma 
experiência em São Paulo na Folha da Manhã, O Dia e Jornal Hoje, e em Goiânia, 
trabalhou na Folha de Goiaz, O Popular e Diário da Manhã. Assumiu ainda funções 
públicas, entre elas, secretário de Interior e Justiça, de Indústria e Comércio, de 
Imprensa e secretário Geral, cargos ocupados em diferentes governos goianos. Bariani 
Ortêncio escreveu crônicas para jornais locais, foi responsável pelo suplemento 
literário da Folha de Goiaz e é membro do Conselho Estadual de Cultura. Carmo 
Bernardes foi jornalista na Universidade Federal de Goiás, como servidor público, 
trabalhou ainda nas Centrais Elétricas de Goiás, foi assessor do governo e da 
presidência da Assembléia Legislativa. [...] 
 

Mas, retornando ao estabelecimento do marco para reconhecimento pleno da 

existência da crítica literária em Goiás, conforme Camargo, Guimarães e Rosa (2018), ele está 

datado somente a partir dos anos 1970, com obras propriamente classificadas como estudos 

críticos. Os autores citam, como significativa enquanto tal, a obra Aspectos da Cultura Goiana 

(I): antologia de artigos (1971). O livro, entretanto, segundo os autores, apesenta textos “[...] 

de composição pouco extensa [...]” e de “[...] importância documental, histórica e 

memorialística”. (CAMARGO; GUIMARÃES; ROSA, 2018, p.46).  

Ainda, sob o amparo do pensamento de Camargo, Guimarães e Rosa (2018), a 

produção crítica anterior não perde sua relevância, e serve, no mínimo, como “crônicas” para 

compreensão do momento literário vivido, mesmo que não possam ser considerados como 

trabalhos críticos literários propriamente. Mas se atentamos para a existência da crítica, sem 

aprofundar a discussão em sua qualidade, se jornalística ou se científica, uma constatação nos 

apresenta inegável: a partir da década de quarenta temos um novo habitus, no qual poetas e 

romancistas acumulam a função de críticos e apresentam seus novos pares. Essa novidade, 

então sagrada como nova rotina, se em seu primeiro momento não resultou em uma crítica 

detida no texto, estritamente literária, impactou e modulou as regras da arte. Sobre isso,  

Esses comentários em jornais, a despeito de sua extensão e sua abordagem superficial, 
tiveram o papel de criar uma ambiência de discussão sobre a literatura, mantendo na 

 
22 A afirmação coaduna com o estudo de Randal Jhonson (1995). 
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pauta os discursos sobre o assunto. E se não têm o estofo necessário para alcançar 
pertinência crítica e historiográfica, configuram-se como crônica de uma época, que 
trazem naturalmente a condição de registro histórico da expectativa de recepção. 
(CAMARGO, GUIMARÃES, ROSA, 2018, p. 45-46)  
 

A crítica literária e seu estabelecimento como instituição de legitimação trilhou um 

caminho próprio. Entre as décadas de 1930 e 1940, experimentou um grande fôlego, embora 

muito calcada no gosto e função jornalística. De todo modo, trouxe a fala de escritores sobre 

seus pares. Nas duas décadas seguintes, se modificou, e entendemos os avanços da educação 

com os cursos superiores na região como fundamentais, surgindo análises pautadas em uma 

“técnica” específica, como foi o estudo de Gilberto Mendonça Teles com A poesia em Goiás. 

Ao final da década de setenta e início dos anos oitenta, finalmente vemos uma crítica acadêmica 

como a prática, sendo Darcy França Denófrio uma expoente dessa produção.  

Ao final da década de sessenta, conforme nosso estudo, análises e problemas 

considerados, observamos que alguns pontos objetivos da estrutura do campo literário goiano 

já se mostravam sedimentados. Em síntese, nos referimos à crítica, que se ainda não era a crítica 

acadêmica especializada, já anunciava um caminho de especialização sem volta; a ampliação e 

diversificação dos perfis dentro do grupo social goiano “habilitados” para participar das 

dinâmicas do campo literário; e, por fim, as implicações na literatura goiana do processo 

literário brasileiro, metamorfoseado revolucionariamente pelo movimento modernista e 

deglutido de modo gradual e específico no estado de Goiás. 

 Assim, sobre a crítica literária, apesar de tipicamente jornalística, ou prefacial, muito 

margeada no gosto e de tom impressionista (embora já percebamos falas tangenciando análises 

da poética e seus recursos), detinha capital específico, e era capaz de mobilizar tanto autores 

quanto leitores. 

 Quanto ao grupo social, na nova paisagem delineada a partir dos anos sessenta, não 

mais reinavam absolutos os duros contornos oligárquicos23 que correspondeu por um bom 

tempo à porção erudita e intelectual goiana. O conjunto de leitores experimentara uma 

ampliação e diversificação, assim como o de propensos autores, com o gosto pela literatura e 

 
23 Conforme se depreende da leitura de Teles (1983), a literatura no Estado é iniciada por pessoas vindas de outras 
regiões, política e economicamente mais centrais, para aqui exercerem funções ligadas ao magistério e ao poder, 
como o cargo de juiz, promotores etc. O primeiro poeta teria sido um professor de latim, vindo de Minas Gerais, 
Bartolomeu Antônio Clodorvil. Inicia-se um grande movimento de imigração em 1830. Dos juízes vindos de outras 
regiões, observa-se, curiosamente, uma descendência de poetas; como é o caso de Manuel Lopes de Carvalho 
Ramos, baiano, poeta, juiz em Caiapônia, pai de Hugo de Carvalho Ramos e Victor de Carvalho Ramos. O mesmo 
ocorre com a elite tradicional de Goiás, como é o caso de Félix de Bulhões, por exemplo, considerado “[...] figura 
máxima e lendária com que se vai iniciar o que de melhor possuímos na nossa tradição literária do século passado” 
(TELES, 1983, p. 50). Em comum, eram aqueles poucos que conseguiam ter acesso à arte e aos estudos no Brasil 
daquela época. 
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seu exercício deixando de ser exclusivo à elite política e econômica. Esse novo traço só foi 

possível a partir da propiciação, às outras camadas sociais, da aquisição das competências 

necessárias para apreciação da literatura. Nesse sentido, entendemos como fundamentais para 

isso a aplicação do ensino e o reforço operado nos ambientes de leitura. Essa complexidade 

instaurada potencializou as disputas dando-lhes outros timbres e permitindo, mais adiante, o 

surgimento de autores atrelados a outras formas de expressão literárias, lutando pelo seu lugar 

ao sol.  

Por fim, as inovações modernistas e seus desdobramentos já tinham fervilhado na 

mentalidade de escritura dos autores goianos. Não se discutia mais a sua incorporação na lógica 

do campo literário goiano como um valor a ser perseguido como requisito para reconhecimento, 

vanguarda após vanguarda, como tentativa do “novo”, que jamais consegue ser absoluto. Para 

o campo literário, a diferenciação é elemento basilar através do qual suas disputas internas se 

aguçam. Tem-se, com isso, um novo habitus, uma modificação na estrutura e que desemboca 

na estética e vice-versa. Mas a diferenciação nessa perspectiva não se trata apenas de uma 

ruptura formalmente observada no texto literário, mas também eventuais retomadas. Tanto um 

quanto outro procedimento, em todos os casos, visa introduzir, a partir da figura do autor que 

se coloca, uma nova escritura. Tanto a faceta de “renovação” ou de “retomada” é capaz de 

operar uma “novidade”. 

Seguindo com a apresentação do panorama do cenário literário goiano nos anos que 

antecederam o período de publicação de Pio Vargas e Darcy Denófrio, quando o Bazar Oió 

fechou suas portas por dificuldades financeiras e políticas devido a ditadura militar, a Editora 

Oriente, com seus eventos de publicação, e uma postura política mais neutra, assumiu o posto 

antes ocupado por ele. Nesse sentido, a editora funcionou como espaço e agência de atuação 

vigorosa e relevante para a literatura goiana entre os anos 1968 e 1981. Diferente do Bazar Oió, 

ela tinha uma relação mais simpática com o governo durante a Ditadura Militar.  

Ao longo da leitura dos registros organizados no livro Estrela Editorial dos Irmãos 

Oriente (2002), percebemos a nostalgia e o afeto à figura dos irmãos que fundaram e dirigiram 

a editora, como se a sua existência no período e grande produtividade fossem puro resultado 

dos espíritos irrequietos e geniais de Taylor e Zezinho. Sem diminuir a importância da editora 

e de seus donos como agentes do campo literário naquele momento, ela não foi um caso isolado, 

assim como também não foi a revista Oeste na fase das revistas.  

Há uma constante dinâmica entre as forças do campo literário e os outros campos, e 

havia um padrão que se replicava em todo o país. As críticas nos jornais e as revistas perdiam 

espaço para os livros e para a crítica que surgia apoiada nas faculdades e instituição dos cursos 
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de Letras e Literatura. Por trás dessa mudança, um evento de ordem econômica também 

impactou os meios de divulgação dentro do campo literário - a redução de custos para produção 

de livros no Brasil a partir dos anos 1945. Novas realidades eram então ajustadas aos 

mecanismos disponíveis dentro do campo literário, o que altera e alterou as formas e os valores 

à disposição da atuação das instituições legitimadoras. 

Os irmãos Oriente foram agentes que realizaram em 1968 uma tendência nacional já 

sedimentada em algumas regiões do país. Sua importância, conforme nossa análise, foi agir 

diretamente para o fortalecimento da literatura goiana. Eles, além de publicarem vários autores, 

fomentaram um círculo de outros agentes, com as publicações, eventos e outros, representando 

uma verdadeira arena para as disputas do campo literário. Sobre o impacto da atuação dos 

irmãos Oriente e sua editora, a fala do escritor Miguel Jorge é representativa: 

Então, a Oriente passou a ser para nós um símbolo, uma nova ordem de valores, com 
a significação de incluir nossos nomes na história literária de Goiás e do País. 
Vivíamos dessa fixação de escrever e de imprimir nossas escrituras. Foi um tempo de 
sonho. De luta, de muitas reuniões, de encontros, de encantamento. (JORGE, 2002, p. 
74) 
 

Havia outros espaços onde os escritores, fomentadores da cultura e críticos se 

conglomeravam, mas a pesquisa conclui ter sido mais significativo, no período, como lugar de 

maior disposição do capital específico, a Editora Oriente e antes dela o Bazar Oió. O Bazar Oió, 

efervescente durante anos de discussões políticas animadas com o fortalecimento dos ideais 

sociais, tinha entre seus passantes e prateleiras vários intelectuais de esquerda (MOLLO, 2016). 

Não é estranho que os “jogos” simbólicos do campo literário fossem buscar refúgio em outro 

espaço durante os anos de chumbo, e a editora Oriente, segundo o levantamento feito, aparece 

então como o espaço encarregado dessa função.  

Primeiro ela serviu como ambiente seguro no período mais duro da ditadura, e, com a 

saída do Bazar Oió do cenário, sediou e atuou no “balé” descrito por Bourdieu (1996, p.136). 

Muito mais simpática ao governo estabelecido, ela vendia livros para ele e ainda contava com 

apoio do banqueiro Arédio Rezende. Sobre a atuação da editora Oriente, Licínio Barbosa (2002, 

p. 101) rememora:  

Nos anos sessenta, setenta e oitenta, foram centenas de títulos abrangendo os mais 
diversos gêneros literários: poesia, ensaio e biografia, didática, oratória, folclore, 
memória, ficção, reportagem, conto. E cada publicação era assinalada por um 
lançamento, com noite de autógrafo e a confraternização de escritores, políticos, 
empresários, gente da sociedade, estudantes, professores - pessoas que se interessam 
pelas coisas da cultura. 
 

Em 1978, pouco antes do encerramento das atividades da casa editorial dos irmãos 

Oriente, ocorreu a implantação definitiva da Editora da UFG. Foi um outro marco no período 
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para o campo literário. Atuante anteriormente sob a configuração de imprensa universitária, a 

partir desse ano ela ampliou e melhorou seu parque gráfico. Operou ainda um significativo 

investimento em formação de pessoal, e despontou, a partir de então, como mais uma referência 

para edição e publicação de livros, além de teses e revistas científicas. A editora da UFG 

também atou com significância para o fortalecimento da literatura local, através de séries 

editoriais que valorizavam o autor e a autora goianos. Outra característica que lhe diferenciava 

era a capacidade de edição, reprodução e divulgação e venda, através das estruturas da 

universidade. 

Retomando a afirmação de Camargo, Rosa e Guimarães (2018), apresentada páginas 

antes, na década de 1970 já há o surgimento de textos monográficos, mais densos e com critérios 

literários definidos. As universidades, a instituição dos programas de pós-graduação e as 

revistas acadêmicas foram determinantes para a definição do perfil da crítica. Na chegada dos 

anos 1980, a crítica era então propriamente literária.  

A década de 1980, quando se inicia, traz consigo uma nova mentalidade para a 

produção literária goiana. Ao longo dos decênios anteriores, a transferência da capital, as 

universidades, os ambientes de leitura, os jornais, a crítica literária, as editoras locais, a 

constituição de prêmios, os movimentos literários etc., os pontos apresentados, contribuíram 

para que gradualmente se operasse uma mudança na mentalidade de produção dos autores 

goianos. O antigo tormento da percepção de uma literatura “insuficiente”, “inexistente” ou de 

pouca qualidade, salvo raríssimos autores, parece ter sido substituído pela consciência de sua 

condição periférica em relação à nacional. Assim, em vez da “crise” insuperável entre a 

produção local e a nacional, discutia-se a diferença entre ambas, pelas razões atreladas ao 

campo social goiano e pela clara distinção dos domínios (verificado pelo volume de capital 

específico) do campo literário “brasileiro” face ao “goiano”.  

Entre os anos setenta e oitenta, conforme as reportagens acessadas pela pesquisa, os 

problemas pontuados sobre a literatura referiam-se à distribuição, divulgação e público leitor; 

também citavam o período político e econômico, mas já não questionavam sua qualidade. 

Transpareciam um ânimo de tom muito mais tranquilo sobre o potencial da literatura goiana 

com compreensão de seu espaço em contraposição à dimensão nacional. Miguel Jorge, em 

1971, entrevistado por Marietta Telles, afirmou que: 

Goiás, sob todos os pontos de vista, igualou-se aos grandes centros culturais. [...] Os 
rumos da poesia goiana são os mesmos dos outros estados. Nota-se uma preocupação 
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competitiva entre os vários poetas, o que afinal é válido, se se atentar para a resultante 
significativa que poderá surgir. 24 
 

Ao final, disse serem insuficientes a distribuição e a propaganda de livros do autor 

goiano no estado e que eram poucas as livrarias locais.  

Em 1972, ocorreu a Festa do livro goiano. O evento aconteceu entre os dias 28 de 

setembro a 8 de outubro, na Praça Cívica. Dentro da programação foi lançada a 2ª edição do 

livro Ontem de Leo Lynce, entre outros, teve apresentação de orquestra, coral e ballet e o 

encerramento contou com coquetel no Umuarama Hotel.  

Requereram “stands” as editoras LTR, Martins, Lisa Abril, Loyola, Ática, Araújo, 
Brasil, Ftd, Sulina, Conquista, Mestre Jou, Tabajara, Mec, Oriente, Vozes, Bazar Oió, 
Edições Germosa e Delta, Livrarias José Olympio, Cultura, Waldir Ferreira, Editora 
de Brasília, a Fundação dos Cegos, o Instituto Nacional do Livro, a Prefeitura, Escola 
de Artes, as embaixadas Portuguesa e da Polônia.25   
 

Em 1976, na reportagem do jornal O Popular, “Goiânia e o hábito de ler”, o livreiro 

Paulo Araújo, sobre leitores, ressaltou que o público mais fixo e regular era dos intelectuais. 

Ele disse: “lêem26 sempre bons livros, literatura em geral, nunca os best-sellers”. Ademais, o 

texto também trouxe críticas à estrutura livreira e editorial no estado e fez algumas ponderações 

sobre a particularidade do período, com o governo militar, intensa crise e inflação constantes, 

o que impactava o mercado de livros. 

A reportagem “Por que o goiano lê tão pouco?” é de 1980. Nela, algumas pessoas 

foram entrevistadas; entre elas, novamente, Paulo Araújo. Conforme a entrevista, que também 

aponta para as particularidades do momento político e econômico, o livreiro teria dito que em 

1960 a venda de livros em sua livraria era cem vezes maior e que a feira de domingo estava se 

destacando na venda atual de livros, porque ali os leitores podiam adquirir as obras e conversar 

com os autores.27 

No Diário da Manhã, a reportagem “As livrarias de Goiânia”, de março de 1983, 

registra a opinião de Tagore Biram:  

Esta permanente ascensão não se limita, é claro, somente ao aspecto populacional ou 
econômico, mas também no que diz respeito à formação de uma consciência cultural 
condizente com a cidade central, capital de um grande Estado, que é Goiás[...].Não há 
que contestar, em termos culturais, o que podemos oferecer. As nossas artes têm 
merecido um destaque bastante elogiável dentro do cenário nacional, o que nos deixa, 

 
24 MACHADO, Marietta Telles. Entrevista concedida a Miguel Jorge. O silêncio nunca é total. Suplemento 
literário. O Popular. Goiânia, 7 fev. 1971. Não paginado. Disponível em: 
https://medialab.ufg.br/cafecomleitura/historia-leitura-goias/miguel-jorge-o-silencio-nunca-e-total/ Acesso em 
abril/2019. 
25 FESTA do livro tem 40 "stands". Correio Braziliense, Brasília, [entre 1971 e 1975]. Caderno de Goiás, não 
paginado. Disponível em: https://medialab.ufg.br/cafecomleitura/historia-leitura-goias/festa-do-livro-tem-40-
stands/ Acesso em abril/2019. 
26 Mantivemos a ortografia original. 
27 POR QUE o goiano lê tão pouco? Diário da Manhã, Goiânia, 5 set. 1980. p. 18. 
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evidentemente, em pé de igualdade com qualquer centro cultural do Brasil. E este 
reconhecimento se deve naturalmente à constante melhoria da qualidade dos trabalhos 
dos nossos escritores, poetas e artistas plásticos, muitos deles tendo, inclusive, 
alcançado invejáveis êxitos em todo o país e até mesmo em outras partes do mundo.28 
 

Alguns eventos podem ser convocados como tradutores da nova fase. Na década de 

1970, precisamente em dezembro de 1975, o recebimento de Bernardo Élis na Academia 

Brasileira de Letras é um episódio que de certa forma sintetiza esse novo momento pois tem 

alta carga simbólica para a mentalidade produtiva literária do estado. Lê-se na reportagem 

“Porque as livrarias de Goiânia estão morrendo”, de 1977, o seguinte: 

Enquanto a literatura goiana conquista uma sucessão de prêmios nos mais importantes 
concursos nacionais e até uma vaga na Academia Brasileira de Letras, as livrarias de 
Goiânia perdem o movimento comercial [...]. Não se pode atribuir uma possível crise 
no comércio livreiro de Goiânia à falta de uma mentalidade goiana, em termos 
editoriais. Isto porque vários autores de Goiás estão fazendo sucesso com suas obras 
aceitas pelas maiores editoras de São Paulo e Rio de Janeiro29. [grifo meu] 
 

Anos depois, em 1983, Cora Coralina, após ter sido reeditada pela editora da UFG no 

final da década de 1970, recebeu o prêmio “Juca Pato” da UBE-SP como intelectual do ano. 

Todavia, se houve uma positividade no dobrar da década de setenta no ânimo da 

literatura goiana, muito ainda se requer para seu devido entendimento. Conforme Mota (2002, 

p. 19-20),  

Goiás, um dos mais pujantes estados brasileiros - apresenta um rico acervo de 
manifestações culturais, que enriquece o patrimônio cultural do País. Infelizmente, 
apesar dos últimos esforços no sentido de se queimar etapas tentando superar 
limitações, ele é ainda um laboratório a pedir mais pesquisadores desinteressados e 
dispostos à labuta beneditina de flagrar e registrar o seu polifacético perfil, apenas 
esboçado em um espaço físico ocupado há pouco mais de dois séculos e meio. 
 

No presente prelúdio esboçado como um dos resultados da pesquisa, apesar da 

persistência de lacunas, constatamos a modificação no habitus da produção literária. Afinal, há 

uma diferença substancial entre uma escritura que busca antes de tudo ser aprovada como 

suficiente e uma outra que se abre para novas possibilidades - sabe-se suficiente, embora 

desfavorecida de capital específico para ditar “o norte” da arte literária de modo central. Essa 

mentalidade é mais serena de si, inclusive de seus limites e sua condição periférica. Sobre esse 

novo “espírito”, duas falas de Mário Ribeiro Martins são representativas. Em 1979, em 

entrevista ele diz: 

Em todos os Estados brasileiros há nomes ilustres, vinculados às novas gerações. No 
caso de Goiás, já que sua pergunta é essencialmente objetiva, há autores ilustríssimos, 
mencionados e lidos em todo o Brasil.  

 
28 BIRAM, Tagore. As livrarias de Goiânia. Diário da Manhã, Goiânia, 13 mar. 1983. Não paginado. Disponível 
em: https://medialab.ufg.br/cafecomleitura/historia-leitura-goias/livrarias-de-goiania-as/ Acesso em abril/2019. 
29MOREIRA, Rafael. Porque as livrarias de Goiânia estão morrendo. O Popular, Goiânia, 3 abr. 1977. p. 6.  
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Verdadeira plêiade de homens e mulheres, como, entre outros, os membros da 
Academia Goiana de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, da 
Academia Feminina de Letras e Artes, da União Brasileira de Escritores de Goiás, da 
Arcádia Goiana de Cultura etc. (MARTINS, 1995, p. 833-834) 
 

Em outra entrevista, em 1982, registra: 

Sem mencionar nomes, para evitar injustiças, a literatura goiana acompanha o 
momento histórico. Há em Goiás, uma plêiade de bons autores. Teriam muito mais 
nome e oportunidade, se fossem editados no Rio de Janeiro ou São Paulo, onde, 
inclusive, os jornais são muito mais abertos à crítica literária.  (MARTINS, 1995, p. 
859) 
 

Entre as décadas de setenta e oitenta, despontava um aumento das publicações de 

autores goianos no eixo central do país. Conforme relação apresentada por Martins (1995, p 

860), foram publicados Miguel Jorge pela editora Ática, Cora Coralina pela Global, Yêda 

Schmaltz pela Antares, Gilberto Mendonça Teles pela Cultrix. A poeta Darcy França Denófrio, 

inclusive, anos à frente foi publicada fora do estado.  

Da breve reconstrução feita do cenário literário goiano até a aurora da década de 1980, 

marco do recorte temporal para o estudo dos nossos poetas, para nós, a constatação mais 

significativa é o apaziguamento das tensões vividas entre os autores goianos quanto ao 

reconhecimento da produção local. Entendemos então, uma certa paz acerca da literatura goiana 

sobre ela mesma, o que não deve ser compreendido como esgotamento dos fôlegos ou 

desbaratamento da produção poética. Cresce a produção literária poética a partir desse 

momento. Entre os autores que despontam, Darcy França Denófrio representa a poesia de 

continuidade da tradição poética brasileira, rigorosa no uso dos recursos da palavra, e Pio 

Vargas opta por um caminho distinto, com a palavra poética despida de qualquer poder ou 

esperança de outrora.  

 

1.2.2 Dos anos 1980 em diante - uma partitura eclética 

 
Tratar-se-ia de examinar, para cada uma das configurações históricas consideradas, 
de um lado as homologias estruturais entre campos diferentes, que podem ser o 
princípio de encontros ou de correspondências que não devem nada ao empréstimo, e 
do outro lado as trocas diretas, que dependem, em sua forma e em sua própria 
existência, das posições ocupadas, em seus campos respectivos, pelos agentes ou as 
instituições que lhes dizem respeito, portanto, da estrutura desses campos, e também 
das posições relativas desses campos na hierarquia que se estabelece entre eles no 
momento considerado, determinando todas as espécies de efeitos de dominação 
simbólica. (BOURDIEU, 1996, p. 227) 
 

A citação de Bourdieu que nos serve de epígrafe alerta para a observação das estruturas 

dos campos, pois são nelas que se verificam as relações objetivas. Embora sejam condições 

para a sua conformação, estão elas mesmas sujeitas a modificações, pois as forças são dinâmicas 
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e não param de atuar no jogo constante de dominação simbólica. A estrutura precisa ser 

analisada considerando o momento histórico que traz consigo particularidades também do 

campo político e econômico.  

Na perspectiva de Bourdieu (1996) adotada por nós, mostra-se crucial trazer à luz os 

agentes e as instituições vigentes em um determinado momento, buscando compreender suas 

estruturas, e por fim o habitus, como conjunto das possibilidades e dos limites à mão e ao redor 

do escritor, no momento da produção de uma determinada obra. Essas estruturas estruturantes 

– o habitus – trazem consigo os reais limites e circunstâncias particulares e válidas no momento, 

pois concatenam o impacto das relações resultantes das dinâmicas em atividade vindas dos 

outros campos, como é o caso do político e do econômico, que se inter-relacionam com os 

campos culturais.  

Como disse Flaubert: “Não se escreve o que se quer”. (FLAUBERT, apud 

BOURDIEU, 1996, p. 17). Primeiro, entendemos oportuno relembrar que o campo literário 

goiano é parte do campo literário brasileiro, ao mesmo tempo em que está nele contido e se 

tensionam reciprocamente. Nos tópicos anteriores da dissertação, o tópico do “atraso” da 

experiência literária goiana diante da nacional foi tratado brevemente. Não podemos negar um 

fato, contudo: se nos anos anteriores da nossa história literária sempre se apontava para esse 

“atraso” é porque em algum momento, ou em vários, ocorreu na região um tipo de 

“reprodução”, ajustada às particularidades locais, do que se dava no eixo central. Nesse sentido 

compreendemos, por exemplo, as primeiras movimentações referentes ao modernismo no 

estado, as quais não pretenderam superações, mas conformidades. 

As transformações na obra de arte, percebidas esteticamente, não se dissociam dos 

elementos concretos e exteriores, que fluem da dinâmica social, que é histórica. A proposição 

dos campos de Bourdieu (1996) é eficaz para uma leitura sociológica da obra de arte, seja ela 

pertencente à literatura goiana, mineira, brasileira, argentina, alemã etc., porque tem como 

como premissa o “movimento”, a “elasticidade”, o “reajuste constante”, que permite sua 

aplicação em espaços geográficos-temporais variados. O estudo através da análise e 

consideração dos campos molda-se à cada visada que se opera, mantendo-se válido como 

conceito-método. O que muda, e faz com que esse conceito-método se ajuste sem se perderem 

em um relativismo sem fim, são as estruturas, são as condições do momento, é o habitus. Por 

essa razão as relações objetivamente operadas entre os agentes e as instituições e as 

estabelecidas com os campos político e econômico precisam ser investigadas. Cada momento 

traz em seu interior lutas específicas, dentro do campo literário, dentro dos outros campos e 

entre todos eles, na disputa pela dominação simbólica.  



64 
 

Passamos então à exposição da nossa leitura sobre a estrutura vigente no campo 

literário goiano, no tempo das publicações de Darcy França Denófrio e Pio Vargas, no esforço 

de uma “reconstituição” a partir dos anos 1980. Sabendo que, no final da década de 1970, a 

poesia brasileira passou a experimentar diferentes dicções poéticas, muito distintas entre si. 

Quanto ao momento político, ocorria o processo de redemocratização do país, e, sobre 

o momento literário no Brasil, a década de 1980 é um marco para as redefinições dos critérios 

de análise e produção de literatura. Percebemos então uma reorganização do campo literário 

com afirmação de novos perfis de agentes, novas regras, novo habitus. Segundo Bourdieu 

(1996, p. 234), 

A noção de campo permite superar a oposição entre leitura interna e análise externa 
sem perder nada das aquisições e das exigências dessas duas abordagens, 
tradicionalmente percebidas como inconciliáveis. Conservando o que está inscrito na 
noção de intertextualidade, isto é, o fato de que o espaço das obras apresenta-se a cada 
momento como um campo de tomadas de posição que só podem ser compreendidas 
relacionalmente (confirmada pela análise empírica) de uma homologia entre o espaço 
das obras definidas em seu conteúdo propriamente simbólico e, em particular, em sua 
forma, e o espaço das posições no campo de produção: por exemplo, o verso livre se 
define contra o alexandrino e tudo que ele implica esteticamente, mas também social 
e mesmo politicamente; com efeito, em razão do jogo das homologias entre o campo 
literário e o campo do poder ou o campo social em seu conjunto, a maior parte das 
estratégias literárias é sobredeterminada e muitas das “escolhas” têm dois alvos, são 
a um só tempo estéticas e políticas, internas e externas. 

 
Com várias transformações ocorridas no país, nessa dinâmica constante, os métodos e 

paradigmas para entendimento do objeto literário foram revistos nos anos seguintes, inclusive 

com discussões sobre a “pós-modernidade” na literatura brasileira. O que ocorre, quando as 

estruturas são reordenadas, é a tentativa de recuperação da sempre frágil estabilidade, necessária 

para manutenção e reorganização do campo literário. Busca-se, sempre, a definição dos 

critérios da obra de arte e de sua apreciação. No campo artístico literário, quem ganha essa 

disputa se estabelece como “autoridade” e detém o capital literário necessário para definir o que 

é ou não é “literatura”. 

A poesia brasileira produzida a partir dos anos oitenta, e chamada “recente” por 

Benedito Nunes (2009) é marcada pelo “esfolhamento do cânone” e passa a apresentar como 

características: a temática crítica sobre poesia; a técnica do fragmento; o estilo neo-retórico e a 

configuração epigramática. Para o crítico:  

Esfolhamento das tradições quer dizer: a conversão de cânones, esvaziados de sua 
função normativa, em fontes livremente disponíveis com as quais incessantemente 
dialogam os poetas. Depara-se-nos a convergência, o entrecruzamento dos múltiplos 
caminhos por ele percorridos, que são outros textos, de tempos e espaços diferentes, 
na cena literária móvel do presente dentro da Biblioteca de babel da nossa cultura, tão 
alexandrina, conforme a analogia histórica de Nietzsche. (NUNES, 2009, p.168) 
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Desse modo, o momento em que Pio Vargas e Darcy Denófrio começam a publicar é 

peculiar para a poesia brasileira, tanto a nacional quanto a goiana, concentrando transformações 

significativas e englobando uma produção muito diversificada. A poesia do período é percebida 

então como um “caldeirão de valores”, conforme Salgueiro (2013). Nesse caldeirão de valores, 

encontram-se autorias vinculadas à “tradição moderna”, fundada pelos modernistas e seus 

descendentes diretos, às vanguardas que propuseram acelerações das práticas modernistas, ao 

antilirismo cabralino, ao construtivismo, ao concretismo fulminando o verso. Mas o “caldeirão” 

engloba mais do que a retomada de práticas consagradas, pois as mudanças mais espinhais são 

sentidas no “esvaziamento” das tradições, como é explicado por Nunes (2009).  

Apesar da coexistência de tantas propostas estéticas distintas, listadas acima, todas elas 

seguiam uma lógica histórica dentro do campo literário. Elas não significaram rupturas de fato, 

mas tentativas de superação, o alcance do “novo”, aquele “novo” aclamado aos quatro ventos 

desde o movimento modernista. Darcy França Denófrio vincula-se ao grupo de autores de 

precisão cirúrgica na composição do poema e acreditavam na palavra poética e a professavam. 

Não enquadramos Pio Vargas nesse grupo, sendo mais ajustado estudá-lo tomando por 

referência a poesia marginal. Para Tereza Cabañas (2009), a poesia marginal nasce transitando 

despudoradamente entre vertentes praticadas antes dela, sem regra ou padrão algum, 

“difamando” o, até então, nobre fazer poético, segundo o olhar dos críticos do período. Ao 

retomar pressupostos do modernismo como o coloquialismo e misturá-lo ao cosmopolitismo, e 

fazê-lo com a releitura de seu próprio tempo, a poesia marginal operou uma ruptura sem volta: 

a abertura do cânone para absorção de outras vozes; distintas, perturbadoras, dissonantes e 

marginais. Nesse sentido, Pio Vargas e Darcy Denófrio exemplificam a existência dessas duas 

linhagens, completamente destoantes, no estado de Goiás.  

Vaz (2000, p.30) fala sobre o “sexto período” da literatura goiana que, segundo ele, 

seria dos anos 1964 aos “dias atuais” (anos 2000), e ele elenca o nome de vários escritores que 

integram esse período. A relação dos autores apresentada por ele importa para observarmos no 

cenário literário goiano a concomitância dessa gama de perfis poéticos diversos. De sua lista, 

podemos retirar alguns nomes que começam a publicar a partir dos anos 1980: Salomão Sousa, 

Delermando Vieira, Iúri Rincon Godinho, Helverton Baiano, Sônia Maria Santos, Ubirajara 

Galli, Tagore Biran, Malu Ribeiro, Marcos Caiado, Edmar Guimarães, Darcy França Denófrio 

e Pio Vargas.  

Quando os nossos autores publicam suas primeiras obras, as universidades já estavam 

sedimentadas, havia uma crítica especializada assumindo seu lugar e mais autores goianos 

sendo premiados fora do estado. As instituições de ensino superior, nesses anos, já tinham sua 
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importância bem demarcada tanto no campo literário brasileiro quanto no goiano. As revistas 

vanguardistas e neovanguardistas das décadas passadas, nascidas do ânimo modernista; as 

revistas e jornais editados como instrumento para solidificação cultural e política, vinculadas 

ao pensamento político dominante ou divergente, editadas a partir da década de trinta; e, 

posteriormente, as críticas feitas nos suplementos literários dos jornais ou colunas culturais, 

todas essas manifestações tinham perdido espaço; ou, ao menos, passaram a dividir a arena com 

um outro mecanismo de análise e legitimação do fazer literário, que ao longo dos anos foi se 

construindo até assumir o lugar preponderante: a crítica universitária. Em 1980 ela já era a via 

declarada “legítima” para as discussões de validação sobre as regras da arte para a poesia. 

Por certo, essa configuração decorreu de um processo gradual do jogo das forças 

vigentes nos momentos anteriores. Nesse sentido, é interessante observar em Goiás a atuação 

de poetas e intelectuais como agentes fundamentais para a nova configuração que se colocou 

desde então. Assim é compreendido, na pesquisa, o empenho de Gilberto Mendonça Teles já 

em meados dos anos sessenta. Poeta goiano, operou o esforço hercúleo com a historiografia de 

A Poesia em Goiás. Antes, outros intelectuais foram fundamentais, como o professor Colemar 

Natal e Silva, que não mediu esforços para formar um lastro científico no estado. Nos jornais 

dos anos setenta e oitenta, a professora Marietta Telles Machado é um nome recorrente por 

encampar ferrenhamente a luta tanto para a formação de leitores, com a defesa de espaços de 

leitura, como aquela em favor da autoria local, fortalecendo o ambiente dos autores. 

Em um artigo jornalístico sobre o lançamento de livro de Nely de Almeida, também 

estudiosa da nossa literatura, está escrito: 

Aceitemos, então, a grata notícia: Análises e Conclusões e A Poesia em Goiás 
preenchem os vazios da história e da evolução literária no Estado. Nem se esqueçam 
subsídios menores, de outros escritores goianos, porém de incisiva importância para 
um produto bem-acabado. A propósito, considere-se o fenômeno de a investigação 
analítica estar superando o exercício da crítica de praxe.30  
 

Darcy França Denófrio, caso de estudo desta dissertação, professora, ensaísta e crítica 

literária, também se destaca nesse sentido. Conjugou em sua figura tanto a carreira universitária 

com formação na área das Letras quanto o ofício de poeta, coincidência verificada em vários 

autores que começam a publicar a partir do final dos anos setenta. A poeta operou um divisor 

de águas para a crítica literária goiana ao fazer sua dissertação sobre a poesia do goiano Gilberto 

Mendonça Teles. 

 
30 ASMAR, José. A crítica literária pela análise de Nelly. O Popular, Goiânia, 18 nov. 1988. p. 22. Disponível em: 
https://medialab.ufg.br/cafecomleitura/historia-leitura-goias/critica-literaria-pela-analise-de-nelly-a/ Acesso em 
abril/2019. 
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Em 1985, precisamente do dia 2 ao dia 6 de setembro, ocorreu o I Seminário de 

Literatura Goiana. Foi o primeiro evento promovido sob a organização da UFG e totalmente 

voltado para discussão desse objeto. Em 1987, de 11 a 13 de novembro, ocorreu o II Seminário 

de Literatura Goiana. Conforme Darcy Denófrio: “O objetivo, que foi também o dos 

seminários subsequentes, era claro e repetia o do primeiro: promover e valorizar o escritor 

goiano, divulgar as suas obras, efetivando o compromisso da UFG com a realidade regional.” 

(DENÓFRIO, 2016, p. 380) O terceiro evento ocorreu de 30 de maio a primeiro de junho de 

1990. Mais dois seminários foram realizados após a aposentadoria da professora Darcy 

Denófrio. 

Também no mesmo período, a poeta, professora, crítica e ensaísta Darcy Denófrio teve 

grande participação para realização dos periódicos científicos da universidade. Foi fundadora e 

primeira coordenadora dos Cadernos de Letras UFG, colaboradora e editora de Letras em 

Revista e colaboradora e integrante da comissão editorial da revista Signótica. Uma trajetória 

movida pelas dificuldades vividas. Segundo ela, os cadernos do antigo ICHL foram pensados 

diante da dificuldade de publicar artigos. Os Cadernos de Letras se subdividiam-se em séries e 

“Um dos objetivos desses Cadernos era o de possibilitar e estimular o estudo da Literatura 

Goiana. Também por isso (mas não somente), foi a série que mais cresceu”. (DENÓFRIO, 

2011, p. 193). 

Os jornais Opção, a Folha de Goyaz, o Diário da Manhã e o Popular também 

contavam com colunas e cadernos voltados para a cultura e literatura. Houve, ainda, a Revista 

Letras & Artes, Suplemento Cultural do Diário Oficial de Goiás. Nesses espaços, artigos sobre 

livrarias, eventos e publicações alternavam com artigos críticos, assinados por intelectuais e 

estudiosos da literatura, distanciando as notas sobre obras goianas das anteriores impressões 

jornalísticas.  

Nesses anos, houve um esforço significativo para criação e melhoria dos espaços 

públicos de leitura e consequente melhoria na formação do leitor. Nessa empreitada, Marietta 

Telles Machado foi uma agente emblemática. Nota em jornal, por ocasião de sua morte, revela 

a fluidez e importância exercida por ela dentro do campo literário e relações estabelecidas entre 

o lugar que ocupava neste campo face ao campo político. Segundo o texto, sua ocupação no 

cargo de assessora cultural da prefeitura de Goiânia foi uma indicação dos intelectuais e contava 

com a “sustentação das bases”. Além de revelar a especificidade da agência da professora e 

escritora, a notícia transparece uma característica do campo literário – os espaços ocupados por 

um determinado agente e suas relações homólogas com os de outros campos, como o político, 

ampliando assim o capital específico de determinado agente.  
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Figura 4 Imagem de parte da notícia veiculada no jornal Diário da Manhã com 
reportagem sobre a morte de Marietta Telles e o impacto entre as instituições de 
cultura. 31. 

 

Na reportagem, o fim da segunda coluna anota: “A dificuldade de encontrar um 

substituto para a escritora na assessoria cultural é vista pelo novo secretário da Cultura do 

Estado, como proveniente justamente dos qualitativos que Marietta possuía o que torna a sua 

substituição por alguém à altura uma tarefa nada fácil”32. Afinal, foi uma agente que era 

reconhecida pelas instituições ligadas à cultura e literatura, reconhecida no ambiente social 

goiano como professora e agitadora cultural (a reportagem fala inclusive do teatro apresentado 

na rua para crianças, feito inédito, também de sua responsabilidade), era escritora, e, ainda, 

aguerrida em utilizar os recursos e possibilidades obtidos no governo municipal em prol da 

cultura em Goiás e teve o nome afiançado por várias entidades e agentes representativos da 

cultura local. 

O Batismo Cultural de Goiânia com o reencontro de seus pioneiros foi um evento em 

1983 para comemorar o 41º aniversário do Batismo Cultural da cidade. Entre os pioneiros 

convidados estava Bernardo Élis representando a literatura goiana. O evento original, com áurea 

de “futuro” e promessa, recorreu a representantes da educação, política e cultura referenciados 

no país, “importados” para a ocasião. No discurso, Pedro Ludovico Teixeira pronunciou-se do 

seguinte modo: “A ele, BRASIL, entrego um grande ideal que se tornou uma grande realidade 

– GOIÂNIA.”33 Na celebração do aniversário da data batismal, a longa lista dos convidados 

arrolava nomes goianos da música, da literatura, educação, direito etc.  

 
31  A DIFÍCIL arte de substituir Marietta. Diário da Manhã, Goiânia, 7 mar. 1987. p. 18. Disponível em: 
https://medialab.ufg.br/cafecomleitura/historia-leitura-goias/a-dificil-arte-de-substituir-marietta Acesso em 
abril/2019. 
32 Idem. 
33 SCHMALTZ, Yêda. Evolução cultural de Goiânia. Diário da Manhã, Goiânia, 24 out. 1982. Suplemento 
literário. Ano 2, n. 64. Disponível em: https://medialab.ufg.br/cafecomleitura/historia-leitura-goias/evolucao-
cultural-de-goiania/ Acesso em abril/2019. 
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A AGL, a AFLAG, e demais entidades permaneceram ativas. A UBE, no ano de 1982, 

teve eleições acaloradas, agitadas por três chapas concorrentes representando três correntes 

distintas. A reportagem foi veiculada no Diário da Manhã34. A primeira chapa era a “Karajá”, 

encabeçada por Gabriel Nascente; a segunda foi apelidada pelos concorrentes de 

“Tradicionalista”, com a presidência de Oscar Sabino; e a terceira era dirigida por Luis 

Fernando Valadares. Entre as “bandeiras”, estava a luta por um sindicato de escritores, garantia 

dos direitos do escritor, tanto autoral quanto de livre expressão (era o período da 

redemocratização no país), e uma associação de escritores nacional, com sede em Brasília, além 

da vigília para o fim da “censura”. A reportagem cita os eventos “Setembro de Poesia” e o 

“Concurso de Poema-Cartaz”, duas atividades que a chapa Karajás pretendia manter, e tinham 

sido iniciadas por Aidenor Aires. 

Coelho Vaz, um dos presidentes do órgão na década, anuncia o empenho em 1989 para 

a realização do III Encontro Nacional de Escritores em Goiás, e o lançamento de uma revista 

específica da entidade que seria editada anualmente. 

 
Figura 5 Revista da UBE-GO.35 

  
O SESC realizou por vários anos o Encontro do comerciário com o escritor goiano. O 

primeiro encontro ocorreu em 1980 e se repetiu todos os anos até 1987, com mesas de conversas 

e autógrafos, sarau etc. Na reportagem que divulga o encontro do último ano está escrito:  

 
34 MACHADO, Luiz Carlos. Eleições na UBE. Diário da Manhã, Goiânia, 1 abr. 1982. DM Revista, não paginado. 
Disponível em: https://medialab.ufg.br/cafecomleitura/historia-leitura-goias/eleicoes-na-ube Acesso em 
abril/2019. 
35 COELHO Vaz: finanças, o problema da UBE-Go. Voz do escritor, Goiânia, ano 1, n. 1, maio 1989. Disponível 
em: https://medialab.ufg.br/cafecomleitura/historia-leitura-goias/coelho-vaz-financas-o-problema-da-ube-go/ 
Acesso em abril/2019.  



70 
 

Espaço aberto para quem gosta de literatura goiana. O Sesc, Serviço Social do 
Comércio, realiza a partir de amanhã, o VII Encontro do Comerciário com o Escritor 
Goiano, com o objetivo de divulgar a literatura goiana estreitando os laços entre seus 
autores e a comunidade36. 
 

 Uma das razões para estudarmos a poesia goiana através do recorte que assume dois 

autores que começam a publicar na década de oitenta foi a observância de comentários em 

alguns jornais sobre uma “efervescência cultural” vivida na capital. Essas falas, recolhidas de 

blogs e ensaios memorialísticos, citavam entre as figuras desse momento particular o poeta Pio 

Vargas. No desenvolvimento da pesquisa, o que antes era apenas citação, sem maiores 

explicações, pode ser verificado. E são esses resultados do levantamento feito que passamos a 

apresentar, atrelados à contracultura. 

É a partir dos anos oitenta que se encontra a maioria das iniciativas compreendidas 

como contraculturais arroladas pela pesquisa e apontadas no tópico 1.1.3. Um recorte do jornal 

Diário da Manhã do ano 1992, após o falecimento de Pio Vargas, traz uma carta dele, escrita 

anos antes, quando fervilhavam as atividades e iniciativas culturais na cidade. No texto, o poeta 

cita várias pessoas enquanto as relaciona com a importância em sua vida e nas “empreitadas” 

artísticas que aconteciam pela capital. 

No início da pesquisa as únicas informações sobre a atuação de Pio Vargas eram 

relatos como: “[Ele] Idealizou as Edições Divagar e Sempre, de sentido marginal, que editou 

vários autores goianos. Promoveu recitais, festivais de música e semanas culturais pelo interior 

de Goiás.” (MIRANDA, 2018), e 

Dentro da comenda Troféu Jaburu, por exemplo, há uma medalha intitulada Pio 
Vargas de Agitação Cultural, proposta por mim, quando estive membro do Conselho 
Estadual de Cultura. Vale lembrar que méritos não lhe faltam. Ele esteve à frente de 
uma efervescência cultural considerável em Goiânia no final dos anos 80, princípio 
dos 90, ao editar e divulgar novos autores por meio de suas irreverentes edições xérox, 
intituladas PN (de porra nenhuma). Mas por obra e graça dos abafadores de plantão, 
essa medalha foi deletada em algum momento e não consta mais do regulamento do 
troféu. (LOURENÇO, 2019) 
 

Nas informações levantadas na etapa inicial do trabalho, tudo que podíamos afirmar 

era a existência dessa “efervescência”. Mas, sobre ela, especificamente, nada mais era possível 

dizer, pela falta de detalhamento sobre os eventos ou movimentos  

No curso da investigação, observamos que o Gilete-Press, idealizado pelo poeta Luiz 

Fafau, atuou na produção e difusão de poesia de modo paralelo aos meios tradicionais 

ultrapassando o limite do Estado de Goiás. O fanzine, além de divulgar poemas de autores de 

 
36  GOIÁS solta o verbo. Diário da manhã. Goiânia, 22 nov. 1987. Não paginado. Disponível em: 
https://medialab.ufg.br/cafecomleitura/historia-leitura-goias/goias-solta-o-verbo/ Acesso em abril/2019. 
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outras regiões, privilegiava os poetas locais, enviando para várias partes do país poemas de 

autores como Delermando Vieira, Ubirajara Galli, Tagore Biram, e o próprio Luiz Fafau.  

Conforme Ulisses Aesse (1998, p. 09), 

Em outubro de 1984 sai o primeiro número do fanzine Gilete-Press, editado por Luiz 
Fafau. Publicação em xerox de notícias culturais e trabalhos de poetas de Goiás e 
outros estados. O Gilete-Press, que tinha uma tiragem mensal de 500 exemplares, 
funcionava como instrumento de intercâmbio cultural entre as centenas de outras 
publicações no Brasil e no exterior (revistas, jornais, fanzines, folhetos, art-postal 
etc.). A publicação circulou até 1991e foi um dos precursores do boom da produção 
de fanzines no Estado.  
 

Antes, houve o Crimelão, sendo Luiz Fafau também um de seus fundadores. Foi um 

dos primeiros jornais de bairro da cidade e surgiu em setembro de 1980. Era impresso em 

mimeógrafo até o número 19 e depois em off-set. Conforme Aesse (1998, p. 11). 

A equipe do Jornal Crimelão chegou a ser composta por 25 pessoas, divididas em 
várias comissões e foi responsável também pelo surgimento de inúmeros outros 
jornais, oferecendo suporte técnico e assessoria. O Crimelão serviu ainda como base 
para a criação de outros grupos de manifestação popular e do seu núcleo saíram os 
militantes que fundaram o Partido do Trabalhadores na região.  
 

Em contrapartida, a leitura da “Carta de despedida”37 de Pio Vargas permite, através 

da impressão e palavras dele, vislumbrar um ambiente de intensa agitação, com muitos ânimos 

envolvidos. A longa enunciação de pessoas revela ao menos que existia um grupo considerável 

de agentes que atuavam de modo sinérgico, entusiastas de novas formas de fazer arte. Nesta 

conjuntura, ele era um dos agentes mais efusivos, como sua fala nos permite observar.  

O Salão da Nova Poesia Goiana, acontecido no Parthenon Center, foi promovido pela 

Biblioteca Pública Municipal e lançava os novos poetas da cidade, entre eles Pio Vargas.  

Sobre o Salão da Nova Poesia, em um de seus livros, Fafau (1998, p. 15) relata: 

O Salão da Nova Poesia Goiânia foi aberto no dia 27 de Novembro de 1987, na 
Biblioteca Pública Estadual, no Parthenon Center, com recital poético, exposições de 
poemas-cartazes e de livros de poetas goianos. Como parte do Salão da Nova Poesia 
Goiana, aconteceu uma exposição de poemas-cartazes, durante todo o mês de 
dezembro/87 na Fest-Feira da Praça Cívica, indo posteriormente para algumas cidades 
do interior do estado. Participaram do Salão os poetas: Adriana Lélis, Almáquio 
Bastos, Celso Cláudio, Dairam Lima, Delermando Vieira, Edival Lourenço, Sebastião 
Pinheiro, Luiz Fafau, Malu Costa, Malu Cunha, Marcaos, Marcelo Heleno, Maria 
Amélia Trindade, Pedro Humberto, Pio Vargas, Reny Cruvinel, Sônia Elizabeth, 
Tagore Biram, Ubirajara Galli. [sic] (FAFAU, 1998, p. 15) 
 

A Terça-Feira de Arte era um evento que acontecia no Bar Trem Azul, na Avenida 85, 

e que propunha conjugar música e poesia. Segunda-Aberta era um evento cultural que ocorreu 

 
37 A reportagem do Diário da Manhã – DM Revista, de 18 de agosto de1992, reproduz na íntegra uma carta escrita 
por Pio Vargas no ano de 1989. O título da reportagem, pelo tom que permeia as palavras do poeta falecido, é 
“DESPEDIDA DE PIO VARGAS”.  Transcrevemos o documento como anexo da dissertação (ANEXO  B) e no 
capítulo seguinte citamos alguns fragmentos.  
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no Centro de Tradições Goianas e depois passou a acontecer no Martim Cererê. Era promovido 

pela Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. Ali, novos talentos goianos, da poesia e música 

tinham acesso ao palco. A Alternativa – Banca de Literatura independente foi fundada em 1988, 

referência na produção alternativa e vendia livros e zines de autores goianos e de outros estados. 
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CAPÍTULO 2 – A AGÊNCIA DE DARCY FRANÇA DENÓFRIO E PIO VARGAS 

 

[...] o artista que faz a obra é ele próprio feito, no seio do campo de produção, por todo 
o conjunto daqueles que contribuem para o “descobrir” e consagrar enquanto artista 
“conhecido” e reconhecido - críticos, prefaciadores, marchands etc. (BOURDIEU, 
1996, p. 193) 

 

2.1 Tensões e diferenças – a batalha para instituição de cada poeta 

 

No início da pesquisa, consideramos a existência de relações objetivas do campo 

literário goiano com a autoria de Pio Vargas e Darcy Denófrio como uma hipótese que seria 

confirmada pela verificação das relações dinâmicas do campo e identificação das atuações dos 

sujeitos autores como agentes. Bourdieu (1996, p. 107) adverte sobre a necessidade de  

Reconstruir o espaço das tomadas de posição artísticas atuais e potenciais em relação 
ao qual se construiu seu projeto artístico, e do qual se pode afirmar por hipótese que 
é homólogo ao espaço das posições no próprio campo de produção tal como foi 
grosseiramente evocado. (BOURDIEU, 1996, p. 107). 
 

Em nenhum momento ambicionamos que o levantamento decorrente do trabalho 

investigativo esgotasse a realidade do período, é bom frisar novamente. Todavia, sabíamos da 

necessidade da “reconstrução” mínima do espaço no qual os dois autores desenvolveram seus 

“projetos artísticos” e identificação das posições ocupadas por ambos.  

Executada a tarefa, o esboço obtido do cenário literário antes e a partir do ano da 

primeira publicação dos autores (1980) nos revelou espaços onde as relações do campo literário 

se exteriorizavam. Espaços semelhantes aos salões descritos e retomados por Bourdieu (1996) 

como lugar de negociação e disputa do capital simbólico. Conforme o sociólogo:  

Eles [os salões] são também, através das trocas que ali se operam, verdadeiras 
articulações entre os campos: os detentores do poder político visam impor sua visão 
aos artistas e apropriar-se do poder de consagração e de legitimação que eles detêm, 
especialmente através do que Sainte-Beuve chama de “imprensa literária”; por seu 
lado, os escritores e os artistas, agindo como solicitadores e como intercessores ou 
mesmo, às vezes, como verdadeiros grupos de pressão, esforçam-se em assegurar para 
si um controle imediato das diferentes gratificações materiais ou simbólicas 
distribuídas pelo Estado.” (BOURDIEU, 1996, p. 67) 
 

 Como tais, por exemplo, reconhecemos o Bazar Oió, a Editora Oriente (nos anos 

anteriores), e as bancas literárias da Feira Alternativa entre os anos 1970 e 1980. Se não é 

possível afirmarmos que esses três espaços se substituíram ao longo do tempo, podemos ao 

menos atestar que eles se sucederam não em rupturas bruscas, mas gradualmente, em uma 

dinâmica fluida. Também é interessante observarmos como esses ambientes se conformavam 

ao campo político, que dentro deles também se expressava. Ou seja, observar neles as relações 

entre seus agentes e instituições e as inter-relações com os outros campos de poder.  



74 
 

Sobre as questões externas ao campo literário, mas que nele atuam, e suas lutas 

internas, o autor diz: 

De maneira mais geral, embora lhe sejam mais amplamente independentes em seu 
princípio, as lutas internas dependem sempre, em seu desfecho, da correspondência 
que podem manter com as lutas no seio do campo do poder ou no seio do campo social 
em seu conjunto. (BOURDIEU, 1996, p. 148) 
 

Nessa compreensão, o Bazar Oió teve seu funcionamento comprometido no período da 

ditadura. O espaço, em seus momentos áureos, recebeu Carlos Prestes, Pablo Neruda, entre 

outros de reconhecida posição política de esquerda. Mollo (2016) retoma fatos históricos como 

a queima de vários livros do Bazar no endurecimento da ditadura. Após a instituição do regime 

e o fechamento do cerco, não demorou para que os agentes, até pouco tempo transeuntes 

naquele espaço, percebessem o risco e a inadequação do lugar para a função antes exercida. 

Com isso o Bazar Oió gradualmente se “esvaziou” de sua importância na medida em que perdia 

sua validação como ambiente de negociação e disputa do capital simbólico. 

Em 1968, a Editora Oriente surgiu como um fôlego ao espírito dos escritores goianos e 

outros agentes ligados à literatura. No seu depoimento, Licínio Barbosa (2002, p. 101) diz: 

“Durante cerca de três décadas, Taylor Oriente foi, em Goiânia, o que foi José Olympio, na 

cidade do Rio de Janeiro: o centro das atenções dos que fazem e dos que consomem livros”.  

A publicação do ducentésimo livro da editora foi em um evento no Umuarama Hotel. 

Pelo ato, muitos ofícios celebrando e respondendo ao convite foram enviados à Oriente: a 

Câmara Municipal, a Academia Goiana de Letras, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, o 

prefeito de Goiânia, o presidente do Conselho Estadual de Cultura, todos se manifestaram. À 

oportunidade, o governador interino de Goiás, Irapuan Costa Junior38, enviou um ofício com os 

seguintes dizeres: “... [venho] cumprimentá-lo pelo evento, de real significação não só para o 

Governo, mas para todos aqueles que se preocupam com as coisas do espírito e com o 

aperfeiçoamento dos padrões culturais dos habitantes desta Pátria” (MOTA, 2002, p. 182). 

O Bazar Oió só fechou suas portas definitivamente em 1974, mas, quando isso 

aconteceu, há tempos ele já não era a referência que fora nos anos anteriores, com seus eventos 

disputadíssimos, “cobertos” pela rádio da cidade. No mesmo período, em paralelo tanto ao 

Bazar Oió quanto à editora Oriente, atuava lentamente o livreiro Paulo Araújo, dono da livraria 

Cultura Goiana, orquestrando sua agência. A livraria Cultura Goiana ficava no centro da cidade, 

e chegou a ocupar dois endereços, na rua 07 e na rua 03. Com o surgimento da Feira Alternativa, 

 
38 Irapuan Costa Junior foi governador do Estado de Goiás de março de 1975 até março de 1979. 
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na calçada do parque Mutirama, Paulo vislumbrou a exposição de livros no local como uma 

“oportunidade” para vender mais livros e ampliar seu público39.  

A iniciativa inovadora começou com a disposição de livros sobre um pano estirado na 

calçada do Parque Mutirama, onde a feira primeiro se estabeleceu. Devido ao relacionamento 

estreito com os autores locais, resultado de sua atuação como livreiro, ele passou a contar com 

a presença de escritores nos dias de exposição. Eles, de modo informal e despretensioso, 

autografavam as obras para os compradores de livros, recitavam poemas etc.  

 

 
Figura 6 Foto em jornal retratando a venda de livros na Feira40. 

 

Lemos na legenda da foto: “Uma foto antiga, dos anos 70: Paulo Araújo expunha na 

Feira os livros no chão e tinha cobertura dos escritores Carmo Bernardes, Anatole Ramos, Yêda 

Schmaltz e Modesto Gomes.” O livreiro Paulo Araújo valorizava o escritor local. Para 

divulgação de sua poesia, autores como Yêda Schmaltz declamavam poemas na rua, em frente 

à sua livraria, isso já na década de 1970. Embora a atitude fosse despojada, de forte apelo 

popular, os poetas que declamavam na frente da livraria tinham livros publicados pela via 

tradicional e alguns já eram premiados. 

A feira foi transferida de endereço por duas vezes, e nos anos oitenta era considerada 

um evento importante para a cidade, mobilizando vários agentes e um grande público. Ali então 

circulavam autores como Cora Coralina e Bernardo Élis, mas também estavam presentes os 

novos poetas, como Pio Vargas com suas declamações de poesia na rua, como prática particular. 

Os domingos da Feira passaram a ter status de evento, onde intelectuais, autores, e outros 

agentes da cultura se encontravam.  

 
39 BIRAM, Tagore. As livrarias de Goiânia. Diário da Manhã, Goiânia, 13 mar. 1983. Não paginado. Disponível 
em: https://medialab.ufg.br/cafecomleitura/historia-leitura-goias/livrarias-de-goiania-as/ Acesso em: abril/2019. 
40 Idem. 
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Figura 7 Fotos em jornal que retratam os domingos da Feira Alternativa.41  
 

Lemos nas legendas dos registros fotográficos: “A Livraria na Praça e o povo”, e “Na 

‘Banca do Paulo’, escritores ilustres lançam seus livros. Aqui vemos Cora Coralina e Bernardo 

Élis”. 

Trecho de reportagem do jornal O Popular sobre a feira no período registra que: 

Para o dono da livraria Editora Cultural Goiana, o stand, montado na feira de 
artesanato, aos domingos, é um ponto de encontro dos intelectuais goianos, que vão 
para lá bater papo e tomar uma pinguinha feita em Minas. Isso, mesmo 
inconscientemente, pode ser uma forma da divulgação da cultura goiana.42 
 

A principal mudança observada na estrutura do campo nessa época, observando os seus 

antecessores - Bazar Oió e editora Oriente, é a existência concomitante de movimentos distintos 

e bem delimitados. Além da banca de Paulo Araújo, claramente atuante nas mais notórias trocas 

simbólicas, tendo como seu público autores reconhecidos, professores universitários, 

intelectuais, jornalistas e semelhantes, a praça abrigava uma outra banca, bem oposta à primeira, 

e tinha em seu rol de frequentadores outro perfil de autores, os “alternativos” ou 

“contraculturais”. A praça central da cidade exibia então sua capacidade de sediar diversos.  

O lugar era democrático, uma praça pública. E não era qualquer uma, era a Praça Cívica. 

A feira, originada do agrupamento hippie no Parque Mutirama, acabou se reorganizando junto 

ao centro geográfico do poder da capital. Se, por um lado, como é o exemplo da Banca do Paulo 

Araújo, o ambiente foi de certo modo apropriado pelos detentores do capital simbólico, 

reunindo os autores legitimados, isso não impediu a permanência na feira de propostas 

contraculturais.  Assim, uma banca que representou o polo oposto à banca do livreiro Paulo 

Araújo foi a do poeta Luiz Fafau.  

A proposta era similar à Banca Nacional de Literatura Independente do Rio de Janeiro. 

O stand do Luiz Fafau era chamado “Alternativa – Banca de Literatura Independente”. Ali, se 

expunha e vendia toda sorte de material independente obtido principalmente pelos intercâmbios 

realizados pelo Gilete Press.  

 
41 Idem. 
42 COSTA, Leila Daher. Goiânia e o hábito de ler. O Popular, Goiânia, 28 out. 1976. p. 13. Disponível em: 
https://medialab.ufg.br/cafecomleitura/historia-leitura-goias/goiania-e-o-habito-de-ler/ Acesso em abril/2019.  
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Figura 8 Registro fotográfico da “Alternativa”, Banca de literatura independente. 
Fonte: Acervo de Luiz Fafau. 
 

A existência de “pontos alternativos” no cenário literário goiano não é fato surgido 

apenas por volta dos anos oitenta. No decorrer dos anos, lugares diversos na capital funcionaram 

como pontos de encontro e discussão de literatura entre os então pretensos autores do estado. 

Essa configuração depõe favoravelmente à dinâmica do campo literário, com novos autores 

labutando para serem inscritos no campo. Quando ilustres e já sedimentados, eles recebem o 

“passe” e então transitam para os outros ambientes; no “topo” da lógica do campo literário, por 

assim dizer. Saem dos locais de tentativa e experimentação e migram para os de afirmação, 

como é o caso da AGL, dos congressos etc. Pouco antes de se enquadrarem como escritores 

reconhecidos, assumem posições de destaque nos espaços onde a disputa travada envolve uma 

alta carga simbólica, como foi o Bazar Oió, a Editora Oriente e a própria feira. 

Sempre haverá, há e houve outros ambientes, além dos mais centrais, onde as disputas 

do campo são fomentadas em suas ramificações ainda periféricas. Com o trabalho investigativo 

e de levantamento identificamos casas, bares, hotéis e alguns estabelecimentos comerciais nessa 

categoria.  

No caso do GEN, o depoimento de Ático Vilas-Boas da Mota trazido pela professora 

Moema de Castro e Silva Olival (2009b) informa que o embrião do grupo foi um grêmio com 

preocupação literária em Catalão, “Ruega”. Tinha seu próprio jornal de divulgação feito e 

voltado para os estudantes. Seus componentes, Aldair Silveira e Geraldo Coelho Vaz, foram 

para Goiânia em 1962 trabalhar e estudar, juntando-se então a outros jovens de ânimo 

semelhante. 

O trabalho de Mollo (2016) também recupera informações sobre espaços dessa ordem 

em períodos anteriores: 

No Hotel Normando, que ficava na rua 16, n. 4, aconteciam encontros literários: Como 
hóspede do hotel, juntava-me aos outros hóspedes – Bernardo Élis, José Décio Filho, 
José Godoy Garcia, Geraldo Paixão, Ary Demóstenes de Almeida, Hélio Lobo, 
Geraldo Araújo – para discutirmos as ideias modernistas que, timidamente, 
começaram a aportar em Goiás. Líamos também artigos e poemas que pretendíamos 
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divulgar (Depoimento escrito de Professor Egídio Turchi a MELO, 2002, p. 112). O 
mesmo grupo se mudou, mais tarde, para o Marmo Hotel, na Avenida Anhanguera, e 
lá seguiram com as reuniões. Melo chegou aos nomes de três bares: Bar do Chico 
Lopes, no bairro de Campinas, onde lia-se “jornais, livros modernistas, 
principalmente, Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade. Eram encontros 
informais com grupos variados, principalmente nos finais de semana” (MELO, 2002, 
p. 113). O Bar Bambu, na rua 6, onde Dona Julieta participava das reuniões de artistas, 
escritores e cantores: “Muitas vezes, eu lia o livro ou o artigo indicado, às pressas, 
antes do encontro, para poder opinar sobre o assunto. Eu não escrevia textos, mas 
participava das discussões que se prolongavam noite adentro” (MELO, 2002, p. 113). 
Tinha ainda o Bar Choupança, do Lago das Rosas. O entrevistado de Melo, o Sr. 
Geraldo, explica que era o “lugar preferido pelos estudantes da época e também pelos 
professores, escritores e jornalistas. Era um grupo mais de esquerda, sempre vigiado 
pela polícia pelas ideias avançadas” (MELO, 2002, p. 113). (MOLLO, 2016, p. 54-
55) 
 

A história literária de Goiás vivencia seus próprios desdobramentos, o que, por sua vez, 

inaugura novas disputas dentro do campo literário. Assim, autores e tendências vão se 

colocando no campo. Posteriormente à geração regionalista, tivemos o grupo “os Quinze”, o 

“GEN”; e, após, outras gerações ainda carentes de maior compreensão. A década de 1980, do 

mesmo modo, teve esses espaços, bares e outros locais considerados reduto para ingressos na 

luta pela inscrição no campo literário. Como tais, a pesquisa identificou o Trem Azul, Parthenon 

Center, a Segunda-Aberta, e a própria feira de domingo, que abrigou movimentos distintos 

ligados à literatura. 

No estado, principalmente em Goiânia, região que concentrava maior parcela de capital 

específico, os escritores, assumindo a illusio, jogavam o jogo das regras da arte. Aos novos, 

cabiam estratégias para sua inscrição ao longo do tempo. O depoimento de Getúlio Targino 

Lima, diz muito sobre as características dessa agência no que tangenciou o GEN: 

Cada um tinha seu projeto pessoal, sua busca íntima, seus trabalhos, publicados ou 
inéditos, mas compreenderam que, sem apoio, sem representatividade e sem o calor 
que fez ferver a água aparentemente sem força, nada podiam fazer. Em suma, era 
preciso formar um agrupamento, um conjunto de jovens artistas que, reunidos, 
poderiam muito daquilo que individualmente não alcançariam. (LIMA, 2009, p. 163) 
 

Não teria sido diferente com os dois poetas eleitos para os estudos de caso. Darcy França 

Denófrio, com trânsito no ambiente acadêmico, logo se identificou com um grupo específico. 

Pio Vargas, em contrapartida, alocou-se em um grupo ainda bastante questionável, de 

“novíssimos poetas”43, com práticas mais irreverentes, embora tenha circulado em torno de 

instituições detentoras de relativo poder. Chegamos então a um ponto relevante para 

compreensão da poesia goiana e dos autores aqui estudados. Esse ponto refere-se às polêmicas 

e tensões ligadas à poesia no final do século XX e enunciadas nacionalmente. Os dois autores 

ilustram bem esse momento e sua crise. 

 
43 Pio Vargas se autointitulava da “novíssima” geração poética goiana.  
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 Com a reviravolta dos versos produzidos sob o movimento marginal, instituiu-se a 

polarização entre a boa poesia e a poesia ruim. Em Goiás, tal antagonismo também pode ser 

percebido. O primeiro número da série “Literatura Goiana” no Caderno de Letras, realizado 

pela Universidade Federal, foi lançado em 1987. Darcy França Denófrio foi quem assinou a 

apresentação do número com os seguintes dizeres: 

Em outras palavras, é a consciência de que em Goiás se realiza, dia a dia, uma 
literatura de alto nível estético, o que se pode aferir pelos inúmeros prêmios que 
nossos melhores autores vêm recebendo dentro e fora do estado que inspirou a série 
“Literatura Goiana”, cujo objetivo é revelar e desvelar obras que mereçam análise. 
(DENÓFRIO, 2016c, p. 382) 
 

 A análise de recortes de jornais, eventos do período e falas retiradas do levantamento 

bibliográfico, evidencia a persistência de alguns embaraços no cenário literário. Todavia, 

conforme apresentamos no capítulo anterior, é outro o ânimo dos agentes nesse momento. Ou 

seja, não se questiona mais a existência ou capacidade da autoria goiana, o potencial literário 

em si. Os limites dessa nova fase deslocam-se para outros problemas. O conflito, nesse 

momento, concentra-se nas críticas quanto à distribuição de livros, nas críticas ao parco 

incentivo para a cultura, nos questionamentos e enquetes para compreensão do perfil do leitor 

goiano, na novidade e tenra idade da pesquisa local com os programas de pós-graduação; e, 

também, no esforço para discutir a produção goiana em si diante do aumento de seus escritores 

e necessidade de se “separar o joio do trigo”, como se percebe na expressão da professora: 

“revelar e desvelar obras que mereçam análise”. [grifo meu]  

Sobre as novas agruras do cenário da literatura goiana, vejamos outras duas falas do 

período. A primeira é uma entrevista de Mário Ribeiro Martins: 

Mas o grande problema da produção literária goiana é precisamente a distribuição. 
Não há aqui o vínculo tão salutar entre o editor e o distribuidor. Isto significa dizer 
que o livro editado aqui não chega nem mesmo às livrarias locais, a não ser pela 
iniciativa do próprio autor. (MARTINS, 1995, p. 859). 
 

A segunda pertence à professora Darcy Denófrio: 

Acham estranho que se crie a disciplina “Literatura Goiana”, o que a princípio parece 
mesmo, porque, na verdade, o autor goiano é também brasileiro. Mas se ele não cabe 
no primeiro rótulo, é preciso que se crie outro que o comporte. Já analisei obras e 
poemas de vários autores goianos, mas de certa forma burlando o programa. 
(DENÓFRIO, 2016a, p. 350-351)  
 

No capítulo anterior da dissertação, dissemos sobre o “apaziguamento” acerca da 

polêmica que fomentou vários embates dentro do campo literário goiano até o final dos anos 

sessenta e início da década seguinte. Neste segundo capítulo, apresentamos a substituição da 

antiga questão sobre existência ou não da literatura goiana por uma outra discussão: os rumos 
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múltiplos da poesia local e o estabelecimento de um novo embate: a “boa poesia” versus a 

“poesia ruim”44. 

É interessante observar manifestação semelhante tangenciando a poesia em nível 

nacional. De um modo similar, só que mais agravado, essa disputa entre poesia “boa” - poesia 

propriamente dita, e poesia “ruim” – “quase-poesia”, foi um impasse instaurado dentro das 

academias com os poemas do movimento marginal. Os detentores do poder de legitimação, os 

críticos, tão logo tomaram conhecimento desses textos, expressaram estranhamento e repulsa.  

O movimento poesia marginal está anotado temporalmente desde o final dos anos 1960 

estendendo-se para a década de 1970, e nela se apurando. Foi paralelo e avesso à poesia 

“legitimada”. Ele abalou a estrutura dos valores associados ao poético em um impacto 

dessacralizante e democratizante na poesia, através da implosão de qualquer regra para 

composição do poema e adoção de modos alternativos para difusão dos autores e textos.  

O movimento abriu um outro espaço para poetas “comuns”. Pelos documentos 

mimeografados, muitos desconhecidos puderam se apresentar “poetas”, uma verdadeira afronta 

para a distinção e poder específico intrínsecos ao campo literário em sua conformação nesses 

anos. Assim, o primeiro momento no qual os poemas da geração marginal foram “apreciados” 

foi marcado por desconforto e descrédito. A conclusão era de se tratar de deboche, limitação na 

linguagem, mera efusão expressiva, definições dessa ordem; tudo, menos poesia. (CABAÑAS, 

2009). 

A pesquisa não propõe a defesa da ocorrência do movimento marginal em Goiás, em 

suas raízes e ânimo original, tal como se deu no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Mas se 

ele não foi vivido nesses termos na região goiana, ele angariou vários poetas e incluiu nos 

valores possíveis à disposição dos autores a linguagem marginal e seus modos de divulgação, 

ampliando o rol de tomadas de decisão que desembocam nas escrituras dos textos poéticos. 

 Há alguns episódios locais que denotam claramente um movimento exclusivista que 

optava por celebrar escritores com afeição à uma poética rigorosa com os procedimentos 

estéticos, em detrimento dos outros, carentes dessa escritura mais “formal”. É o caso da seguinte 

fala de Darcy Denófrio, repetida mais de uma vez: 

[...]como já tive oportunidade de afirmar, em Goiás há, como no resto do país, a boa 
e a má poesia - aquela realizada com preocupação estética, veiculando ou não um 
conteúdo social, e aquela feita às pressas, à base da pura inspiração. (DENÓFRIO, 
2016b, p. 354)  
 

 
44 A discussão abrangeu todos os gêneros, mas, diante do objeto da dissertação, as informações trazidas para o 
texto concentram-se na Lírica. 
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 Para Cabañas (2009), a grande importância da poesia marginal foi a promoção de um 

abalo no cânone poético brasileiro, com a permissão a outras vozes de disputarem efetivamente 

espaço no terreno ambicionado da tradição. Em uma leitura conjunta da preposição de Cabañas 

(2009), Nunes (2009), Salgueiro (2013) e Bourdieu (1996), vemos a possibilidade de uma 

reflexão que abrange os períodos anteriores para discussões sobre escrituras destoantes, seja 

pelo perfil social do autor, forma poética adotada etc., que sofreram apagamento. Certamente 

elas ocorreram, mas pelas complexas relações que se estabelecem no campo literário, inclusive 

considerando as interconexões com o campo político, não transpuseram seus espaços restritos 

e assim foram condenadas ao esquecimento. Impossibilitadas de assumirem um lugar de 

destaque e preponderância, por fim submergiram pelas correntezas da história e suas dinâmicas 

sociais. 

A poesia marginal, que surge efetivamente no início da década de 1970, não impacta 

apenas na multiplicidade verificada nas escrituras poéticas, com o uso livre das referências 

construídas ao longo da história literária amarrados pela informalidade, ironia e 

cosmopolitismo. Na realidade, há uma ampliação dos mecanismos, das ações, atuações, ou seja, 

elementos que objetivamente estão em jogo dentro do campo literário e obviamente acabam por 

serem refletidos na obra de arte. Neste sentido, a poesia marginal pretendeu uma circulação 

livre, desfez dos meios tradicionais de publicação e difusão para adotar o seu próprio. Assim, o 

movimento ganhou uma “organicidade sem unidade” através das revistas mimeografadas, dos 

zines, difundidos entre os “poetas marginais” e o leitor “popular”. Foi, entre outras coisas, um 

fervilhar do “exercício da autoria” e se avolumou à margem da tradição poética, que há anos 

agonizava um sentimento marasmático. 

Essa poesia “alternativa” nasceu à margem, com seus versos debochados que não se 

preocupavam com os censores do regime ditatorial, pois ela não era “levada à sério”. Não 

importava para as relações de poder atravessadas pela arte e política. Sob a caneta dos poetas 

marginais, outros valores passaram a ser praticados. Era outra a lógica que movia os seus 

escritores, alinhados aos versos da canção de Sérgio Sampaio45: “Um livro de poesia na gaveta 

não adianta nada/ Lugar de poesia é na calçada”46. Essa foi uma prática efetiva da poesia 

marginal, que rechaçou os antigos salões e as edições tradicionais de livros e revistas para se 

lançar junto ao povo, de mão em mão através dos panfletos, das fotocópias, das caixas postais, 

ou da declamação livre, instantânea e efusiva. 

 
45 Compositor e músico brasileiro, atuante nos anos 1970. 
46 Versos da música “Cada lugar na sua coisa”. Composição de Sérgio Sampaio. 
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No dinamismo próprio ao campo literário, observamos então uma abertura do poema a 

outras possibilidades, com temas atrelados ao ordinário, ao socialmente rebaixado, ao “feio”, 

como matéria de poesia. Esses temas já não eram novidade, mas sob a poesia marginal, a 

linguagem operava a maior transformação, pois se assumia rasteira, zombeteira, provocativa e 

irreverente, e confiava no seu trajeto alternativo, de mão em mão, de caixa postal a caixa postal. 

Ocorre, portanto, uma reconfiguração e com ela não só a matéria da poesia é reconhecida no 

rasteiro, mas ela própria é colocada nesse patamar. A poesia desnudada dos resquícios de altivez 

que ainda possuía, salvaguardados no cuidado com a linguagem, apesar das transformações 

atreladas à modernidade. 

 No caso de Goiás, apesar de não verificarmos a existência do movimento marginal na 

década de setenta, identificamos algumas manifestações afins com essa geração, como é o caso 

de Pio Vargas. E no estado, ocorreu a polarização com a discussão aferrada sobre boa poesia 

(as que cultuam as regras estabelecidas) e a má-poesia (que tem aparência de desregrada e pura 

efusão do sujeito). 

Por fim, reforçamos que as dinâmicas ocorridas dentro do campo literário goiano se 

relacionam diretamente com o habitus. Para Bourdieu (1996, p. 205-206), ele é conceito 

adequado para “[...] sair da filosofia da consciência sem anular o agente em sua verdade de 

operador prático de construções do real”. 

Um pouco mais adiante, ele pontua: 

Em suma, as estratégias dos agentes e das instituições que estão comprometidos nas 
lutas literárias ou artísticas não se definem na confrontação pura com possíveis puros; 
dependem da posição que esses agentes ocupam na estrutura do campo, ou seja, na 
estrutura da distribuição do capital específico, do reconhecimento, institucionalizado 
ou não, que lhes é concedido por seus pares-concorrentes e pelo grande público e que 
orienta sua percepção dos possíveis oferecidos pelo campo e sua “escolha” dos que se 
esforçarão por atualizar ou produzir. Mas, inversamente, as apostas da luta entre os 
dominantes e os pretendentes, as questões a propósito das quais se defrontam, as 
próprias teses e antíteses que eles se opõem mutuamente, dependem do estado da 
problemática legítima, isto é, do espaço das possibilidades legadas pelas lutas 
anteriores que tende a orientar a busca das soluções e, por conseguinte, o presente e o 
futuro da produção. (BOURDIEU, 1996, p. 235) 
 

O conceito de habitus reelaborado pelo autor é imprescindível para a compreensão da 

agência e a autoria dos poetas, pontos centrais da pesquisa e que serão tratados nos tópicos 

seguintes. Afinal, tal polarização apresenta novas possibilidades para a produção poética. Isso 

por sua vez, implica novos parâmetros para apreciação do objeto literário sendo incluídos nesse 

jogo constante do campo.  

Em julho de 1987 o Diário Oficial do Estado publicou um Suplemento Cultural, Ano I, 

n.º 00. No documento, foram publicados vários artigos sobre a literatura goiana. O jornal 
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exemplifica a coexistência de perfis e manifestações bem distintas no cenário literário do 

momento, dividindo espaços e disputando reconhecimento e validação no uso deles.    

Ao longo da história de um campo literário, várias tendências, o que significa autorias 

e autores distintos, além de outros agentes, coexistem e atuam impactando as regras da arte ao 

mesmo tempo em que são impactados. Entretanto, a lógica do campo literário implica no 

domínio quase sempre totalizante de um determinado grupo, o que leva ao apagamento das 

correntes que atuaram ao mesmo tempo. Mas em alguns momentos, geralmente aqueles 

marcados por transformações significativas na produção literária, associadas às modificações 

vividas nos outros campos, como o político e o econômico, a luta se evidencia, com 

representantes de tendências distintas exibindo seus recursos próprios e com suas agências mais 

bem marcadas. Em última instância essa diferenciação passa a ser observada na obra poética, 

na estética empreendida em si. É o poema, ao final e no curso dessas lutas, que absorve 

esteticamente, como decantação, o resultado dessas forças. 

Darcy França Denófrio e Pio Vargas, enquanto agentes, atuaram com seus capitais 

específicos, e as relações objetivas estabelecidas entre eles e a estrutura do campo literário 

foram obviamente distintas. Os dois poetas ocuparam posições totalmente opostas. O 

Suplemento Cultural acessado pela pesquisa é importante por oferecer um retrato dessa 

situação, pois, curiosamente, conta com os dois poetas assinando artigos no exemplar. No caso, 

temos os dois poetas visualmente situados nas páginas do mesmo jornal. Ter em mãos esse 

registro documental agudiza o enfrentamento das diferenças entre os dois poetas.  

 
Figura 9 Imagem da capa do Suplemento Cultura do Diário Oficial do Estado. 
 

 No suplemento, o texto da professora e poeta é intitulado: “Evolução Lírica de Carlos 

Fernando Magalhães”. O autor analisado por ela foi um integrante do GEN. Em síntese, no 

início de sua fala ela aponta: “[...] rompeu com os estreitos limites da práxis.” Já nas primeiras 
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frases do seu texto fica exposto o tom crítico literário. No espaço do jornal ela se investe e se 

expressa como ensaísta e crítica que é e desenvolve seus comentários através da chave de leitura 

do mito. Para ela, o poeta “[...] saltou felinamente para a arena do mito. Coisa só realizada, até 

então [na poesia goiana], por Yeda Schmaltz”. Uma discussão muito mais teórica e refinada 

que a assinada por Pio Vargas páginas à frente. A autora discorre sobre a qualidade do poeta 

estudado e o faz considerando categorias tradicionais da lírica. Em suas palavras:  

Expressando o conteúdo mítico, o metalinguístico, o erótico em tom sempre elevado, 
o existencial ou até o lírico puro, Carlos Fernando Magalhães constrói, com muita 
fidelidade ao literário, os seus versos, e se firma cada vez mais como um dos 
inquestionáveis valores da literatura goiana dos nossos dias. (DENÓFRIO, 1987, p. 
5-6) 
 

No mesmo folhetim, Pio Vargas (1987, p. 13) assina “A nova poesia goiana: do GEN 

ao dia de ontem”. Ele passa ao largo do estilo de análise crítica presente no texto da professora 

Darcy Denófrio. Elogia e ressalta a importância do movimento nascido na década de 1960, 

todavia, ressalta: “Porém, julgá-lo [o movimento geniano] perpétuo na sua influência cultural 

significa um descrédito à nossa capacidade renovadora e à sede de novos caminhos”. 

(VARGAS, 1987, p. 13). Ele ainda alerta para existência de outros movimentos surgidos após 

o GEN. Estes seriam o NOMES (Novo Movimento de Escritores) e o pós-GEN, um conjunto 

de autores surgidos no interlúdio entre o anterior e o grupo no qual Pio Vargas se classifica, o 

da “recente poesia goiana”. O autor ferino escreve: “O pós-GEN deu lugar a uma diversidade 

de temas e a uma não diferente diversidade de poetas que, usando destes temas, formaram 

aquele período mediador entre o GEN e o que necessariamente nos interessa: a recente poesia 

goiana”. (VARGAS, 1987, p. 13). Os antecessores mais diretos dessa novíssima poesia, e 

elogiados por ele, são Ubirajara Galli, Delermando Vieira, Edival Lourenço, Valdivino Braz, 

Goiamérico Felício e Tagore Biram.  

Claramente norteado por valores distintos dos celebrados por Darcy Denófrio poucas 

páginas antes no suplemento, Pio Vargas propunha uma poesia com “[...] formas infinitas de 

pôr-pra-derreter, evocar esse delírio que a era da tecnologia insiste em programar 

quadradamente”. Seu foco e crença estavam na capacidade dos novos poetas “romperem o 

marasmo”. (VARGAS, 1987, p. 13)  

É flagrante nas frentes representadas por Darcy Denófrio e Pio Vargas as tensões 

vividas no período observadas no campo literário goiano como também no brasileiro. O 

momento de redemocratização, a despedida do fantasma da censura, a busca e implantação de 

novas formas de divulgação da poesia, com inserção de outras meios de legitimação 

modificavam as regras da arte. Nesse processo, as agências operadas pelos autores vão se 
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relacionar diretamente com a escritura de cada um. Atrás da máscara de Pio Vargas de um 

“poeta” sensitivo e visceral, impelido à tradução de seu próprio tempo, e de Darcy Denófrio, 

como esteta e defensora da poesia sob a tradição reiterada pela academia, o que vemos são dois 

autores em atuação nos próprios espaços. Assim, eles manipulam cada qual seu capital, 

enquanto produzem poeticamente visando sua própria inscrição no campo literário.  

 

2.2 Darcy Denófrio - a poeta e seu legado para a literatura goiana 

 

Darcy França Denófrio é poeta, ensaísta, crítica e professora aposentada da 

Universidade Federal de Goiás. Primogênita de Domingos de Oliveira França e Simília Gouveia 

França. Nasceu na fazenda Nova Aurora, município de Jataí, interior de Goiás, em 21 de julho 

de 1936. Concluiu seus estudos básicos no internato das irmãs agostinianas em Jataí, onde se 

diplomou professora, passando rapidamente pelo colégio Santo Agostinho em Goiânia. Iniciou 

no magistério ainda em sua cidade de nascimento e posteriormente deu aulas no Lyceu de 

Goiânia. Casou-se com o engenheiro paulista João Denófrio e com ele teve três filhas. Na 

capital, fez o curso de Letras Modernas Inglês-Português na Universidade Federal de Goiás 

aposentando-se como professora da casa, ministrando aulas na graduação e na pós-graduação 

em Teoria do Poema. Concluiu seu mestrado no ano de 1982, tendo como objeto de pesquisa a 

poesia de Gilberto Mendonça Teles. 

A autora representa o avesso de Pio Vargas. Sua formação obedeceu às regras rigorosas 

das famílias tradicionais e dos internatos. Teve família e educação conservadoras; socialmente 

e profissionalmente manteve esse traço constitutivo. Sobre sua pessoa e carreira, muito já foi 

documentado, principalmente através do trabalho de Teles (2016), que organizou vários textos 

críticos, ensaísticos e de reportagens relativos a ela. Diferente de Pio Vargas, não há dificuldade 

em obter informações sobre a autora. Sobre sua escrita, é tão elegante como é elegante sua 

figura. 

A produção de Darcy Denófrio é significativa tanto na poesia quanto na crítica, sendo o 

conjunto total de sua obra premiado com o diploma “Afonso Felix de Sousa”, outorgado pela 

UBE-Rio, no ano de 2011. Foi vencedora do concurso I Bienal Nestlé de Literatura Brasileira, 

de São Paulo (1982), com O risco das palavras, obra ainda inédita, e do Prêmio de Poesia do 

Instituto Nacional do Livro (1987) com a obra Amaro Mar.  

A autora é elogiada pelo professor Gilberto Mendonça Teles, para quem: “A produção 

literária de Darcy França Denófrio - de Poesia e Crítica, de Ensaio principalmente - constitui 

hoje a mais expressiva mostra do talento da mulher goiana no panorama da criação literária no 
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Brasil”. (TELES, 2016, p. 26). Nessa área ela recebeu vários prêmios. O Prêmio “Geraldo de 

Menezes de Ensaio, História e Crítica literária” (2007), concedido pela UBE – RJ pelo trabalho 

O redemoinho do lírico: estudos sobre a poesia de Gilberto Mendonça Teles (2005). A 

“Medalha Leodegária de Jesus”(2001) da UBE- RJ e o “Prêmio Colemar Natal e Silva de 

Crítica Literária”(2003) da AGL pelo seu livro Lavra dos Goiases III (2001). Foi ganhadora do 

Prêmio “Bolsa de Publicações Cora Coralina”, edição do ano 1996, da Fundação Cultural Pedro 

Ludovico Goiânia, com a obra Lavra dos Goiases (1997). Também recebeu a “Medalha 

Conceição Fagundes” (1996), e o “Prêmio Alejandro José Cabassa” (1997), esses dois 

conferidos pela UBE do Rio de Janeiro em virtude da obra Hidrografia Lírica de Goiás I 

(1996). 

Darcy Denófrio publicou ao todo seis livros de poesia: Voo Cego (1980) pela Editora da 

UFG; Amaro Mar (1988), Editora Itatiaia; Ínvio Lado (2000), também pela Editora da UFG; 

Poemas de dor & ternura (2008), Cânone editorial; 50 Poemas Escolhidos pelo autor (2011), 

pela Galo Branco do Rio de Janeiro e Poemas reunidos (2020), publicado pela UFG, mas sem 

circulação até o momento. Há ainda o livro premiado que continua inédito: O risco das 

palavras.  

Quando ela se lançou poeta, tinha mais de quarenta anos de idade. De perfil discreto, 

atuou vigorosamente nos ambientes formais dispondo de seu capital simbólico como 

professora, pesquisadora e poeta. Trata-se, portanto, de uma postura antagônica à de Pio Vargas 

que buscava os holofotes e tinha a marca dos exageros. A escrita da autora observa a lógica da 

academia, debruça-se sobre a tradição, sobre o rigor formal e o trabalho com a palavra sempre 

criterioso. Sua dissertação de mestrado é considerada uma tese, tamanha densidade da análise 

feita. Seu estudo foi publicado posteriormente como o livro O poema do poema em Gilberto 

Mendonça Teles. 

O apreço pelos estudos é uma característica pessoal da autora que se confessa leitora 

apaixonada desde muito jovem e foi aprovada em primeiro lugar no curso de Letras da UFG. 

Na carreira universitária, ela foi decisiva para a valorização da literatura goiana. 

Nas análises críticas que faz, sua atenção se volta preferencialmente para os autores 
da terra goiana, tanto para os contemporâneos, como Miguel Jorge, Brasigóis Felício, 
Yêda Schmaltz ou Gilberto Mendonça Teles, quanto para os de épocas passadas, 
como Hugo de Carvalho Ramos, Leodegária de Jesus, Léo Lynce ou Demóstenes 
Cristino – apenas para citar alguns dos vultos literários do Estado que foram objeto 
de análise de sua pena. (SILVA, 2016, p. 241) 
 

Sua luta foi ferrenha para abrir espaço para a literatura goiana dentro da universidade. 

Insistiu na inclusão de livros de autoria goiana nos processos seletivos da instituição, na edição 

das revistas, na criação de série voltada para essa literatura e os Seminários de Literatura 
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Goiana. Um pouco sobre esses eventos e a importância deles para o campo literário foi dito nos 

capítulos e tópicos anteriores. O seu trabalho de pesquisa que retoma autores e autoras fortalece 

a história literária no Estado e o próprio campo literário enquanto ambiente presente de disputas 

pois 

Arquivar é um ato de memória que, por sua vez, preserva documentos memórias. 
Organização, coleção, preservação, controle e acesso a informações. O arquivo deve 
ser percebido como uma figura epistemológica. Todavia, mais do que entender suas 
origens e pesquisar em suas fontes, é importante atentarmos para a história de seus 
arcontes. Isso porque a constituição dos acervos é uma prática compartilhada que o 
torna uma instância de dupla operação: ao mesmo tempo em que o profissional ou o 
conjunto de agentes realiza uma série de práticas para a constituição de seu “arquivo” 
ele também se “arquiva”. Nesse aspecto, Darcy ao eleger a lírica goiana como sítio 
arqueológico prioritário, nele deixa suas competentes marcas e, doadora e legatária, 
artífice de uma importante genealogia/arqueologia do espaço literário de que faz parte. 
Talvez seja por isso que seus exercícios crítico e poético se confluem ao longo dos 
anos, apresentando um pathos da lucidez entremeado de paixão. (BRITTO, 2016, p. 
281) 
 

Em sua pós-graduação, a autora elegeu a poesia de Gilberto Mendonça Teles, feito 

inaugural de impacto direto na mentalidade literária goiana. Sobre as razões de sua escolha, ela 

disse: 

[...] primeiro porque, deliberadamente, me propus desvelar a obra de um autor goiano. 
Não que isto representasse um gesto de mero jacobinismo, mas porque tenho a 
convicção de que a obra de nossos bons literatos resiste a análises e podem servir de 
‘corpus’ a sérias pesquisas. Segundo, porque me identifico com a poesia de Gilberto 
Mendonça Teles e a considero da melhor qualidade, no nível da melhor produção 
poética do país. Ainda por entender, como professora universitária, que deve haver 
uma maior valorização do escritor regional, ou seja, do escritor da região em que atua 
a universidade. Portanto, embora isto seja uma questão de opção pessoal, no meu caso 
eu não sentia necessidade de buscar fora o tema de minha dissertação de mestrado. 
(FELÍCIO, 2016, p. 155) 
 

Ao optar por estudar a literatura goiana, Darcy Denófrio convoca para um lugar de 

legitimidade a produção de seu estado. Mas ela não inovou apenas ao reconhecer a literatura 

goiana como objeto resistente a análises. Ela também foi determinante no estudo da produção 

literária de mulheres goianas. Esse ponto particular – a autoria feminina - ecoa em sua lírica. O 

feminino em sua poesia será mais trabalhado no capítulo destinado ao estudo da subjetividade 

na poesia dos autores e o campo literário. Neste momento, entretanto, a discussão se concentra 

nas relações entre a agência realizada por ela e o habitus da produção de mulheres. No caso da 

poeta, o foco estará nas relações que indicam as modificações que contribuem para a autoria de 

mulheres e/ou demonstram as tensões existentes que comprometem essa possibilidade de 

escrita.  

No Estado de Goiás, sobre a autoria feminina, Eliane Vasconcellos (2010, p. 88) 

informa que a primeira estreia foi em 1875. Desde então, algumas poucas mulheres 

conseguiram publicar até meados do século XX, como Cora Coralina. Apesar disso, houve um 
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histórico engajamento de mulheres no terreno das Artes. Vasconcellos (2010) estuda autoras 

goianas e se detém no resgate de Honorata Minelvina Carneiro de Mendonça e Eurídice Natal. 

Sobre seu interesse e motivação ela explica: 

Por meio dos ensaios de Gilberto Mendonça Teles, crítico dos mais conceituados, 
travei contato com a literatura goiana. E muito marcou o meu espírito, seu artigo “A 
mulher nas letras de Goiás”, no qual faz um resumo da situação da mulher e sua 
participação no cenário cultural de seu Estado. Elas fizeram reinvindicações políticas 
e, mais do que os homens, lutaram pela criação da Academia de Direito na cidade de 
Goiás, então capital do Estado do mesmo nome. (VASCONCELLOS, 2010, p. 87) 
 

Entretanto, apesar da importância que essas mulheres tiveram, por muito tempo não 

houve uma condição de igualdade entre a produção delas e a produção dos homens. Em seu 

artigo, ela continua: 

A aura de escritor não só atraía a mulher como lhe abria a possibilidade de exibir seu 
talento fora das lides puramente domésticas. Mas serve também para confirmação de 
que sem a liberdade sociocultural dos homens, sem o exercício intelectual ativo dos 
moldes literário, da boêmia acadêmica de um engajamento total na literatura, a 
produção literária de mulheres, tanto no Romantismo quanto no Realismo, deixou 
sempre a desejar, razão pela qual raramente é citada na crítica e na história literária. 
(VASCONCELLOS, 2010, p. 89) 
 

Conforme os estudos de Vasconcellos (2010), embora a prática literária por mulheres 

fosse encarada como uma forma de ultrapassar os limites sociais impostos, a matéria poética 

permitida a elas era restrita, reproduzindo todos os ensinamentos e grilhões típicos de uma 

sociedade patriarcal e machista. Cabiam-lhe escrever sobre a fé, os feitos dos grandes homens, 

a família etc.  

Os desafios para a produção literária dessas mulheres sempre existiram. Não se nega 

o destaque de mulheres da região, ao longo da história, em algumas instituições e iniciativas. É 

o caso de Eurídice Natal, primeira presidente da Academia Goiana de Letras fundada na Cidade 

de Goiás, em 1904. Também das autoras que fundaram o semanário A Rosa, como Leodegária 

de Jesus e Cora Coralina. Regina Lacerda, nome de peso na agitação literária da década de 

cinquenta e poeta. Yêda Schmaltz é outro nome de referência, ocupou cargos relevantes para a 

cultura e fez muito por ela no estado e foi poeta que explorou a temática do feminino. Nelly de 

Almeida com seus artigos de leituras críticas de autores goianos também fez história. 

Entretanto, o levantamento de uma lista pela constatação da atuação de agentes mulheres não 

significa abertura efetiva para elas dentro do campo literário como autoras, que se traduza 

diretamente em exercício pleno de criação.  

Em vários poemas de Darcy Denófrio, “o limite” aparece como um mote recorrente. 

Há uma voz lírica que geme essa tensão, como nos versos do poema “SOU versus ‘SOU’”.  

Eu sou 
o que não sou:  
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peias e amarras  
da civilização.  
 
Eu sou 
“eu” censurado,  
amordaçado,  
por milhões de mãos.  
 
Eu sou 
rio subterrâneo  
que desviaram  
do seu curso.  
[...]  
(DENÓFRIO, 2013, p. 20)  
 

O “eu” que canta no poema é tão cerceado a ponto de só poder “ser” se for masculino, 

como revela a terminação dos particípios “censurado” e “amordaçado”. No poema “DURO 

MURO, a terceira estrofe sintetiza a mesma ideia sobre limites sempre intransponíveis: 

[...] 
Os muros que me enclausuram 
você não os vê, e no entanto 
o seu concreto-abstrato 
é mais duro e mais muro. 
[...]  
(DENÓFRIO, 2013, p. 22) 
 

Na área dos estudos literários, tanto nos ensaios como na crítica literária, a aridez do 

terreno para as mulheres não foi diferente. A título de exemplo, no ano de 1988, por ocasião do 

lançamento do livro Análises e Conclusões de Nelly Alves de Almeida, escritora goiana que se 

dedicou à pesquisa da literatura local, dentre outras coisas, foi publicado no Jornal O Popular 

dois artigos sobre a obra e a autora. Um deles é intitulado “Carta à autora” e foi escrito por 

Altamiro de Moura Pacheco. Na carta, ele elogia o trabalho histórico-literário, o domínio da 

língua, capacidade argumentativa e o seu “amor e dedicação à vida literária e história do 

passado”47. Mais adiante, todavia, ele desloca o discurso para a autora enquanto mulher e neste 

ponto a exalta dizendo: “Seu lar, onde a virtude se ritma com a ternura da bondade, há o 

exemplo de esposa modelar, mãe adorável e cidadã cumpridora de seus deveres sociais e que 

com mãos piedosas derrama auxílio aos menos favorecidos da sorte”48.  

O estudo “Darcy Denófrio e a arqueologia lírica feminina em Goiás” de Clovis 

Carvalho Britto (2016) alerta para a impossibilidade de negação do silenciamento e 

marginalização que marcam a produção literária e intelectual feminina em Goiás e no país. Ele 

pondera:  

 
47 PACHECO, Altamiro de Moura. Carta à autora. O Popular, Goiânia, 18 nov. 1988. p. 22. 
48 Idem 
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Conforme destacou Regina Delcastagnè (2010), a presença das escritoras no campo 
literário não deixa de provocar tensões e estigas. A produção das mulheres ainda é 
rotulada como “literatura feminina”, se contrapondo à literatura tout court que não 
requer o adjetivo “masculino” para sua singularização. Nesses termos, afirma que 
cada escritora tende a ser vista como praticante de uma “dicção feminina”, ação que 
desconsidera suas especificidades, e que ainda hoje determinados estilos e temáticas 
continuam sendo percebidos como mais apropriados às mulheres, enquanto outros 
permanecem como espaços interditados. Na verdade, o trabalho de Darcy Denófrio se 
notabiliza como um veio aberto à produção crítica e poética das mulheres que 
escrevem. Ele abre espaços outrora inviolados, força passagem por caminhos 
alternativos como os poetizados em “Clivus feminae”, de Ínvio lado (2000). 
(BRITTO, 2016, p. 286). 

 

“Clivus feminae” é a primeira parte do livro Ínvio lado (2000) da poeta. É nesta parte 

que se encontra o poema “Sob o manto da grande mãe”. Este, por sua vez, é um poema longo 

que retoma mitos católico e anglo-saxão no canto memorialístico profético da voz lírica, 

claramente feminina, que anuncia a força da mulher e sua igualdade diante do homem, enquanto 

narra sua subjugação histórica. 

As conquistas de Darcy França Denófrio no espaço da crítica literária é um feito 

elevado. Nesse aspecto, e considerando a particularidade dos momentos históricos nos quais se 

pode verificar a atuação de mulheres nessa área, Britto (2016, p. 287) diz:  

Não que autoras como Lúcia Miguel Pereira, Rachel de Queiroz ou Dinah Silveira de 
Queiroz não tivessem se embrenhado anteriormente pela crítica literária, mas foi a 
partir das décadas de 1960 e 1970 que as escritoras obtiveram uma maior legitimidade 
para tal tarefa, lembrando que muitas delas se qualificaram com cursos de graduação 
e pós-graduação em estudos literários. Nesse aspecto, a mulher escritora conquistou 
não apenas um espaço para a prática literária, mas também lutou por um lugar de 
autoridade ao se posicionar como crítica. 
 

Foi nesse encalço a agência de Darcy Denófrio: fortalecendo a literatura goiana e a 

autoria feminina, transitando como autora poeta e como autoridade literária, ao acessar e atuar 

em um espaço de poder. A posição que ela ocupou, diretamente ligada à universidade, lhe 

conferiu recursos particulares, e as relações objetivas advindas do uso desses recursos estão 

associadas à capacidade da definição das regras da arte.  

 Nesse sentido, não é absurdo reconhecer que o esforço de Darcy Denófrio, ao 

canalizar suas energias intelectuais tanto para pesquisa da literatura goiana quanto, em 

particular, para a literatura feminina em Goiás, além do reconhecido e inquestionável 

comprometimento da mesma com os estudos literários e da relevância diante das discussões 

sobre vozes silenciadas e margens, ela reforçou o seu próprio espaço de atuação. Assim, ao 

orientar suas ações como intelectual, contribuiu para os estudos da literatura goiana e o 

fortalecimento de sua própria possibilidade de escrita, enquanto poeta goiana e poeta mulher. 
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O poema “Janela”, transcrito a seguir, deixa transparecer a tensão da condição de mulher 

que percorre sua lírica. As relações entre a voz feminina em sua poesia e o campo literário serão 

verticalizadas em capítulo adiante. De toda forma, convém a leitura de parte do poema a seguir: 

JANELA 
 
O modo de compensar uma 
janela fechada é abrir outra. Machado de Assis 
 
Sentinela avançada 
ou torre de princesa 
(aprisionada) 
esse vão aberto na parede 
do décimo quinto andar 
 
é muito mais que uma fresta: 
por ele minhas asas de graça 
alçam vôo pelas estrelas 
ou roçam a lagoa do asfalto. 
 
Por ele vejo, além do abismo,  
as vidas que circulam 
com seus enigmas 
sobre as quatro rodas 
de um carro de brinquedo. 
 
Fortaleza avançada 
ou torre de princesa 
(acorrentada) 
foi daí que os olhos feminis 
sonharam o horizonte 
[...] 
(DENÓFRIO, 2013, p. 55-56) 
 

Assim como não é possível separar da sua agência o fato de ser mulher e a tensão sempre 

presente em sua poesia resultante das “correntes” históricas que lhe oferecem apenas “janelas” 

e não “portas; também não é praticável desligar a poeta da professora, crítica literária e ensaísta. 

“Nesse aspecto, a mulher escritora conquistou não apenas um espaço para a prática literária, 

mas também lutou por um lugar de autoridade ao se posicionar como crítica.” (BRITTO, 2016, 

p. 287). É através do capital que lhe é disponível, decorrente de sua atuação como poeta e 

intelectual que a autora exerce mais vigorosamente sua agência. 

O poema “Os dois talentos” é uma composição na qual a autora traz à balança essas 

duas faces que lhe são tão próprias: 

OS DOIS TALENTOS 
No seio da própria noite, o espírito procura 
a luz e o abismo minimiza-se em taça. Gilbert Durand 
 
Deus me deu dois talentos 
e eu não os enterrei: 
multipliquei-os 
com meus dedos ágeis. 
Um, porém, mais 
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que o outro se multiplicou 
- era dom de se doar. 
 
Um dia, me negaram o primeiro: 
não é poetisa; é crítica. 
Depois, duvidaram do segundo: 
não é crítica; é poetisa. 
Finalmente, decretaram: 
tudo é poesia. 
 
Em silêncio (que não saibam), 
eu agradeço aos deuses a solução 
que me regressa na graça 
do imaginário remoto: 
esse regime noturno 
sempre casa com a aurora; 
essa taça turva de mística 
na haste de uma espada flava. 
 
Eu agradeço a graça 
da poesia na prosa 
- esse crepúsculo- 
bruma de agosto 
engastada na palavra: 
 
que move a bateia 
e sopesa a pedra 
que lhe veio; 
e abre veio (e veias) 
nas lavras de Goiás. 
(2013, p. 143-144) 
 

O poema, com referências biográficas, é terreno fértil para refletirmos sobre a autoria 

poética e atuação crítico-literária da mulher. Apresentadas como talentos no poema pelo sujeito 

lírico, de fato a autora os multiplicou em vida. Nos versos, as dificuldades do seu 

reconhecimento tanto em uma como na outra atividade também são relatadas. E o ofício de 

poeta e crítica, apresentados primeiramente como distintos e excludentes, no poema resolvem-

se possíveis pois “tudo é poesia”. Abrandados os ofícios através do encontro entre eles, como 

“aurora” ou “crepúsculo”, a graça de sua “poesia na prosa” fortaleceu a literatura goiana abrindo 

“veios” e dando passagem a vários autores, mas também para a produção crítica no estado.  

Sua poesia é sóbria assim como a forma como atuou dentro do campo literário, 

preferindo sempre os meios já bem estabelecidos, documentais, sólidos. Assim, os primeiros 

Cadernos da Faculdade de Letras foram idealizados para escoar os trabalhos dos professores, 

que ficavam “represados nas gavetas e estimulavam os que escreviam a expor seus trabalhos”. 

(DENÓFRIO, 2011, p. 195) Segundo a autora, a precariedade com que começaram a 

empreitada lhes conferia um “aspecto franciscano”, mas eles eram motivo de grande alegria e 

satisfação. Seu trabalho é estruturado pela obstinação. Relembrando algumas dificuldades, ela 

disse: 
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Os professores da atual Faculdade de Letras jamais poderão saber a luta por que 
passaram os coordenadores de tais cadernos, assumindo também, como se disse (e não 
poucas vezes), despesas do próprio bolso. A luta por que passaram os editores da 
revista da Pós-graduação em Letras e Linguística, que conheceram a fase da cotização 
entre seus membros e que, exatamente àquela época, tentava encontrar o seu caminho 
de editoração próprio, para assegurar a continuidade de suas publicações 
(DENÓFRIO, 2011, p.197) 
 

A superação da primeira fase e o surgimento da Letras em Revista trouxe grandes 

expectativas, mas, segundo ela, as ambições não foram plenamente atendidas: 

Publicado o primeiro número de nossa revista (v.1 n.I/2, jan./jun. 1990), 
ingenuamente pensei que nossos problemas tendiam a desaparecer. Foi, porém, uma 
luta ingente a publicação do segundo número, aliás do que deveria ter sido o segundo 
número, já defasado. Contribuíram, para essa defasagem, duas greves: a dos 
funcionários e a dos próprios professores. Esse número representava, antes de tudo, a 
prova de nossa resistência, a dos professores, que desejávamos construir na 
adversidade e que estávamos naquela corrida de obstáculos às manifestações culturais. 
Vislumbrávamos uma abertura política, mas tudo emperrava ainda mais no sentido 
das manifestações culturais. Como acontecia em Portugal, muitos, até mesmo na 
própria instituição, faziam esta leitura: “Letras são tretas”. (DENÓFRIO, 2011, p. 
198)   
 

Com o tempo, seu empenho foi retribuído. Anos à frente, a pós-graduação passou a 

disponibilizar a disciplina de literatura goiana. No ano 2000, com a publicação do livro 

Traduzindo Goiás, experimentou a satisfação de ver os alunos da faculdade produzindo sob a 

orientação dos professores. Quanto ao processo de sedimentação da revista da faculdade de 

Letras, iniciado por ela, concluiu:  

Mais de vinte anos já se passaram desde o meu editorial. Agora, especialmente com a 
Revista UFG, sinto que a seta já se distendeu plenamente no arco e já pôde atingir o 
alvo deste antigo sonho: uma produção reconhecida e uma editoração regular e 
assegurada pela própria Instituição. (DENÓFRIO, 2011, p. 201) 
 

Os Seminários de Literatura Goiana foram eventos idealizados por ela. Sobre a sua 

implantação ela relembra: 

Mas não foi fácil implantar o Seminário de Literatura Goiana. Houve uma difícil fase 
de convencimento durante as reuniões. E foi especialmente difícil convencer alguns 
professores de literatura estrangeira. Mas o apoio de uma professora recém-ingressa 
na UFG, Vera Maria Tietzmann Silva, que, durante uma reunião, ofereceu como 
parâmetro o que se fazia com a literatura de seu estado natal, o Rio Grande do Sul, 
especialmente na Unisinos, foi decisivo para que eu conseguisse concretizar o sonho 
do aludido Seminário. Ela mencionava que no Rio Grande do Sul o autor riograndense 
comparecia obrigatoriamente no currículo dos cursos de letras e eram estudados, no 
mínimo, um por semestre, portanto, dois por ano. Finalmente ele veio preencher, de 
algum modo, uma lacuna. Um número expressivo de autores goianos foi beneficiado 
com estudos e conferências sobre suas obras.  (DENÓFRIO, 2016c, p. 378) 
 

O primeiro Seminário é de fato um marco para os estudos da literatura goiana. Sobre o 

evento em si, ela relata: 

Tivemos uma mesa redonda com vários autores goianos, entre eles, Bernardo Élis, 
Carlos Fernando Magalhães e Yêda Schmaltz. Também depoimentos de escritores da 
UFG. Exposição de livros de autores goianos e lançamentos. Contamos com a 
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presença de José J. Veiga, que veio do Rio de Janeiro e proferiu uma conferência. 
Vários autores goianos foram estudados, por meio de conferências e comunicações, 
ou por meo de ambas, tais como Hugo de Carvalho Ramos, José J. Veiga, Gilberto 
Mendonça Teles, Cora Coralina, Miguel Jorge, Yêda Schmaltz, Carmo Bernardes, 
Bariani Hortencio e Marieta Telles Machado. Além disto, houve a participação de 
outras disciplinas das ciências humanas e artes, como foi o caso de conferências dos 
professores Padre Luis Palacín e Maria Sônia França, da área da História, também 
dramatização de textos de autores goianos sob responsabilidade da professora Edmar 
Ferretti, do Instituto de Artes, que contemplou 23 autores goianos, além do paralelo 
entre literatura e artes visuais em Goiás, a cargo do professor Emílio Vieira das Neves. 
(DENÓFRIO, 2016c, p. 380) 
 

A poesia de Darcy França Denófrio, assim como sua agência, é bem direcionada, tem 

público e espaço delineados. Analisando sua obra, podemos dizer que os leitores idealizados 

por ela são iniciados, pois sua escritura demanda certas competências. Ela opera um trabalho 

de composição meticuloso, joga amplamente com a sugestão de sentidos pela manipulação das 

palavras e suas possíveis recombinações. Teles (2016) em “A poesia do hífen”, discorre sobre 

a fina elaboração da poesia denofriana. Ou seja, sua poesia é tão erudita quanto é sua agência. 

Sobre o prêmio nacional que a autora ganhou, em entrevista ela disse: 

O primeiro lugar no Concurso Literário do Instituto Nacional do Livro significou, para 
mim, o reconhecimento nacional da poesia goiana. Na verdade, este prêmio não me 
pertence com exclusividade. Ele é, um pouco, de cada um dos goianos. Goiás é 
ajudado, ao lado de alguns nomes respeitáveis (entre os quais incluo o seu, Brasigóis) 
a assegurar a boa qualidade de nossa lírica. (DENÓFRIO, 2016a, p. 348) 
 

Assumindo tal postura, Darcy Denófrio aproxima-se da vanguarda consagrada, pois, em 

seu tempo presente de produção, alinha-se às tradições reconhecidas e identifica-se com o 

“presente-passado” e seus leitores são os leitores de seu próprio tempo. Quando Bourdieu 

(1996) discorre sobre a vanguarda consagrada e a revolucionária, ele traça uma linha temporal 

separando essas vanguardas para facilitar a compreensão de sua proposição. Os autores 

revolucionários seriam aqueles cujo público estaria além de seu tempo, pois captariam em suas 

autorias as visões futuras, que se referem às estruturas e suas transformações no campo literário. 

Já os autores filiados à vanguarda consagrada seriam de seu próprio tempo. Conforme Bourdieu 

(1996, p. 182), 

A cada momento do tempo, em um campo de lutas qualquer que seja (campo social 
em seu conjunto, campo do poder, campo de produção cultural, campo literário etc.), 
os agentes e as instituições empenhados no jogo são a uma só vez contemporâneos e 
temporalmente discordantes. O campo do presente não é mais que outro nome do 
campo de lutas (como o mostra o fato de que um autor do passado é presente na 
medida exata em que é ainda uma aposta). A contemporaneidade como presença no 
mesmo presente existe praticamente apenas na luta que sincroniza tempos 
discordantes ou, melhor, agentes e instituições separados por tempo e na relação com 
o tempo: uns, que se situam além do presente, têm contemporâneos que reconhecem 
e que os reconhecem apenas entre os outros produtores de vanguarda e têm público 
apenas no futuro; os outros, tradicionalista ou conservadores, não reconhecem seus 
contemporâneos senão no passado [...] 
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 Todavia, embora a professora Darcy Denófrio manifeste em sua poesia a retomada de 

valores reconhecidos, e validados dentro do ambiente universitário, o que nos parece bastante 

lógico diante da posição que ela ocupa, há, particularmente no modo como sua voz poética é 

ecoada, uma tensão que ousa para além das práticas recorrentes de seu tempo, e isso será mais 

discutido no capítulo em que fazemos um estudo imanente de seus versos. 

Deter o capital específico que lhe autoriza valorar o objeto artístico é deter um poder 

que interfere diretamente na lógica do campo literário e nos valores que então passam a ser 

reconhecidos como possíveis para a escolha de cada autor no exercício de sua criação. O 

movimento, entretanto, não está voltado apenas para o futuro, mas também para o passado. E, 

na conclusão dessa dupla dinâmica em direções opostas constantemente, ao fim, uma nova 

temporalização é redefinida na lógica do campo. Como exemplo, temos a agência de Darcy 

Denófrio diante da poesia de Cora Coralina. 

Cora Coralina iniciou sua autoria ainda jovem e trouxe com ela experimentações pouco 

assimiláveis para seu tempo cronológico. Goiandira Ortiz de Camargo (2018) problematiza 

brevemente sobre as diferentes notoriedades de Leodegária de Jesus e Cora Coralina nos 

primeiros anos de suas produções.  A princípio, pode-se dizer ter havido mais espaço para a 

poesia de Leodegária e, naquele momento, Cora Coralina teria sido preterida. Ao longo dos 

anos, a poeta da ponte continuou sendo pouco considerada dentro da movimentação do campo 

literário goiano, sem de longe ter o reconhecimento que possui na atualidade.  

Leodegária, por sua vez, reproduzindo os “valores” possíveis e “esperados” da sua 

sociedade, se limitava a reproduzir os ditames sociais. Vislumbrando um ajustamento à prática 

corrente, teve, naquele momento, um maior destaque, em comparação com Cora Coralina. Mas, 

acabou por ser encoberta pelas ondas do tempo, pois sua escrita, na lógica de Bourdieu (1996) 

tinha os olhos voltados para o passado.  

Mas, quanto à Cora Coralina, no final da década de 1970, a autora foi relançada pela 

Editora da UFG49 e sua poesia foi objeto de artigos críticos, atuando Darcy Denófrio neste 

processo. Nessa “segunda fase” de Cora Coralina, ela alcançou a admiração de Carlos 

Drummond de Andrade, autoridade literária que a projeta nacionalmente. Assim, na década de 

1980, se dá a consagração da poetisa da Cidade de Goiás com o prêmio Juca Pato. A partir de 

 
49 Carlos Brandão (2016, p. 126) anota que: “Quase uma década depois, em 1965, Cora conseguiu publicar seu 
primeiro livro, Poemas dos becos de Goiás e estórias mais, pela editora José Olympio. “Mas, somente 13 anos 
mais tarde, essa obra ganharia visibilidade nacional, a partir de duas edições realizadas pela Editora da 
Universidade Federal de Goiás, em 1978 e 1980.”” 
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então, dentre os horizontes possíveis para a escritura poética em Goiás, a poesia de Cora 

apresenta-se entranhada na nossa tradição. 

Mas, na relação objetiva das forças vigentes no campo literário, diante do foco da 

presente pesquisa, Cora Coralina não é fonte necessariamente relacionável à Darcy Denófrio 

no que tange à autoria desta. A professora e crítica, ao devotar-se sobre o estudo da autoria 

feminina, recuperou não apenas Leodegária, alertando para fatos importantes como o início da 

publicação de autoras mulheres no estado, com o particular de se tratar de uma mulher negra. 

Ela retomou também Cora Coralina, ao estudar e analisar sua obra, lançando luzes sobre uma 

poesia praticada continuamente ao longo de anos, mas pouco reconhecida e discutida até então.  

Os resultados foram bem objetivos para o campo literário. O relançamento da obra da 

autora pela Editora da UFG, e os estudos, dentre os quais a professora Darcy se destaca 

contribuíram para a inserção de Cora Coralina na mentalidade produtiva dos autores iniciantes 

nos anos seguintes. Desse modo, Darcy Denófrio assume uma posição antecessora à projeção 

de nossa poeta de maior fama nacional. E, segundo Britto (2016, p. 291), “A pesquisa de Darcy 

teve o mérito de levar ainda mais longe o nome daquela que aos 76 anos de idade estreou na 

literatura com Poemas dos becos de Goiás e estórias mais (1965), tornando-se a quarta mulher 

a editar um livro de poemas em Goiás”. 

 

2.3 Pio Vargas - o poeta agitador cultural  

 

Pio Vargas é o nome abreviado de Pio Vargas Abadio Rodrigues. Ele nasceu em Iporá, 

em 7 de setembro de 1964 e faleceu dentro de um quarto de hotel na cidade de Turvelândia, 

também interior do estado, em 3 de março 1991. Viveu poucos vinte e seis anos e morreu em 

decorrência de uma overdose de cocaína. Foi casado e teve um filho. Seu curto tempo de vida 

foi marcado pela velocidade e intensidade. Um indivíduo agitado e que movimentou os 

ambientes por onde passou, inclusive o literário goiano.  

No verbete da antologia de José Mendonça Teles (2011, p. 454), os seus livros de 

poemas publicados são: Janelas do espontâneo (1983), Iporá, Edição do Autor; Anatomia do 

Gesto (1989), Prêmio Bolsa de Publicações José Décio Filho em 1988; e Os Novelos do Acaso 

e o Ofício de Afagar Efêmeros, (1991), Prêmio Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos 

em 1990. Postumamente, foi editada a obra Pio Vargas – Poesia completa, sob organização de 

Carlos William Leite. A primeira edição é de 2010 com reimpressão em 2014. Tal qual seus 

primeiros livros, esse também está esgotado. Chegou a ser vendido por grandes livrarias como 
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Saraiva, Cultura e pelo site da Amazon. Atualmente, pode-se encontrar alguns exemplares em 

sites de livros usados. 

 O autor foi casado com Edilene Neves e teve um filho, Rafael Vargas. José Mendonça 

Teles (2011, p. 454) informa que ele foi  

Funcionário da extinta Caixa Econômica Federal [e] veio para Goiânia transferido em 
1986. Durante a gestão do escritor Kleber Adorno frente à Secretaria de Cultura de 
Goiás, ocupou a Assessoria Geral desta pasta. Conquistou vários concursos literários. 
Foi o idealizador das Coleções (artesanais) Porra Nenhuma e Divagar e Sempre, que 
editou vários autores. Era membro da UBE-Go e da Associação Goiana de Imprensa. 
 

Martins (1995, p. 438) acrescenta que foi “produtor cultural, jornalista e professor”. 

Nós identificamos que há controvérsias sobre a sua formação, inclusive se teria concluído o 

segundo grau ou até mesmo o primeiro grau. Entretanto, o levantamento documental realizado 

confirma que Pio Vargas foi funcionário público, filiado ao PMDB, pessoa de boa articulação 

no meio cultural, atuando na Secretaria de Cultura do Estado, também na UBE-Go e paralelo a 

isso, ou fazendo uso desse trânsito conseguido, fomentava um circuito alternativo vibrante nas 

noites boêmias da cidade e nos eventos literários que participava nas cidades do interior. Tinha 

uma escrita e postura pessoal associada à contracultura, mas em certa medida circulava 

politicamente em um ambiente conservador. Ele chegou a escrever em suplementos culturais 

dos jornais. 

Na fase do projeto da nossa pesquisa, a compreensão da real atuação e produção de 

Pio Vargas foi tratada como um dos pontos de investigação; pois, diferentemente de Darcy 

França Denófrio, eram pouquíssimos os seus registros biobibliográficos. A situação ainda 

estava agravada por uma “áurea mítica”, provavelmente resultado do tom emocional, 

comprometido pela memória e o trauma de sua morte, presente nos depoimentos de colegas e 

amigos que participaram juntamente com ele de suas ações literárias e culturais enquanto viveu. 

Ademais, sua própria obra contribui com essa impressão diante da intensidade de seus versos, 

com uma poesia de excesso, sempre no limiar da morte como o extremo da vida. 

IV 
 
cada um se mata 
o suficiente 
para continuar vivo. 
 
cada um possui 
a duopção de fogo e tédio 
esses alheios do alívio. 
 
contudo, 
na dor e seu compêndio, 
resta saber 
quem existirá depois do incêndio. 
(VARGAS, 1989, p. 18) 
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Pio Vargas era conterrâneo de Edival Lourenço, poeta e romancista, ex-presidente da 

UBE-GO e atual Secretário da Cultura do Estado de Goiás. Em depoimento, ele narra o 

encontro dos dois, ainda em Iporá,  

Pio era ainda um garoto estudante do ciclo básico, aluno da entusiasta professora de 
Português Laurinda Barbalho, responsável pelo acompanhamento de suas primeiras 
criações poéticas. Depois daquele dia, eram bastante freqüentes suas passadas em 
minha casa, ocasiões em que demonstrava cordialidade e gentileza comigo, com meus 
filhos e minha mulher. Mas o que ele interessava de fato era falar de Literatura e ter 
acesso aos livros de minha biblioteca que, apesar de não ser grande, era uma das mais 
selecionadas que havia em Iporá, à época. (LOURENÇO, 2018) 
 

Mais tarde atuaram juntos em Goiânia e tiveram um projeto a quatro mãos que não se 

concluiu pela precocidade de sua morte. Os dois começaram a escrever na cidade natal, 

continuando suas atuações e produções na capital. Lourenço (2018) diz: 

[...] eu apressei a escrita e publiquei “Estação do Cio”, meio que competindo com ele, 
que escrevia “Janelas do Espontâneo”. Logo em seguida comecei a escrever os 
poemas de “Coisa Incoesa” e fazer as pesquisas para o romance “A Centopéia de 
Néon”. Ele escrevia os poemas que depois foram distribuídos nos livros “Os Novelos 
do Acaso”, “Anatomia do Gesto”, “Sabor de Palavras” e “Os Engenhos do Vão”. 
Havia em nosso trabalho muita cooperação e cumplicidade. Eu dava pitaco nos 
trabalhos dele e ele dava nos meus.  
 

O professor Antônio Miranda é o responsável pelo verbete mais reproduzido sobre Pio 

Vargas. Em seu site, assim o apresenta: 

Há pouco registro biobibliográfico disponível sobre Pio Vargas. O certo é que levou 
vida meteórica, esgotada na vida boêmia de Goiânia. Ali crepitou nas casas noturnas, 
principalmente onde reinasse a efervescência cultural. Passou pela diretoria da União 
Brasileira de Escritores, seção de Goiás, e pela assessoria geral da Secretaria de 
Cultura do Estado. Idealizou as Edições Divagar e Sempre, de sentido marginal, que 
editou vários autores goianos. Promoveu recitais, festivais de música e semanas 
culturais pelo interior de Goiás. (MIRANDA, 2018). 
 

Ademir Luiz (2010, p. 14-15) relata um pouco mais sobre a atuação do poeta no 

ambiente cultural da cidade. Diz que:  

Promovia os mais diversos eventos, desde concursos e recitais de poesia até festivais 
de música. Colaborou no periódico “Espaço Livre”. Coordenou o Varal de Poesia da 
UBE-GO. Em parceria com o artista plástico Edney Antunes, criou o Projeto Graffiti-
Poemas, espalhando murais multicoloridos, salpicados com versos, pela cidade. Além 
de produzir e participar como jurado, frequentemente concorria em concursos de 
poesia falada. Era conhecido como um ótimo recitador, sabendo dosar muito bem a 
entonação da voz e o ritmo dos versos. 
Seu principal projeto foi a criação das Edições Divagar e Sempre, também chamadas 
de PN, Porranenhuma, feitas em fotocópias preto e branco, com o objetivo principal 
de divulgar novos valores nas letras do Estado. Eventualmente, publicava textos de 
sua lavra. Muitas vezes dividindo autoria. 
 

Pio Vargas foi um poeta e sujeito ímpar pelas disparidades que concentrou em si. 

Embora militasse pela democratização e vazão de autores, com suas edições artesanais, de nome 

irreverente - as “Edições Porranenhuma”, através das quais lançava poetas goianos e divulgava 
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alguns de seus poemas, ele foi um dos dez autores publicados que autografaram durante a Feira 

do Livro Goiano, datada entre os dias 25 e 31 de outubro e, na nossa pesquisa, não foi possível 

identificar o ano, mas foi no final da década de 1980 (ano incerto). O evento foi patrocinado 

pela Caixa Econômica Federal e Secretaria de Estado da Cultura. Juntamente com ele, 

integravam a lista dos escritores: José Sebastião Pinheiro, Lêda Selma, Brasigóis Felício, 

Valdivino Braz, Yêda Schmaltz, Ubirajara Galli, Edival Lourenço, Miguel Jorge e Delermando 

Vieira.  

 
Figura 10 Convite da Feira do livro goiano.50  
 

Embora fosse um entusiasta das publicações alternativas, ele não se furtou a participar 

dos procedimentos já estabelecidos que legitimavam autores no estado, como foi a Bolsa José 

Décio Filho e ainda é a bolsa Hugo de Carvalho Ramos. Ele concorreu nas duas e foi vencedor, 

publicando por elas os seus últimos dois livros. Curiosamente, frequentava a rua e o palácio do 

Governo aparentemente com a mesma facilidade. Segundo Yago Sales (2018), Pio Vargas   

era muito atrevido. [...]. Atrevido mesmo. Desafiava a rigidez mercadológica do 
cenário cultural da época e ansiava levar cultura por todo o estado. Ele compunha a 
Secretaria de Cultura, no governo Henrique Santillo. Aproveitou que o governador 
era um apaixonado pelas letras e assistiu à instalação de 80 secretarias de cultura pelo 
estado. Viajava, lembra Brandão, organizando saraus, shows e festas literárias por 
Goiás. Pio era, sobretudo, um viajante. Sua poesia eleva nosso pensamento aos 
confins. Pio Vargas era presidente do PMDB goiano e chegou a dividir palanque com 
o deputado constituinte Ulisses Guimarães.  
 

Todavia, essa versatilidade não lhe conferiu trânsito livre dentro dos espaços 

conservadores da literatura goiana. Diferente da atuação de Darcy Denófrio, ele não detinha o 

capital específico da crítica literária nem tinha o perfil poético do que era tradicionalmente 

validado à época. Apesar de ter sido premiado e publicado por meio de concursos tradicionais 

da capital, sua poesia tinha uma tônica diferente e Jamesson Buarque (2018) discorre sobre isso 

fazendo uma leitura comparativa entre ele, Darcy França Denófrio e Adalberto de Queiroz, 

comparativamente à Paulo Leminski. O resultado de suas particularidades é o seu não 

reconhecimento nos ambientes mais conservadores até os dias de hoje.  

 
50GOIÁS, Secretaria de Estado da Cultura. Caixa econômica Federal, [convite] 26 a 31 out. [19-], Goiânia. Convite 
para a Feira do Livro Goiano. Disponível em: https://medialab.ufg.br/cafecomleitura/historia-leitura-goias/feira-
do-livro-goiano-convite/ Acesso em abril/ 2019.  
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O espaço onde ele atuava e produzia era peculiar. Seu percurso se caracterizava por 

uma movimentação múltipla. Ele transitava dentro do campo político assumindo funções no 

governo, ocupava espaços dentro de entidades mais afinadas com o campo literário, como a 

UBE-GO, e ao mesmo tempo defendia uma poesia urbana “resultado da vida”, a poesia que 

saía de sua caneta. Nesse passo, cultivava seus recursos, formando e utilizando seu próprio 

capital para exercício de sua agência. A diferença entre ele e Darcy Denófrio são solares. Mas 

também é inegável a forma ativa como ambos marcaram suas agências, a ponto de cada um 

deles, nos espaços específicos que atuaram, terem impactado na conformação do habitus 

vigente. Desse modo, assim como, por um lado, a poeta buscava abrir “veios” no fortalecimento 

da literatura goiana, com uma dicção acadêmica; ele, por sua vez, também cavava novas rotas 

para a poesia, com uma produção de tom marginal e efusiva, explorando outras formas artísticas 

como a música e a performance e outros meios de divulgação. Embora a realidade de ambos 

representasse mundos antagônicos, tanto um quanto o outro puderam encontrar uma estrutura 

que os acolheu.  

Como pontuamos no capítulo anterior, a década de 1980 apurou um momento de 

transformação social. Como tal, essa transformação permeou todas as esferas da sociedade, 

sendo sentida tanto nos campos político e econômico como nos artísticos e científico. 

Relembramos que a partir dessa década passou-se a reconhecer uma multifacetação de formas 

poéticas com suas múltiplas possibilidades. A concomitância da agência de Darcy Denófrio e 

a agência de Pio Vargas, e de suas escrituras tão distintas, assim como se deram, só foi possível 

pela conjuntura desses elementos e só são devidamente compreendidas se acionamos o 

conhecimento dessas condições materiais. Por isso, é dentro da estrutura que podemos verificar 

as relações objetivas, para evitarmos a falência do relativismo, conforme ensina Bourdieu 

(1996). 

Durante a pesquisa, o levantamento feito sobre Pio Vargas evidencia que sua poesia 

ainda hoje parece ter lugar na cena contracultural. É um poeta conhecido no cenário alternativo 

da cidade e retomado pela juventude e coletivos artísticos da capital. O grupo Goiânia 

Clandestina, composto por jovens poetas, lançou um documentário. Na apresentação do vídeo 

eles transcrevem o poema “Considerações necessárias” de Pio Vargas que está no livro 

organizado por Carlos Willian Leite (2010):  

Considerações necessárias 
 

é preciso tirar a poesia da clausura dos concursos, das gaiolas do acaso, do exílio das 
gavetas, trazê-la para o sabor do consumo rápido e fácil, envolvê-la de popularidade, 
sem o vulgarismo perigoso do que é descartável, mas também sem a absurda pretensão 
do que se quer eterno. 
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poesia para fazer rir e refletir, evoluir e incomodar, propor e decompor. poesia para 
os botecos, para os gabinetes, para as praças, para os salões de festas, para os 
mocambos, para as favelas, estúdios, vídeo clipes e palanques. 
poesia sem medo, poesia sem trauma, poesia-pão, poesia-sim, poesia-não. pois ia 
ousar um dia popularizar a poesia. 
 
Viva a poesia viva! 
(VARGAS, 2010, p. 196) 
 

Verificamos que vários sites, incluindo sites de São Paulo, Nordeste, além de 

goianos51, apresentam poemas do autor, elogiam seus versos e recebem bons comentários dos 

seguidores. Entretanto, até o final da fase de levantamento desta pesquisa, não foi encontrada 

nenhuma pesquisa sobre o poeta em sede de mestrado ou doutorado. Identificamos apenas um 

projeto, que trataria da “Produção Poética de Pio Vargas”, aprovado na seleção de pós-

graduação da Faculdade de Letras da Universidade Federal. O projeto, todavia, não teve 

seguimento. Ademais, tivemos acesso a um estudo de Jamesson Buarque (2018) que faz uma 

análise da poesia varguiana e que incluímos nas referências da pesquisa. 

Pio Vargas permanecia, até então, à margem do olhar rigoroso das universidades. 

Contribuir para a recuperação de sua poesia e ampliar a discussão sobre ela é um dos objetivos 

 
51 Nos referimos aos seguintes sites: 
RISSI, Auriane. Quatro poemas de Pio Vargas. Disponível em: http://eueapsicologia.com.br/marte/quatro-
poemas-de-pio-vargas/ Acesso em dezembro/2018. 
SILVA, Ricardo. A poesia poderosa de Pio Vargas. Disponível em : 
http://www.aescotilha.com.br/literatura/contracapa/a-poesia-poderosa-de-pio-vargas/ Acesso em setembro/ 2018. 
FERREIRA, Eduardo. Morte e vida do poeta Pio Vargas. Disponível em: 
http://www.cidadaocultura.com.br/morte-e-vida-do-poeta-goiano-pio-vargas-1/ Acesso em setembro de 2018 
LUIZ, Ademir. Pio Vargas um beat no olimpo. Disponível em: https://www.jornalopcao.com.br/opcao-
cultural/pio-vargas-um-beat-no-olimpo-95375/ Acesso em setembro/ 2018. 
VIDRO, A casa de. A poesia efervece em Goiânia um minidoc. https://acasadevidro.com/tag/pio-vargas/ 
SALES, Yago. Lá vem Pio.  Disponível em : http://tribunadoplanalto.com.br/2017/06/17/la-vem-pio/ Acesso em 
setembro de 2018. 
KOURI, Diego El. Pio Vargas o meteoro. Disponível em: http://molholivre.blogspot.com/2011/11/pio-vargas-
1964-1991-o-meteoro-da.html / Acesso em setembro de 2018. 
TIPO, Último. Pio Vargas. Disponível em: http://www.ultimotipo.com.br/site/7754-2/ Acesso em setembro de 
2018. 
MENDES, Simeão. Pio Vargas mais que um Rimbaud do cerrado. Disponível em: https://secom.ufg.br/p/12025-
pio-vargas-mais-do-que-um-rimbaud-do-cerrado 
PELIANO, José Carlos. Pio Vargas. Disponível em http://janeladepoemas.blogspot.com/2012/12/pio-vargas.html 
Acesso em dezembro de 2018. 
BATISTA, João. Prosa cultural uma homenagem ao poeta iporaense Pio Vargas.  Disponível em: 
http://emmergence.com.br/prosa-cultural-uma-homenagem-ao-poeta-iporaense-pio-vargas/ Acesso em: 
dezembro/ 2018 
TEXTUAL, Benzeiro. Pio Vargas Abadio Rodrigues. Disponível em: 
http://banzeirotextual.blogspot.com/2011/03/pio-vargas-abadio-rodrigues-poema.html Acesso em dezembro/ 
2018. 
LEITORES, Clube de. A noite de Pio Vargas. Disponível em: http://www.blogclubedeleitores.com/2014/08/a-
noite-de-pio-vargas.html Acesso em dezembro/ 2018. 
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desta pesquisa, pois, se sua lírica ainda não está assentada dentro das academias, ela ecoa até 

os dias de hoje nas ruas da cidade. E ao que tudo indica, o faz com fôlego. 

Segundo nossos estudos, Pio Vargas era aficionado por uma “poesia da vida” e ele se 

empenhava no seu ofício de poeta. Conforme os depoimentos dos amigos, o autor era obcecado 

por aprimorar seus versos e teria renegado seu primeiro livro, Janelas do Espontâneo, que não 

mereceria ser lido. Sobre sua autocrítica, ao analisarmos os três livros publicados, vemos que o 

primeiro é bastante irregular. Há um salto no segundo e o terceiro mantém a assinatura poética 

que se delineia a partir de Anatomia do Gesto. A análise dos poemas e a retomada desse ponto 

serão tratados no último capítulo da dissertação. 

Inserir-se dentro do campo literário é uma disputa; e, nela, encontrar o traço definidor 

da própria escritura é determinante. Em seu percurso, ele reconhecia a produção goiana anterior 

e provavelmente bebia dessa fonte. Mas ele se propunha a capturar outras vozes e trazê-las para 

o poema, e privilegiar outros recursos formais. Era necessária a revisão dos parâmetros 

estabelecidos para sua ascensão como poeta. 

O nervo central das regras da arte está nas definições dos critérios de apreciação e 

produção da obra de arte. Assim, eram outros os termos aos quais Pio Vargas se pretendia. 

Termos, por sua vez, que já alcançavam notoriedade em outras regiões do país; e, como vimos, 

tinha na capital alguns movimentos afins, como foi o Gilete Press e os eventos culturais da 

época, muitos deles com participação do próprio poeta.  

Nos tópicos anteriores, falamos brevemente sobre o “Salão da Nova Poesia Goiana”. 

Um dos envolvidos na iniciativa foi Pio Vargas. O evento teve início em 27 de novembro de 

1987, na Biblioteca Pública Estadual, hoje chamada “Biblioteca Estadual escritor Pio Vargas” 

e que naqueles anos funcionava no Parthenon Center. Era claro o propósito de apresentar essa 

“Nova poesia”. No texto do flyer (figura 1), as falas eram de anúncio e convocação:  

Alerta! A poesia não deve estar cega. Caminha no ritmo da beleza concreta, dinâmica, 
viva, explosiva, contrastante. A cidade é a contradição, a luta instantânea, instável e 
transbordante de imagens dissonantes. Essa é a poesia que se anuncia e alerta: façamos 
da arte a expressão mais real de nossa vida.  
 

Em um outo documento, uma carta publicada postumamente no Diário da Manhã – 

DM Revista, Pio Vargas agradece a vários amigos de sua trajetória artístico-cultural. A carta 

foi publicada pelo jornal com o título “A despedida de Pio Vargas”52, pelo tom afetivo e de 

rememoração. Nela, dentre outras coisas, o poeta pede para que não deixassem as “edições 

Porranenhuma” morrer. 

 
52 O “ANEXO B” é a transcrição da matéria do jornal que publica a carta do poeta. 
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Em certo momento da carta, ele diz não poder se esquecer de agradecer a (Paulo) 

Leminski, Edival (Lourenço), Ruy (funcionário público), Noildo (Miguel Noildo, jornalista), e 

Ubirajara Galli, que teriam lhe ensinado “tudo de poesia-de-vida (a emoção e tesão constantes) 

[...].”  Mas, como poeta goiano, ele também reconheceu outras influências, embora tenha feito 

questão de situá-las no passado. É o caso de seu artigo “A nova poesia goiana: do GEN ao dia 

de ontem”53, veiculado no Suplemento Cultural do Diário Oficial do Estado, também no ano de 

1987. Pio Vargas assinou o texto como diretor do departamento dos Novos da UBE-Go e 

pontuou: 

[...] somos uma geração de poetas influenciada sobremaneira pelos genianos 
(gênios?), mas importa-nos adquirir voz e imagem própria, alcançar aquela necessária 
mensagem do nosso tempo, criar, quem sabe o NOVIMENTO (Novíssimo 
Movimento de Escritores), publicar revistas, antologias, lançar moda/ módulos 
poéticos, quer dizer, fazer tudo de novo, com uma proposta fundamental: 
identificarmos com esta época, inventando achar um caminho perfeitamente nosso. 
Novimentemo-nos. (VARGAS, 1987, p. 13) 
 

Nesse “caminho perfeitamento nosso”, o que ele propunha era “por-pra-derreter” 

(VARGAS, 1987, p. 13). Convém tornarmos a pontuar que partimos do princípio de que o 

corpo do poema decanta as possibilidades e forças vigentes no campo literário, no que se refere 

à uma determinada autoria. Assim, entre as tantas forças existentes, o sujeito em si também 

precisa ser considerado, com aquilo que o particulariza como tal; mas também as condições 

materiais de seu mundo presente, as possibilidades enquanto valores literários etc. São muitos 

elementos gravitando positiva e negativamente em torno da produção poética.  

Casos em que a vida do autor parece fundir-se à sua obra, ou o contrário, requerem mais 

atenção, evitando assim a ingênua redução da obra à explicação do sujeito autor.  É ingênuo 

reduzir um ao outro. Buarque (2018), em sua análise comparativista entre Pio Vargas e Paulo 

Leminski (dentre outras análises e ponderações), adverte sobre a tentação de relacionar a morte 

traumática dos poetas, o primeiro por overdose de cocaína e o segundo por cirrose alcoólica e 

então ele diz: 

A tentação se faz por estarmos diante de dois poetas que se entregaram à vida levando 
o corpo a experiências extremas. Além disso, a tentação parece corroborar parte da 
poesia que lemos de ambos - e parte mais no caso de Leminski, pois no caso de Vargas 
diz mais respeito ao todo de sua poesia. Contudo, dizer que ambos falaram (e 
registraram) de uma geração como integrantes dela, e integrantes ativos, não como 
observadores, é o mais viável. (BUARQUE, 2018, p. 71) 
 

Oportunamente, nos capítulos seguintes, veremos que os seus poemas trazem o corpo 

em pedaços, o corpo no limite, como uma tônica de sua lírica. 

 
53 O “ANEXO C” é a transcrição do artigo que Pio Vargas assina no Suplemento Literário do Diário Oficial do 
Estado. 
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Retomando a carta escrita por Pio Vargas, o texto que a precedeu na publicação dizia:  

Pio Vargas ia ser o maior poeta de seu tempo, mas morreu antes dele. Com uma 
produção enorme e de qualidade, Pio era mais que um jovem cuja inspiração saía do 
suor. [...] Para quem acha que sua morte foi uma surpresa, a carta a seguir (publicada 
na íntegra e sem intervenção do editor), elucida qualquer dúvida. Jovem angustiado e 
inconformado, Pio queria saber tudo, conhecer o Mundo, saber e conhecer tudo do 
mundo que sua Iporá não lhe concedeu. Esta carta foi escrita num dia incerto de julho 
de 1989, quando estava em crise com a mulher, Edilene Naves. Pio deixou o filho 
Rafael, agora com quatro anos. Neste texto, dedicado a alguns dos muitos amigos que 
fez numa época de efervescência cultural, uma época em que era estrela, uma estrela 
que não deixou de brilhar. 
 

Pio Vargas foi um autor que, em nossa leitura, desenvolvida no capítulo seguinte, 

tentou traduzir seu tempo e foi consumido pela agitação e transformações que propunha 

“cantar” através de seus versos. Seus poemas refletem esse sentimento, o que se verifica não 

pela lógica simplória e insuficiente de justificar o poema pelo seu poeta, mas na análise da obra 

em si, a verificação das imagens, do trabalho de linguagem, da insistência e variações do mesmo 

mote, como o “caos”, em vários poemas, e na crítica à própria poesia extraída de seus versos. 

Seus versos revelam a crise de seu tempo e a intensidade com que se entregou à 

experiência poética e de vida. Os seus excessos até hoje o mantêm à margem da poesia goiana 

e ao mesmo tempo pulsante. Foi um poeta que, se observamos sua agência, atuou em linhas 

extremas; se observamos sua produção, temos a síntese de uma percepção sempre extremada. 

Uma percepção explorada até o limite do sentido, com uma palavra que ele “sentia” e “sabia” 

insuficiente. Mas, como poeta, cabia-lhe forjar seu próprio metal. Esse ofício ele cumpriu bem 

ao compor seus poemas submetendo as palavras a novas tentativas, por vezes inúteis, pois, 

como denuncia seus versos, “[...] as palavras envelhecem rápido, formando rugas no poema” 

(VARGAS, 1989, p. 60).  



105 
 

CAPÍTULO 3 - SUBJETIVIDADE LÍRICA E CAMPO LITERÁRIO 

 

3.1 Considerações necessárias 

 

As disposições de Bourdieu em sua teoria dos campos se apoia na consideração de um 

“conjunto de princípios de visão e divisão” (BOURDIEU, 1989, p. 22), que se refere à 

legitimidade de “nomear” e promover distinções dentro de um campo - “[...]impor princípios 

de visão e divisão desse mundo[...]” (BOURDIEU, 1989, p. 145). Somente diante das 

diferenciações é que as lutas pelo capital específico encontram terreno para acontecer. É a partir 

das oposições afirmadas pelas diferenças nas divisões que as instâncias de legitimação 54 

cumprem sua função e realizam seu objetivo – reafirmar a diferença.  

Dentro do campo literário, e particularmente considerando a autoria de poesia, a 

disputa que ocorre é pelo reconhecimento do escritor como “poeta” e a consequente posse de 

capital para impactar as regras do jogo. “Poeta” é um título, que traz em seu interior um capital 

simbólico, e é conquistado pela “validação” por meio das instâncias de legitimação do autor e 

sua obra. Assim, ele é “legitimado” poeta. Sobre o que impulsiona as disputas nos campos, 

Bourdieu (1989, p. 85) diz ser  

[...] a própria luta que, sendo produzida pelas estruturas constitutivas do campo, 
reproduz as estruturas e as hierarquias deste. Ele reside nas ações e nas reações dos 
agentes que, a menos que se excluam do jogo e caiam no nada, não têm outra escolha 
a não ser lutar para manterem ou melhorarem sua posição no campo, quer dizer, para 
conservarem ou aumentarem o capital específico que só no campo se gera, 
contribuindo assim para fazer pesar sobre todos os outros os constrangimentos, 
frequentemente vividos como insuportáveis, que nascem da concorrência. 
(BOURDIEU, 1989, p. 85) 
 

No caso da Lírica, portanto, o autor quer ser consagrado poeta, buscando o 

reconhecimento pelos seus pares. E nesta disputa, antes dos limites que definem quem “é 

poeta”, estão os limites da definição para a “Poesia” em si. Assim, ele não quer ser apenas um 

“escritor”, ou “romancista”, mas “poeta”. Tais limites, enquanto elementos objetivos de análise, 

são tratados por Bourdieu (1996) (1989) como “instituições”, relacionadas com as estruturas 

mentais e objetivas circulantes em um campo literário e com os outros campos com os quais 

ele interage. Segundo o autor, essas instituições não são sempre as mesmas e nem se apresentam 

da mesma forma historicamente. E, nesse entendimento, o gênero literário é uma instituição, 

assim como também é o poeta.  

 
54 Para Bourdieu (1989), as instâncias de legitimação encontram sustentação ou no reconhecimento social, ou por 
meio de estatutos sociais mais ou menos duradouros ou por reconhecimento jurídico. 
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Feito esse pequeno preâmbulo, e relembrando que nosso trabalho é um recorte da 

poesia goiana, enfocando dois poetas com escrituras muito distintas, propomos então contrapor 

e relacionar a categoria literária “subjetividade lírica” com os princípios do campo literário 

através da leitura crítica e analítica do corpus, entendendo que essa é uma análise de autoria no 

mais essencial ao gênero lírico, o seu “canto”, expressão que se lança ao mundo. Canto, este, 

descrito por Michel Collot (2015, p. 239) como 

a inscrição de um ser no mundo inscrito na estrutura e na textura própria da matéria, 
que é de tal forma organizada que dá existência a organismos capazes não somente de 
perceber, mas de exprimir sua organização por meio dos órgãos da visão e da voz. 
Essa interpretação, toda materialista, da correspondência entre micro e macrocosmo 
explica a resistência da metáfora musical, que se encontra tão frequentemente sob a 
pena de intelectuais e filósofos contemporâneos[...] 
 

Buscamos, portanto, na voz expressa nos poemas e que chamamos canto, segundo 

Collot (2015), identificar a lírica que nucleia e estrutura a obra de Pio Vargas e Darcy Denófrio 

e desse modo particulariza cada um deles como “poeta”. Assim, considerando que a assinatura 

poética dos autores está intrinsicamente relacionada à subjetividade lírica apreendida de suas 

obras, propomos a leitura dos poemas contrapondo crítica e dialogicamente as disposições de 

Bourdieu (1996), enquanto tensões e condições vigentes em um campo literário, com as 

disposições sobre a Lírica, desenvolvidas por Hegel (2004), Dominique Combe (2009-2010) e 

Michel Collot (2013) (2015).  

Desde a concepção da literatura em uma classificação por gêneros, decorrente da 

apropriação da Poética de Aristóteles, foram várias as transformações na lógica primeira de sua 

tríade. Ao longo dos séculos, conforme diz Massaud Moisés (1989), e com o surgimento de 

outras “espécies” de textos, bem como pensamentos filosóficos, muito foi e tem sido ainda 

discutido, desconstruído e adequado. As problematizações decorrem das conexões, fusões, 

multiplicidades de recursos de composição etc., diante da permeabilidade crescente das 

fronteiras dos gêneros, quando não, uma questionável abolição delas, revelando que as formas 

literárias são dinâmicas como também é dinâmica a lógica social.  

De fato, os gêneros como compreendemos hoje não são tal qual foram para os gregos, 

nem para os clássicos e assim por diante. Mas, embora esse modo de classificação da literatura 

sofra questionamentos quanto sua adequabilidade ou utilidade, ele ainda se mantém. Apesar 

das discussões, a possibilidade de identificamos em um texto literário aquilo que o particulariza 

como pertencente a um gênero; ou aquilo que, dentro do texto, pode ser assim classificado ainda 

tem validade. Ora, esse conjunto de conceitos e ideias válidas figuram como habitus e, em se 

tratando de um campo literário, são necessariamente considerados para uma determinada 
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autoria. Sob o impacto dessa estrutura estabelecida na atividade criadora, lemos em Moisés 

(1989, p. 66) o seguinte: 

Efetivamente, cada escritor repete, até certo ponto, o processo histórico de indução e 
dedução que informa os gêneros literários: desses, induz princípios gerais da tarefa 
criadora; a seguir, deduz normas de procedimento e põe-nas em prática 
acrescentando-lhes seu contributo pessoal. (MOISÉS, 1989, p. 66) 
  

Assim, os parâmetros que validam um poema como poema, ou seja, um texto do 

gênero poético, não são absolutos nem permanentes, funcionando como instituições, 

indissociáveis, portanto, do habitus vigente no momento da produção poética dos autores. 

Nesse sentido, há em cada gênero algo que lhe sendo medular o diferencia e particulariza. Esse 

“algo”, segundo Bourdieu (1996), é resultado de uma depuração histórica das forças do campo 

literário, justamente porque a “diferenciação” é um elemento constitutivo de sua lógica, como 

já dissemos. É apenas através da diferenciação, inclusive, que o poeta será poeta e não 

dramaturgo, e sua posição se relacionará diretamente com uns e não com outros. Por sua vez, 

quanto mais depurada estiver a diferenciação, mais fundo ela estará situada no texto literário, 

naquilo que o caracteriza mais intrinsecamente. E isso decorre do processo de autonomia e 

complexificação do campo literário com os valores simbólicos que nele se estruturam. A esse 

respeito, Bourdieu (1989, p. 70) alerta que  

nenhuma análise de essência, nenhuma definição formal pode, com efeito, esconder 
que a afirmação da especificidade do “literário” ou do “pictórico” e de sua 
irredutibilidade a qualquer outra forma de expressão é inseparável da afirmação da 
autonomia do campo de produção que ela supõe e, ao mesmo tempo, reforça. O 
movimento do campo literário ou do campo artístico para a autonomia pode ser 
compreendido como um processo de depuração em que cada gênero se orienta para 
aquilo que o distingue e o define de modo exclusivo, para além mesmo dos sinais 
exteriores, socialmente conhecidos e reconhecidos, da sua identidade. (BOURDIEU, 
1989, p.70) 
 

A obra poética é então o resultado da criação de um sujeito autor que enquanto se 

coloca como mente criadora e mira adiante, pois seu reconhecimento como tal será sempre 

posterior ao ato de criar, está inserido em uma lógica que lhe é precedente e contemporânea. E 

a criação, atravessada por essas diversas variantes, deposita em seu fundo o extrato desse 

arcabouço que converge passado, presente e futuro55.  

 
55 Nos referimos aqui sobre a relação da história incorporada no sujeito e no produto e do desdobramento que em 
decorrência disso vemos se operar no futuro. Entendemos, diante disso, que o agente autor, na perspectiva 
bourdiana, atua como vértice, pois conjuga em si vetores vindos de ordens distintas e enquanto capta esse universo 
exterior também se projeta nele. Bourdieu (1989, p. 100) diz o seguinte: “Podemos compreender que o ser social 
é aquilo que foi; mas também que aquilo que uma vez foi ficou para sempre inscrito não só na história, o que é 
óbvio, mas também no ser social, nas coisas e nos corpos. A imagem do porvir aberto, com possíveis infinitos, 
dissimulou que cada uma das novas opções (mesmo tratando-se das opções não-feitas do deixar-fazer) contribui 
para restringir o universo dos possíveis ou, mais exatamente, para aumentar o peso da necessidade instituída nas 
coisas e nos corpos, com a qual deverá contar uma política orientada para outros possíveis e, em particular, para 
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Para Bourdieu (1989), todos os corpos e objetos têm em si a materialização e a 

replicação da história em sua forma reificada e em sua forma incorporada; ou seja, relacionada 

às concepções subjetivas e cognitivas sem as quais falta a determinação de sentido às coisas no 

mundo social. O que diferencia o objeto de arte dos demais é a lógica intrínseca a seu campo e 

a ele próprio que os autorreferencia, renegando suas condicionantes sociais. Esse envelopar-se 

visa “elevar” o valor do artístico ao retirá-lo do discurso de domínio do cultural. Rejeita, 

portanto, ser reconhecido como simples produto cultural, o que comprometeria seu valor 

simbólico com a perda do seu status superior que está vinculado a um convencimento geral de 

uma essência trans-histórica. O olhar científico sobre o objeto artístico deve, portanto, ter isso 

em consideração, e sobre isso, Bourdieu (1989, p. 70) sintetiza: 

É certo, no entanto, que, contra todas as espécies de escapismo que levam a achar na 
arte uma nova forma da ilusão dos mundos imaginários, a ciência deve apreender a 
obra de arte na sua dupla necessidade: necessidade interna desse objeto maravilhoso 
que parece subtrair-se à contingência e ao acidente, em suma, tornar-se necessário ele 
próprio e necessitar ao mesmo tempo do seu referente; necessidade externa do 
encontro entre uma trajectória e um campo, entre uma pulsão expressiva e um espaço 
dos possíveis expressivos, que faz com que a obra, ao realizar as duas histórias de que 
ela é produto, as supere. (BOURDIEU, 1989, p.70) 
 

Diante dessa dupla necessidade, que é própria do objeto artístico, segundo a 

abordagem sociológica de Bourdieu (1996), é fundamental que a obra esteja no centro da 

análise e nela seus elementos intrínsecos e imanentes sejam priorizados. Afinal, é no corpo do 

poema, em seus elementos mais próprios, que estão depositados os extratos das forças e lutas 

próprias de um campo social, e, no caso, particularmente, do campo literário. Nesse processo 

de análise, devemos buscar desentranhar daquilo que lhe é próprio as marcas historicizantes e 

historicizadas que não se apresentam expressamente e nem de modo declarado. Assim 

procedendo, também é fundamental considerarmos nas discussões a “referência ao campo do 

poder, no interior do qual o próprio campo literário (etc.) ocupa uma posição dominada.” 

(BOURDIEU, 1996, p. 244).  

Significa então que embora o foco se concentre no objeto artístico em si, também é 

necessário descortinar as “regras da arte”; ou seja, as suas condições e os seus possíveis, que 

 
todos aqueles que foram, a cada momento, afastados. O processo de instituição, de estabelecimento, quer dizer, a 
objectivação e a incorporação como acumulação nas coisas e nos corpos de um conjunto de conquistas históricas, 
que trazem a marca das suas condições de produção tendem a gerar as condições da sua própria reprodução (quanto 
mais não fosse pelo efeito de demonstração e de imposição das necessidades que um bem exerce unicamente pela 
sua existência), aniquila continuamente possíveis laterais. À medida que a história avança, estes possíveis tornam-
se cada vez mais improváveis, mais difíceis de realizar, porque a sua passagem à existência suporia a destruição, 
a neutralização ou a reconversão de uma parte maior ou menor da herança histórica – que é também um capital -, 
e mesmo mais difíceis de pensar, porque os esquemas de pensamento e de percepção são, em cada momento, 
produto das opções anteriores transformadas em coisas.” 
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em sua imanência, extratam à arte literária materializada na “coisa-poema” as relações 

experimentadas nas dinâmicas histórico-sociais que permanecem encobertas pela lógica do 

campo literário. O método bourdiano nos demanda, portanto, que o corpus seja estudado tanto 

verticalmente, naquilo que lhe é imanente, quanto horizontal e transversalmente, naquilo que o 

atravessa extra literariamente, mas nem por isso lhe é menos fundamental para a própria 

definição de literariedade. 

Não há rigidez nas regras da arte, pelo contrário, a disputa na qual estão envolvidas 

denotam sua fluidez. Na Lírica, se observamos algumas de suas variâncias formais e materiais, 

como a liberação das formas fixas, a desobrigação da rima, o fim do metro, o declínio da palavra 

na tentativa da poesia visual, a ironia adentrando um terreno antes consagrado ao sublime etc., 

e refletirmos sobre isso à partir de Bourdieu (1989; 1996), teremos que todas essas 

transformações concretizadas nos poemas contém em seu interior a herança histórica, que, por 

sua vez, engloba as relações de força atuantes que possibilitaram as modificações naquilo que 

chamamos poesia56.  

Atualmente, a subjetividade lírica apresenta-se como um largo conjunto de possíveis, 

o que não era praticável em outras épocas dentro do gênero poético. Filosoficamente, Hegel 

(2004) marca a Lírica moderna, sem o qual faltaria o suporte para os desdobramentos sensíveis 

ao sujeito lírico e que movimentaram as discussões sobre poesia e linguagem. Foi Hegel (2004) 

quem centralizou no gênero o poeta com sua capacidade criativa a extravasar sua própria 

interioridade, recriando o universo a partir da profundeza de seus sentimentos, da exteriorização 

de si mesmo. Com sua defesa idealista, Hegel (2004) centrou esse sujeito e sua interioridade na 

definição do gênero, retomando em suas explicações a clássica divisão de Aristóteles (2011). 

Ao atribuir a competência plena da criação poética ao sujeito, ele apartou a Lírica da prática 

anterior com seus modelos e formas fixas, restritas à reprodução contínua de padrões externos, 

limitados tanto na forma quanto no conteúdo. Com Hegel (2004), os limites de então foram 

dissolvidos pela interioridade do poeta. E depois dele, os limites estabelecidos no poeta 

experimentam a dissolução na linguagem.  

 
56 O autor cita especificamente o verso livre e outras características formais. Diz: “Com efeito, de depuração em 
depuração, as lutas que têm lugar no campo da produção poética conduziram a que se isolasse, pouco a pouco, o 
princípio essencial do efeito poético, quer dizer, o essencial daquilo que separa a poesia da prosa: ao fazer 
desaparecer, por exemplo, com o verso livre, características secundárias como a rima e o ritmo, essas lutas não 
deixaram subsistir mais que uma espécie de extracto altamente concentrado (como em Francis Ponge, por 
exemplo) das propriedades mais indicadas para produzir o efeito poético de desbanalização das palavras e das 
coisas, a ostrenenie dos formalistas russos, sem se recorrer a técnicas socialmente designadas de “poéticas”. 
(BOURDIEU, 1989, p.71)  
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Nesse sentido, Combe (2009-2010, p. 117) entende que a problemática da 

subjetividade lírica, tal qual é enfrentada na atualidade, teve seu início com a “crise filosófica 

que atravessa o sujeito desde o romantismo”. A ampliação dos matizes das vozes inscritas nos 

poemas, segundo nossa leitura sociológica, encontra suporte nas dinâmicas da história e lógica 

social, incluindo-se nessa lógica o conhecimento científico e filosófico, inclusive. Para o autor, 

as discussões sobre o sujeito lírico iniciadas pela tradição alemã refletem-se na relação 

intrínseca da modernidade com a Lírica.  

Apesar das discussões e as problemáticas sobre o sujeito e as outras categorias que lhe 

dão suporte para a compreensão, como o eu, a consciência, a pessoa, o inconsciente, a 

interioridade, a identidade, a alteridade e a subjetividade (KRYSINSKY, 2007) estarem 

anotadas na história relativamente recente, a Lírica é marcada desde seus primórdios pela 

presença de uma voz cujo propósito é a vazão dos sentimentos. Assim, a presença de um “eu” 

se expressando é comum ao gênero desde seus primeiros momentos, embora esse “eu” e o seu 

“canto” não tivessem a liberdade que só passaram a ter a partir do romantismo.  

Retomando a Lírica e sua associação com a expressão de um “eu”, segundo Bruno 

Snell (2005), a Lírica Grega Arcaica sinalizou o despontar da individualidade, através de poetas 

que tinham a tendência de falar de si, como Safo, Alceu, Anacreonte e Arquíloco, em uma 

sociedade onde a ideia do “indivíduo” ainda não existia. Conforme o autor, foi na Lírica, dentre 

as outras formas literárias, que se observou a desvinculação da lógica prática do mundo grego, 

e o poeta pode concentrar-se na expressão dos sentimentos, os quais, por sua vez, ainda que 

fossem a princípio compartilhados por uma sociedade, só poderiam e podem ser experienciados 

na esfera de um sujeito.  

 O mito de Orpheu reconta o gênero poético na Grécia Antiga. Segundo o mito, Orpheu 

teria sido o primeiro poeta e, com o som de sua lira, encantava homens e a natureza. Era capaz 

de neutralizar males exteriores, encantar as sereias e comover deuses, tamanha sua capacidade 

de extasiar quem ou o que lhe escutasse. O seu maior impulso, o amor à Eurídice, o levou a 

transpor os limites dos mundos abrindo caminho através de seu canto. O poeta mítico, primeiro 

poeta, Orpheu, dotado do poder encantador de homens, deuses e natureza é inconcebível na 

atualidade. Pôs-se à prova e foi aniquilada a figura de um poeta que canta motivado por 

sentimentos nobres e mais elevados ou um poeta vivente em um mundo cuja unidade fosse 

aventada. Já não é possível qualquer paz recuperada, seja na rigidez das formas ou na 

capacidade subjetiva do indivíduo de recontar e dar unidade ao mundo através de seu canto 

interior (HEGEL, 2004). E a linguagem, que se quis reduto para tentativa de soluções nunca 
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alcançadas, alargou ainda mais o corte entre o poeta e o mundo (FRIEDRICH, 1978). Tanto 

esse sujeito quanto sua realidade ficaram completamente comprometidos. 

A odisseia do “eu” na poesia apresenta então uma nova configuração. Hoje, o “eu” 

refugia-se na linguagem, mas nela não se propõe a abarcar a voz daquele poeta mítico, do poeta 

iluminado ou do poeta cuja interioridade restabelece a unidade do mundo. Em vez disso, o “eu” 

se abriu para as tantas vozes possíveis e circulantes na atualidade. E é nesse entroncamento, 

considerando as disposições de Bourdieu (1996) conjugadas às disposições sobre subjetividade 

lírica e outras pontuações imanentes ao poema, que orientamos nosso estudo sobre a poesia de 

Darcy Denófrio e Pio Vargas. Isto porque, em um mundo formatado sob crises, onde nada está 

completamente à salvo, a Lírica subsiste apesar de todos os percalços e desilusões da 

modernidade. Hoje, esse canto está reconfigurado às condições do nosso tempo e nelas resiste 

na sua existência possível, ou quase impossível, como lemos nos versos seguintes compostos 

sobre paradoxos, incertezas, medo e a consciência dos limites ao poético: 

eu reparto 
silêncio e barulho 
como quem semeia imprecisões 
pelos campos vigiados. 
 
[...] 
 
e porque ainda ronda em mim 
a mesa farta de canções impossíveis 
eu não sei a rima exata do alimento. 
[...] 
(VARGAS, 1989, p.61)  
 

Ou, ainda, resiste e insiste, através da dissimulação e no aprofundamento meta-poético: 

[...] 
 
canto uma canção pelo avesso 
que dorme no fundo das águas, 
não no cristal da superfície. 
[...] 
 
que escorre nas margens do rio, 
movendo-se em outro sentido, 
levando fraude para a foz. 
(DENÓFRIO, 1988, p. 85) 
  

Esses limites impostos ao sujeito dialogam com o mundo social e não podem ser 

compreendidos isoladamente. O que temos então é a complexidade do sujeito social habitando 

o sujeito lírico por meio da atuação do poeta. A relação entre o que percebemos criado no poema 

em diálogo com a realidade é evidenciada a partir da subjetividade lírica apresentada nos versos, 
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e que exibem nuances variadas daquilo que atravessa a sociedade e o sujeito autor57. Assim, 

das tantas subjetividades líricas possíveis de serem assumidas no trabalho poético, os poemas 

nos revelam uma hora um canto múltiplo, às vezes referente à um grupo social marginalizado, 

ora fragmentado, ora desconexo; mas, de toda forma, obstinado em subsistir, como na metáfora 

do magma:  

[...] 
 
Depois algo por dentro contorce:  
é o primeiro sinal da lava quente 
 
gritando a sua urgência de magma,  
ou iminência desse vômito de entranhas.  
(DENÓFRIO, 1988, p. 88). 
 

Para Collot (2015, p. 222), a razão desse impulso ao “canto-poesia” seria traço de 

nossa humanidade pois “Desde os tempos mais antigos, às mais cruéis dificuldades, o homem 

sempre respondeu com o canto, seja de desolação ou de consolação. Privar-se desse exorcismo 

comum a todas as civilizações não seria se resignar ao reino da barbárie?”  

Assim, apesar de reconhecermos o verso e o ritmo, bem como as imagens poéticas 

para o estabelecimento da definição do gênero lírico, os quais, segundo a aplicação das 

disposições de Bourdieu (1996) também são relevantes, entendemos que a categoria que está 

na sua base fundante é a subjetividade lírica, e por isso nela concentramos nosso estudo58. É 

nela, portanto, que buscamos o vértice onde se encontram o sujeito autor, o habitus e sua obra, 

através do sujeito lírico e subjetividade representada. E como cogitam os versos: 

[...] 
e bem pode que no bojo da voz 
habite o molde, o concerto, 
a foz do canto 
no peito de claves concretas 
(VARGAS, 1989, p. 39) 
 

 
57 Benveniste (1995, p. 289), sobre linguagem e subjetividade, diz que: “A linguagem é, pois, a possibilidade da 
subjetividade, pelo fato de conter sempre as formas linguísticas apropriadas à sua expressão; e o discurso provoca 
a emergência da subjetividade, pelo fato de consistir de instâncias discretas. A linguagem de algum modo propõe 
formas “vazias” das quais cada locutor em exercício de discurso se apropria e as quais refere à sua “pessoa”, 
definindo-se ao mesmo tempo a si mesmo como eu e a um parceiro como tu. A instância de discurso é assim 
constitutiva de todas as coordenadas que definem o sujeito e das quais apenas designamos sumariamente as mais 
aparentes.”  
58 A opção pela categoria subjetividade lírica não exclui de nossa análise outros elementos próprios ao gênero 
durante nossa leitura crítica dos poemas e discussão das relações aqui propostas com as disposições de Bourdieu 
(1996). Na realidade, os dois autores, cujas subjetividades líricas enfocamos, igualmente se apropriam e 
manipulam os recursos disponíveis para composição do poema e ao fazerem isso reforçam a voz lírica que estrutura 
a obra de cada um. Assim, no processo composicional, em que optam pela forma, ritmo, jogos com a linguagem, 
imagens etc., eles acabam por conferir maior precisão aos contornos das subjetividades líricas que encontramos 
nos poemas, pois o poema, enquanto objeto artístico, é um todo inteiro ao final do processo.  
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Diante de nossa análise, na qual consideramos essa “voz”, a subjetividade lírica, como 

elemento mais essencial ao gênero poético, a hipótese aventada no fragmento de Pio Vargas 

nos reforça a necessidade de perguntamos sobre “quem” ou “o que” é a fonte representada no 

canto materializado no poema. E, ao ousarmos uma resposta, é indispensável, segundo nosso 

referencial teórico, atentarmos para outros imbricamentos, como os da estrutura social e das 

vozes possíveis de se fazerem ouvir e serem reconhecidas, não apenas na sociedade em si, mas 

na Poesia. Não basta então a escritura isolada no autor, pois o jogo estabelecido é de mão dupla 

e se dá entre estruturas distintas. É necessário, portanto, que as vozes lidas no texto, captadas 

pela mão do poeta, sejam também captadas pelos ouvidos do mundo e isso só é possível se 

integram um conjunto “válido” para compor o poema.  

Tais procedimentos, obviamente, não estão cerrados puramente na capacidade criativa 

do autor. Há em torno do autor e sua escritura critérios vigentes ou em latência potencial 

relacionados às forças em prática nos campos e que são dinâmicas. As condições sociais dão ao 

poeta então uma margem para sua lírica, e esta é apreendida por ele através das estruturas sociais 

concretas e estruturas mentais vigentes, as estruturas objetivas do mundo e suas estruturas 

cognitivas (BOURDIEU, 1989, p.43-44).  A subjetividade lírica, categoria literária entendida 

como fundamental do gênero poético, terá ao seu fundo tais condições. 

Dentre essas condições, e considerando a poesia contemporânea, a polifonia, esse largo 

espectro de vozes e discursos concomitantes, ganha notoriedade. Collot (2015, p. 240) diz que 

essa poesia não seria então única e nem necessariamente a expressão do “eu”, mas o “canto do 

mundo” que permite ao poeta “criar um espaço transicional entre si e o mundo”. Nessa 

concepção, levantados os véus do poema, vemos desnudar-se um “canto”, uma “voz” que, sem 

função objetiva, presta-se à expressão de uma subjetividade pertencente a um “eu”, que no texto 

revelará seu timbre, capturado dentre a vastidão das vozes possíveis. Assim, segundo o autor, 

não existiria mais o “canto do firmamento”, mas essa “polifonia”. 

Desse modo, ao partiturar esses cantos possíveis no texto, o autor, distanciado da 

imagem do gênio criador solipsista, é um construtor vidente dos elementos disponíveis para a 

sua criação, no trânsito de seu ser histórico-social pelos caminhos do estético, nos quais molda 

tanto os sujeitos-líricos quanto seus cantos. Então perguntamos: quais são as vozes mais sonoras 

que dão contorno à lírica de Darcy Denófrio e Pio Vargas? Em suas respectivas obras, qual 

subjetividade ecoa o canto que chamamos poesia? A resposta para essas perguntas nós vamos 

encontrar nos próprios versos dos autores. E seus poemas nos indicam vozes bem diferenciadas, 

como lemos nos seguintes fragmentos de Darcy Denófrio e Pio Vargas, respectivamente: 

[...] 
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Eu não falava: minha língua  
guardava-se em ostra 
e o estro silenciava-se  
numa lira que dormia.  
 
Meu amo determinava: 
eu só ouvia. 
meu amo vociferava: 
eu encolhia. 
[...] 
(DENÓFRIO, 2000, p. 49).  
 
[...] 
sei-me de fato 
a geração de suicidas 
que optou 

por adiar o ato 
(VARGAS, 1991, p. 25) 
 

No trecho do poema de Darcy Denófrio temos uma voz lírica que se serve do pronome 

pessoal “Eu” e se coloca em oposição ao outro, nominado “amo”, e assim fornece-nos os 

valores de sua subjetividade com clara referência a uma condição de refém e subjugada. Em 

contrapartida, no fragmento do texto de Pio Vargas, o sujeito lírico suprime a partícula 

pronominal “eu” e o seu sujeito evidencia-se no “sei-me” projetado para o plural indistinto da 

“geração de suicidas”. Assim, ele se reconhece um grupo, uma massa, justamente o inverso do 

“eu” exposto no fragmento do primeiro poema.  

Nosso breve comentário sobre os fragmentos citados como exemplo apontam os 

caminhos da discussão a ser desenvolvida neste capítulo nos tópicos seguintes - os nossos 

poetas sustentam seus cantos em subjetividades completamente distintas, mas igualmente 

periféricas, aqui entendidas como as que refletem extratos subjugados da sociedade, sendo o 

feminino em Darcy Denófrio e o anônimo urbano em Pio Vargas. Ainda, no caso dos dois 

poetas, é possível relacionarmos tais vozes aos possíveis vigentes, diante do campo literário e 

os espaços ocupados pelos dois autores.  

Diante de nossa discussão proposta, convém alguns apontamentos sobre a afirmação 

feita sobre o feminino em Darcy Denófrio e do anônimo urbano em Pio Vargas em relação às 

suas pessoas. Biograficamente, Darcy Denófrio é uma poeta mulher, viúva de um longo 

casamento, mãe de filhas, proveniente de uma educação tradicional e rigorosa, tendo passado 

longos anos em internato católico, dona de uma figura distinta e elegante, celebrada como poeta 

e por sua atuação como professora universitária, ensaísta e crítica literária. Pio Vargas, também 

nascido no interior, veio para capital muito jovem, logo depois de sua primeira publicação, 

Janelas do Espontâneo, antes mesmo de seus vinte anos. Em Goiânia, integrou-se a 

movimentos contraculturais. Foi bancário e servidor público, atuando na área da cultura. Foi 
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também filiado ao PMDB e chegou a atuar na UBE-GO. Foi uma pessoa associada à boemia 

goiana de seu tempo, à agitação das noites, ao frenesi da capital. Essas informações biográficas 

sobre os dois autores são elementos históricos difíceis de serem ignorados quando enfrentamos 

a obra deles, pois em ambas há uma referencialidade que salta dos versos. 

Pela perspectiva de Bourdieu (1996) os autores são seres sociais, agentes, que atuam 

no jogo incessante das regras da arte em curso no campo literário, e isto se relacionará com a 

obra de cada um. O desafio, entretanto, é compreendermos dentro da obra como isso pode se 

configurar, no caso de cada um dos poetas. Por isso nos preocupamos neste capítulo em ordenar 

o conhecimento sobre a subjetividade lírica para então ponderarmos como a “voz” do poema 

pode ser analisada vertical e horizontalmente. 

 Nesse ponto, a referencialidade - questão de fôlego para a poesia - também é 

importante para as nossas análises. Todavia, diante de nosso referencial teórico, o que buscamos 

não é a imediata identificação na materialidade do poema de elementos circunstanciais ou 

remissivos ao sujeito empírico autor, mas o modo como a forma serve para acomodar, em suas 

camadas através do trabalho de linguagem, as condições e circunstâncias concretas que 

atravessaram e ambientaram o sujeito e sua produção.  

Diante da problemática da referencialidade, Combe (2009-2010) apresenta uma 

solução bem coerente para o impasse que a Lírica passa a sentir com as crises que atravessam 

e comprometem a integridade do sujeito desde a modernidade e sobre o sujeito lírico sem si. 

Para ele, é no poema que o sujeito lírico se instaura e temos uma subjetividade expressa. 

Entretanto, não se dissocia disso a existência do indivíduo autor para a constituição do eu-lírico, 

pois é aquele quem é perpassado pela lógica do mundo e capta em primeira ordem as vozes que 

por fim são inscritas no texto. Nas diversas vozes capturadas, quando escrituradas, há então, 

segundo ele, um resquício do autor ou autora, sujeitos empíricos que trazem em si mesmos mais 

do que sua própria história, mas também as marcas da interiorização do processo histórico, o 

“ser social”.  

Através dessa operação, o poema se desdobra em mais de uma possibilidade de voz 

sem nunca haver uma cisão completa com o sujeito empírico do poeta. Há entre o sujeito 

concreto e o sujeito lírico uma tensão que se coloca e põe em movimento o pêndulo que a partir 

da exteriorização da voz lírica nos faz reconhecer o que chamamos poesia. E, a cada poema, 

essa vinculação pode vir a se mostrar de modo solar, ou seja, com claras referências biográficas 

ou circunstanciais, ou então serem imprecisas e até imperceptíveis, totalmente acobertadas na 

linguagem e domínio e aplicação de seus recursos pelo autor.  
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Para Combe (2009-2010), então, o sujeito lírico na linguagem e de cunho performático 

deve ser perseguido poema a poema. Concordamos com ele, mas propomos em nosso trabalho 

um alongamento de seu entendimento porque nos interessa destrincharmos relações possíveis 

entre a lógica do campo literário e a subjetividade lírica. Queremos, assim, identificar no corpus 

a subjetividade lírica específica que pode ser compreendida como estruturante da obra dos 

nossos autores, conferindo-lhes assinatura poética e os colocando em condições distintivas na 

disputa de consagração dentro de um campo literário. Nesse sentido, a “referência desdobrada” 

de Combe (2009-2010) se aplica para pensarmos o seu “pêndulo”, em nossa leitura do corpus, 

não pelo recolhimento de elementos circunstanciais ou biográficos puramente, mas no 

reconhecimento dessas subjetividades englobantes que atravessam nossos autores 

historicamente enquanto possibilidades e assim sustentam a lírica dos dois, conduzindo-os ao 

salto para o poético.  

Nas partes seguintes deste capítulo, trataremos, portanto, da leitura crítica de cada um 

dos autores. Nessa etapa, nossas discussões são norteadas pelo corpus. Assim, são os poemas 

que nos dão as diretrizes para apurarmos o olhar sobre a subjetividade lírica na obra dos poetas, 

em específico a voz feminina em Darcy Denófrio e a voz do anônimo urbano em Pio Vargas. 

Na empreitada, além de problematizações extraliterárias, como as vozes possíveis, ponto 

relativo aos critérios de apreciação conjugado à subjetividade lírica, conforme disposições de 

Bourdieu (1996), também e necessariamente trataremos de questões próprias à poesia. Sob este 

aspecto, é novamente o corpus que nos demanda as discussões relevantes em sede da 

subjetividade lírica, como a fragmentariedade do sujeito, a pluralidade, a alteridade, a 

despersonalização e as máscaras.  

Assim, em nossa pesquisa, tanto as perguntas feitas quanto as respostas buscadas estão 

nos poemas, decantadas neles e no diálogo entre esses textos, conformando a lírica dos dois 

poetas. Contemporâneos em suas produções, autores muito diferentes, quando não opostos, 

estão distanciados também por suas posições e ações no campo literário. É de se esperar, 

portanto, que essas diferenciações sejam sentidas no que entendemos ser mais medular ao 

gênero no qual os dois autores pleiteiam o reconhecimento. São vozes líricas muito distintas, 

como percebemos na contraposição a seguir de fragmentos dos dois, começando por Pio 

Vargas: 

[...] 
cada um existe em si 
e nos outros: 
 
 a idade é algo coletivo.  
(VARGAS, 1989, p. 57)  
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[..] 
eu sou tantos  
neste corpo  
de unidade vertical.  
(VARGAS, 1989, p. 52)  
 

Em Darcy Denófrio, por sua vez, outro timbre se apresenta a nós: 

[...] 
O que sou eu, 
 além de uma interrogação?  
[...] 
(DENÓFRIO, 2013, p. 35);  
 
[...] 
Planta cheia de cortes  
e podas à revelia, 
quero ser, nesta alta primavera,  
só rebrotos de mim mesma. 
(DENÓFRIO, 2000, p. 97) 
 

A partir do tópico seguinte, passamos à leitura e análise dos poemas mais detidamente. 

Mas, finalizamos aqui nossas primeiras considerações, advertindo o leitor para duas vozes 

muito diferentes, perceptíveis nos fragmentos transcritos. Nos versos de Pio Vargas, lemos um 

sujeito lírico problematizando sua identidade e individualização convocando no poema “os 

outros”, o “coletivo,” os “tantos”, “neste corpo/ de unidade vertical”. Já em Darcy Denófrio um 

sujeito lírico voltando-se continuamente para si mesma, a se perseguir, e que, embora traga 

marcas arbitrárias como “podas à revelia”, quer ser somente ela mesma, em seu exercício de 

esforço constante, como é o ato de “rebrotar”.   

 

3.2 O canto e a crise do feminino em Darcy Denófrio 

  

Darcy França Denófrio, poeta em Goiás, premiada fora do Estado, atuou também 

como professora, crítica e ensaísta.  Não nos deteremos aqui a reapresentar a autora, isto foi 

feito anteriormente. Discorremos sobre sua biografia nos primeiros capítulos da dissertação. 

Ali, expusemos sua atuação enquanto agente face à produção literária no Estado de Goiás 

evidenciando o contraste com Pio Vargas, considerando os espaços assumidos e ocupados pelos 

dois.  

O levantamento feito e apresentado nos primeiros capítulos nos conduz à conclusão da 

contraposição dos autores diante dos espaços ocupados nas disputas do campo literário. Nessa 

perspectiva, Darcy França é uma poeta mais cotada junto ao meio acadêmico e instituições 

conservadoras, como é a Academia Goiana de Letras. Uma das consequências disso é ter sua 

obra mais analisada criticamente.  
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A autora, poeta e crítica literária, com destaque tanto em uma quanto outra atuação, 

teve os registros sobre sua produção compilados no livro organizado por Gilberto Mendonça 

Teles - O lado alado da poesia de Darcy França Denófrio (2016), obra com 490 páginas entre 

resenhas, entrevistas, artigos, ensaios, depoimentos e textos jornalísticos. Apesar da extensa 

abordagem, isso não significa o esgotamento das discussões possíveis sobre sua obra. Afinal, a 

literatura, a cada outra leitura e parâmetro de enfrentamento adotado, nos possibilita novas 

descobertas e reflexões diante do texto. Assim, compreendemos que ainda há galerias a serem 

exploradas em sua poesia e, munidos desse ânimo, ousamos contribuir com sua fortuna crítica 

a partir de uma nova visada sobre sua produção, com a análise da subjetividade lírica feminina 

no corpus literário face às disposições do pensamento de Bourdieu (1996) e seu campo literário. 

Já expusemos os critérios para a eleição do nosso corpus literário. De Darcy Denófrio, 

selecionamos os seus três primeiros livros de poesia:  Voo Cego, Amaro Mar, e Ínvio Lado; 

lançados respectivamente nos anos 1980, 1988 e 2000. Na ordem, são 43, 89 e 55 poemas, 

totalizando 187.  

Os três livros são divididos em partes, indicadas nos sumários. Assim, em Voo Cego, 

temos “Canto-via”, “Fio-navalha”, “Canto-chão” e “De tudo um pouco”. Em Amaro Mar, 

“Alga marinha”, “Jogo de Búzios” e “Permanência das águas”. No último livro, Ínvio Lado, 

“Clivus Feminae”, “Ladeira de Sísifo”, “Estrada real” e “Verde Vereda”.   

Para o nosso estudo, selecionamos uma amostragem dos poemas, pertinente com a 

discussão desenvolvida. A robustez do corpus nos exigiu a limitação da quantidade dos poemas 

trazidos para o nosso texto. Como critério, priorizamos aqueles mais relevantes para as questões 

levantadas na pesquisa por nós. 

O desafio, se tratando de sua obra, não situa prioritariamente no volume de poemas, 

mas no trabalho poético da autora, dona de uma escrita refinada que esbanja domínio da 

linguagem, abrindo possibilidades variadas para a crítica. Vejamos, preliminarmente, um 

poema-síntese do desafio imposto ao leitor – considerando a perspectiva de nossa abordagem e 

a discussão sobre a subjetividade lírica em sua poesia: 

DESEJO 
 
Seja meu passo 
 
leve rumor da asa 

 
de um pássaro. 

 
Fique eu só 

 
no meu canto. 

(DENÓFRIO, 2000, p.141) 
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O poema intitulado “Desejo” é uma composição curta. Atentando-nos ao título, 

lembramos que o “desejo”, substantivo abstrato, não é possível sem um sujeito que lhe sirva de 

receptáculo. E no caso do poema, esse sujeito não é dado nem como inteiro nem como acabado. 

Ele se forma precariamente no texto e seu desejo é justamente permanecer nele, na linguagem. 

Breve, primeiro se mostra em uma parte de si, com “meu passo”, e no penúltimo verso o 

pronome pessoal “eu” aparece compondo a expressão de seu querer, sem muito nos dizer de si.  

O primeiro verso, aberto com o verbo “ser”, pode ser lido no modo subjuntivo, leitura 

reforçada já no início do poema pelo título, e assim sendo temos um sujeito lírico a desejar que 

seu passo seja leve. Mas também pode ser lido no imperativo, determinando a ordem ao “seu 

passo” de ser leve. Nesta segunda possibilidade, teríamos um eu-lírico que particiona a si 

mesmo, ordenando a uma parte dele próprio, metonimicamente. 

O desejo desse sujeito lírico está externado em dois momentos. No primeiro, quer seus 

passos como rumor, mas o som não deve ser como o de pés, mas de asas, símbolo de liberdade. 

Essa liberdade, por sua vez, requer a camuflagem no texto, anseia ser quase imperceptível, e 

projeta-se nas asas, configuração física distinta dos pés. Tanto “pés” quanto “asas” são 

membros relacionados ao deslocamento, ao movimento do corpo no mundo. Entre eles, uma 

diferença muito clara: as asas cruzam o céu, ambiente consideravelmente mais desobstruído 

que a terra.  

A segunda vontade declarada é o refúgio do “eu” em seu canto. No poema lemos: 

“Fique eu só/ no meu canto”. Novamente então vemos o desejo de se camuflar. Primeiro sendo 

pássaro, e depois permanecendo nesse lugar próprio e determinado o “meu canto”. Assim, o 

“eu” dos versos se quer imerso e protegido no próprio canto, uma referência para poesia - 

terreno onde pode existir e se expressar livremente, onde as asas lhe são possíveis. Desse modo, 

a autora nos propõe duplos sentidos, enquanto a subjetividade lírica vai deixando no texto suas 

marcas ao leitor.  

Então nos perguntamos: seu “canto” é lugar, onde se deseja ficar recolhido, ou 

melodia, como a lírica em seus primórdios? Ou seria, na construção do poema, a afirmação dos 

dois? E quando se pretende “só”, se refere a solitariamente, a necessariamente, ou aos dois? 

Esse “eu” a quem se projeta o desejo de ficar só em seu canto, quem ele é, a quem ele 

representa? Assim é a poesia de Darcy Denófrio, um jogo de combinações no qual a linguagem 

se desdobra em múltiplas possibilidades e a subjetividade precisa ser recolhida nela e dela. 

Nessa perspectiva, ponderamos as condições de possibilidade da sua escritura, que é, 

como temos assumido em Bourdieu (1996), uma condição histórico-social. Pois, conforme 
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apresentado na primeira parte deste capítulo, sobre as discussões em torno da subjetividade 

lírica, o sujeito lírico não é absoluto; ao contrário, ele se abre na modernidade para uma 

polifonia. Polifonia, esta, reconhecida na coexistência de discursos conflitantes, inclusive. 

Vozes que representam realidades distintas, discursos específicos. 

O feminino em sua lírica não é novidade e foi abordado mais de uma vez, conforme 

percebemos nos textos dos vários críticos colacionados por Teles (2016). Entretanto, nossa 

proposta se distingue das abordagens realizadas por pretender discutir não apenas a verificação 

dessa tonalidade nos poemas, mas o quanto a subjetividade feminina no corpus estrutura a lírica 

da autora; ou seja, o quanto essa subjetividade pode ser reconhecida como a voz lírica que 

marca sua autoria, contribuindo para sua singularidade e distinção.  

Considerando esse universo de múltiplas vozes, é recente na tradição da Lírica 

Ocidental o reconhecimento e autorização do protagonismo de vozes que representam o 

feminino, disputando seu lugar nesse “concurso” que é o “canto do mundo” (COLLOT, 2015). 

Arthur Rimbaud (2006), em uma época quando ainda não era concebível que a poesia fosse 

livre às mulheres, sem que lhe fossem tachados limites ou temas específicos, deixou registrado 

em sua carta a Paul Demeny as seguintes exclamações, as quais anunciavam em um tom 

visionário as prováveis conquistas futuras das mulheres nesse terreno: 

E quando tiver sido quebrada a servidão da mulher, quando ela viver para si e por si, 
o homem, - até aqui abominável – a despachará, e ela, também, será poeta! A mulher 
encontrará desconhecido! Seus mundos de idéias serão diferentes dos nossos? Ela 
encontrará coisas estranhas, insondáveis, repugnantes, deliciosas; nós a tomaremos, 
nós a compreenderemos. (RIMBAUD, 2006) 
  

Após o atravessamento de séculos, hoje são muitas autoras de poesia, inclusive com 

linhas editoriais exclusivas de autoria feminina. Apesar disso, o desafio de tomá-las como 

poetas para serem compreendidas a partir de suas obras e seus dizeres específicos é fato recente 

ainda na história crítico-literária. Em uma demanda crescente, atualmente, muitos são os 

estudos e linhas de pesquisa sustentadas em questões de gênero. É importante que realcemos 

não reconhecer nem defender uma autoria feminista em nossa poeta. Mas, na busca por sua 

assinatura poética, entendemos que há um canto próprio às questões do feminino, uma 

subjetividade lírica feminina. E esta, mais do que presente, para nós, é estruturante de sua 

poesia.  

Diante da pergunta - “Seus mundos de ideias serão diferentes dos nossos?” - feita pelo 

poeta francês, tentamos uma resposta através da leitura crítica e analítica de Darcy Denófrio; 

sabendo, todavia, que as próprias ideias tomadas como explicações são instrumentos de 

dominação (BOURDIEU, 1989).  E, nessa relação, segundo Pierre Bourdieu, em A dominação 
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masculina (2002), o próprio conceito do que é “ser mulher” e “ser homem” reveste-se de uma 

naturalidade cuja função é manter invisíveis as tensões e jogos de poder que são históricos e 

estão incorporados nos corpos e objetos reforçando a lógica social.  

No poema “Sob o manto da grande mãe”, que integra o Ínvio Lado (2000), Darcy 

Denófrio escritura como sujeito lírico uma mulher mítica, pagã, Morgana, a Grã-Sacerdotisa. 

No texto, é essa mulher quem discorre sobre as injustiças contra todas as mulheres e adverte 

para o estabelecimento dos paradigmas que mantém e propagam essas injustiças, como crenças 

reconhecidas pela humanidade. Em um trecho, nós lemos: 

[...] 
Indigna, a primeira mulher 
e todas as suas descendentes: 
bode expiatório do ritual patriarcal. 
Lembrei-me da sabedoria druida: 
“é aquilo em que a humanidade acredita 
que modela o mundo e toda a realidade”. 
[...] 
(DENÓFRIO, 2000, p. 39) 
 

No fragmento, a fala da sacerdotisa estampa o mal cunhado à mulher, feita bode 

expiatório sem razões naturalmente válidas para isso, sustentadas em “crenças” capazes de 

modelar “o mundo e toda a realidade”. Bourdieu (1989) utiliza o termo doxa em referência às 

“verdades” assumidas e naturalizadas, e assim omitindo sua origem social e arbitrária. E a arte, 

com seus recursos composicionais, segundo o sociólogo, pode bem guardar no seu interior a 

denúncia da falsa naturalidade dessas verdades, em nada essenciais, mas resultado de forças e 

disputas históricas. 

 Uma subjetividade que revela valores próprios ao universo do feminino, 

culturalmente dominado, e que denuncia uma opressão estrutural, decorrente do patriarcado, 

reforçada pela religião judaico-cristã, como temos no poema “Sob o manto da grande mãe”, 

inegavelmente sinaliza amarrações históricas. Mas, por se tratar de literatura, arte, portanto, os 

seus próprios elementos composicionais como a opção pela narratividade e o estabelecimento 

de uma persona mítica como sujeito lírico, dissipando das vistas do leitor o lirismo do “eu”, dão 

um tom distinto àquilo que objetivamente percebemos. E assim, pelo procedimento do poético, 

o que poderia ser enfrentado como puro discurso é transposto para o patamar do artístico, do 

sensível, do objeto a ser apreciado.  

Lembremos uma observação feita por Bourdieu (1996) sobre sua análise da obra A 

educação sentimental de Gustave Flaubert. O sociólogo, em suas ponderações iniciais, nos 

adverte: 

O que é, com efeito, esse discurso que fala do mundo (social ou psicológico) como se 
não falasse dele; que não pode falar desse mundo senão com a condição de que fale 
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dele apenas como se não falasse, ou seja, em uma forma que opera, para o autor e o 
leitor, uma denegação (no sentido freudiano de Verneinung) do que exprime? E não 
é preciso perguntar-se se o trabalho sobre a forma não é o que torna possível a 
anamnese parcial de estruturas profundas, e recalcadas, se em uma palavra, o escritor 
mais preocupado com pesquisa formal – como Flaubert e tantos outros depois dele – 
não é levado a agir como médium das estruturas (sociais ou psicológicas) que chegam 
à objetivação, através dele e de seu trabalho sobre palavras indutoras, “corpos 
condutores” mas também anteparos mais ou menos opacos? (BOURIDEU, 1996, p. 
17-18) 
 

Assim, atentos às emboscadas de toda doxa, cabe-nos, portanto, o esforço crítico e 

analítico para revelar os pontos que estão encobertos sob uma determinada prática legitimada, 

sob os “credos” da humanidade que “modelam” o mundo, e que, na Lírica, se sedimentam no 

poema através dos elementos que o compõem. Ao fundo e na própria escritura, as crises e 

tensões da sociedade ficam veladas e protegidas no caráter “transcendental” e “superior” que 

estamos convencidos a atribuir à obra de arte em suas várias formas literárias. E é por isso, 

segundo Bourdieu (1989, p. 73), que: 

O analista procura a intenção objectiva escondida por debaixo da intenção declarada, 
o querer-dizer que é denunciado no que ela declara. E supõe que nela se enuncia um 
sentido profundo, uma pulsão expressiva, biológica ou social que a alquimia da forma 
imposta pela necessidade social do campo tende a tornar irreconhecível, sobretudo 
obrigando a pulsão a negar-se e a universalizar-se. (sic) 
 

Nesse sentido, a historicidade em “Sob o manto da grande mãe” deve ser percebida 

não por que se lê claramente notícias de um patriarcado nos versos, mas por haver uma munição 

de recursos poéticos agravando os limites sob os quais a mulher ainda se encontra sujeita. 

Morgana, ao contar a história, é integrada à construção poética. Situa-se no texto como persona 

de autoridade, dando sonoridade e liberando sua voz. Assim, no poema, a máscara de Morgana 

(HAMBURGER, 2007)59, demandada pela autora, confere liberdade e autoridade ao sujeito 

lírico, para então ser extravasado os intentos da subjetividade feminina, suas dores, seus 

anseios. Darcy Denófrio amarra o “canto-denúncia” dos versos à figura mítica, anterior e 

superior, apartada daquilo que viu, vê e verá. Por tais razões há “poder” na palavra dita por essa 

mulher. Há, na Grã-Sacerdotisa, a liberdade para dizer, tarefa dificultosa para mulheres comuns, 

mas superada na máscara da profetisa. E nesse entremeio situa-se a autora, pessoa imersa em 

uma dada realidade, fato também a ser considerado. 

Como dissemos, são várias as escolhas, dentre um rol de possibilidades, definidas pela 

poeta na escritura desse poema, e o uso da máscara é apenas um dos mecanismos disponíveis 

 
59 Em sua obra A verdade da poesia (2007), Michael Hamburger destina um capítulo específico para falar sobre 
as “máscaras”. Na modernidade, as máscaras se mostram como um recurso ao poeta diante da problematização 
em torno do eu e da individualidade.  No poema, a máscara é elemento de dramatização e revela-se como tal, assim 
como percebemos em “Sob o manto da grande mãe”.  
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para sua composição. Assim, além dela há outros recursos que reforçam e evidenciam a 

desigualdade vivenciada pela mulher.  

Nesse sentido, o canto-denúncia no texto se arranja nos versos através também da 

eleição das palavras, da narratividade, dos efeitos do poema longo, entre outras opções de 

composição aplicadas. E, na construção do poema, cada uma dessas escolhas ressoam a voz 

lírica.  

A respeito da forma de poema longo, como uma de suas escolhas, as oitenta estrofes 

do “Sobre o manto da grande mãe” acomodam a subjetividade lírica, cujo canto de anúncio da 

história da opressão da mulher a amarra na unidade do poema. Sobre essa unidade, como uma 

característica da poesia, Paz (1993, p. 13) diz: 

A poesia é regida pelo duplo princípio da variedade dentro da unidade. No poema 
curto, a variedade é sacrificada à custa da unidade; no poema grande, a variedade 
atinge sua plenitude sem romper a unidade. Assim, no poema grande encontramos não 
só a extensão, que é uma medida mutável, mas também máxima variedade na unidade.  
 

O autor, em suas ponderações especificamente sobre o poema longo, lhe ressalta outras 

características que são a “surpresa” e a “recorrência”. Ele registra:  

No poema longo aparece, além disso, outra dupla exigência, que tem estreita relação 
com o princípio de variedade dentro da unidade: a surpresa e a recorrência. Em todos 
os poemas a recorrência é um princípio cardeal (...) se repetem como signos ou marcas 
que enfatizam a continuidade. No outro extremo estão as rupturas, as mudanças as 
invenções, e no fim, o inesperado: o campo da surpresa. (PAZ, 1993, p.13) 
 

Nesses versos de Darcy Denófrio, a continuidade é potencializada pelos três tempos 

evocados por Morgana em sua narrativa “sou meu presente/ e todo meu passado” (DENÓFRIO, 

2000, p. 29). Ela diz o passado, o presente e o futuro, situando-se onisciente e atemporal. “O 

princípio da mulher/ não era o princípio do mal” (DENÓFRIO, 2000, p. 32). “No espelho 

vermelho das águas/ vejo a culpa, a culpa, a culpa” (DENÓFRIO, 2000, p. 37). E ao fim, após 

descrever o sofrimento e as injustiças imputadas à mulher, a Grã-Sacerdotisa profetiza a 

correção do mundo, quando homens e mulheres serão novamente iguais:  

[...] 
Homens e mulheres 
se entregarão solidários 
pelos outros milênios 
e nem se lembrarão 
de que num dia distante 
tiveram de parar na linha 
de suas fronteiras. 
[...] 
Sou Morgana das Fadas 
e posso ver o (im)possível: 
nesse dia – soluz – 
até o caldeirão e a cruz 
poderão viver em paz. 
(DENÓFRIO, 2000, p. 47-48) 
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Após todas as agruras narradas, como um poema longo nos dizeres de Octavio Paz 

(1993), eis então a surpresa: a pacificação do conflito originado na desigualdade. Mas essa 

promessa vislumbrada pelos olhos de Morgana não está apenas na paz profetizada no último 

verso. Na antepenúltima linha do poema, vemos justapostos dois símbolos, “o caldeirão” e “a 

cruz”. Ali, eles compartilham a mesma linha como terreno. Divergentes, coabitam igual espaço 

de existência. O primeiro está associado às crenças pagãs e ao feminino e o segundo ao 

cristianismo, cujos dogmas reproduzem a superioridade do homem em relação à mulher. Assim, 

na operação poética, os símbolos antagônicos resolvem-se lado a lado na linha versífica. E, logo 

após, no último verso, temos o anúncio: “poderão viver em paz”. 

Vemos, portanto, como a forma de poema longo implica determinadas matizes 

disponíveis à poeta em vez de outras, aquelas próprias dos poemas curtos. De todo modo, em 

um ou em outro caso, é possível perceber a ligação indissolúvel entre o conteúdo e a forma. A 

voz poética, a subjetividade que recolhemos dos versos, movimenta-se no sentido dos 

elementos formalmente verificáveis e vice-versa. Como consequência, se reforçam mutuamente 

e conferem a unidade esperada do gênero lírico.  

Ressaltamos que o poema “Sob o manto da grande mãe” não tem similar em todo o 

corpus. É o único poema longo dentre os 187 abarcados pela pesquisa. Ele está no livro Ínvio 

Lado (2000), na primeira parte, intitulada “Clivus Feminae”, na qual reconhecemos o ponto 

alto da expressão da subjetividade feminina na obra analisada, é nesta seção a ocorrência da 

figura feminina objetivamente inscrita nos poemas. Temos “Morgana” em “Sob o manto da 

grande mãe”; em outro poema um sujeito lírico que se expressa sob o título “À sombra de Eva”, 

arquétipo da mulher; uma “princesa (aprisionada)” no poema “Janela”; Seremonda, a castelã, e 

seus desejos carnais.  

Sobre a escritura de Darcy Denófrio, podemos dizer que ela se destaca por apresentar 

uma regularidade desde sua primeira publicação de poesia. Em Voo Cego (1980) ela exibe um 

trabalho consciente, como se sua poética se anunciasse ali no primeiro livro, sendo reiterada, 

ou melhor, continuada, nas obras seguintes. Nesse sentido, sobre o Ínvio Lado, o terceiro de 

nossa tríade, Sébastien Joachim (2016, p. 113) disse que ele seria a  

continuação de um projeto poético que a autora vem desenvolvendo desde o começo 
dos anos oitenta. Ínvio lado supõe um “inviolado” em que “in” aponta para o segredo, 
a interioridade, o mistério bem guardado dos seres poetizados pela enunciação de 
todos os poemas desta coletânea.   
 

A regularidade e continuidade na escritura de Darcy Denófrio é atestada no rigor com 

que ela opera seu trabalho de linguagem. Ela é uma poeta que sabe e “defende”, como 
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expusemos nos primeiros capítulos da dissertação, uma posição afinada com a concepção 

crítico acadêmica, que até os anos 1980 mantinha-se resistente às experimentações que 

destoavam da tradição moderna brasileira, já solidificada e celebrada como poesia de referência.  

O poema denofriano é objeto no qual as múltiplas possibilidades adormecidas no signo 

linguístico são laboradas para consecução de um resultado estético que, embora não possa ser 

alinhado como fundado na efusão de um sentimento, serve-se deste e o demanda como mais 

um elemento de lapidação. É esse o sentido apurado de sua poesia que foi reconhecido por Vera 

Maria Tietzmann Silva (2016, p. 342), em análise a um de seus livros: “Para isso servem os 

poetas, para captar com sua fina sensibilidade o “sentimento do mundo” e expressá-lo 

esteticamente.” Outros estudos e comentários sobre a obra da autora insistem nesse seu rigor. 

Para Marcos Carvalho Lopes (2016, p. 311),  

Por reconhecer o labor poético, Darcy França Denófrio se recusa a desenvolver um 
trabalho asséptico, construindo sua investigação crítica sem perder as asas da emoção. 
É assim, que a imagem do círculo hermenêutico, feito redemoinho pelo impulso do 
sentimento, faz surgir um saci – tornando seu mito, signo, e motivo para mais conversa 
e espanto daqueles que apreciam a pesca com palavras.  
 

O rigor em sua autoria é relevante para nossa leitura pois é no efeito do poético que 

temos enraizada sua pulsão lírica, emanada de uma subjetividade feminina que “sente” e 

“canta” as dificuldades e limites cunhados na mulher. O modo como vemos intrincadas no 

trabalho poético as crises próprias ao feminino refletem o domínio de Darcy Denófrio como 

poeta, alimentado também por seu conhecimento e atuação como pesquisadora, crítica literária 

e ensaísta.  

No segundo capítulo da dissertação discorremos sobre sua agência, seu empenho na 

valorização de autoras mulheres bem como da própria literatura goiana. Biograficamente, é 

indiscutível o fato de Darcy Denófrio ser uma mulher, com uma formação pessoal dentro dos 

critérios tradicionais de sua época, estudando em internato a maior parte do tempo e tendo 

declarado o impacto disso sobre si. Outro ponto se refere à erudição de sua poesia, carregada 

de referências e com um rigoroso trabalho de linguagem, características atreladas a sua posição 

e condizentes com os valores que ela compartilhou durante seu período na academia. Esses 

fatos não devem ser ignorados. Mas é no poema que encontramos a subjetividade lírica e o 

sujeito lírico se estabelece. Essa voz lírica, embora encontre subsídio no eu empírico da poeta, 

está além de sua interioridade e situada na linguagem.  

Nos versos de Darcy Denófrio temos a denúncia da lógica do mundo patriarcal posto 

como aflição perene. Enquanto mulher, há uma percepção de Darcy Denófrio das questões do 

feminino. Mas há também a percepção das questões do feminino em seu tempo, e que 
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extravasam sua individualidade e encontram ressonâncias na relação com o mundo. 

Ressaltamos que a diferenciação social entre o homem e a mulher, com o estabelecimento do 

primeiro como padrão de referência e de poder, resulta de relações históricas. O tempo e a 

lógica da dominação simbólica (BOURDIEU, 2002) tratam de encobrir sua fundamentação 

social sob uma falsa naturalidade, devido as suas transfigurações em costumes e ideias, 

replicados pelos corpos, aceitos e reproduzidos. Assim sustenta-se a doxa do caráter essencial, 

com seu equívoco de naturalidade das diferenças entre os homens e mulheres.  

Acreditadas as diferenças como naturalmente válidas, ao homem é atribuído o status 

de superioridade, e a competência para dizer e agir, atuar positiva e ativamente.  E isso justifica 

a crença reiterada da legitimidade do homem para a ocupação de espaços de autoridade e poder 

na estrutura social, restando à mulher aquilo refugado pelo homem, e por ele estabelecido, desde 

as profissões servis até o dever com a casa, filhos etc. Mas a poesia, como foi lido em “Desejo”, 

é o espaço das possibilidades, onde o sujeito lírico se conforma, ou melhor, se configura, 

podendo também se reconfigurar. No poema, o eu-lírico se põe em existência. Por essa via, no 

texto, a voz lírica pode quebrar e denunciar o jugo histórico ressoando sua plenitude.  Ambiente 

de possibilidade, ali ele pode se libertar para expressar sua esperança e visão do novo mundo, 

como a “paz” anunciada em “Sobre o manto da grande mãe”.  

Característico em sua poética, o “eu”, em Darcy Denófrio, foi abordado criticamente 

mais de uma vez sob a perspectiva da existência, em especial na obra Amaro Mar. Mas nos três 

livros encontramos um “eu” com desejo de desfrutar de um horizonte de liberdade e igualdade 

e no caminho canta incessantemente sua crise. Nessa trajetória, o “eu”, recorrente na sua 

escritura, apresenta-se turvo ao leitor e aflito pelo seu próprio reconhecimento. Como já 

dissemos, um “eu” a se perseguir, sempre em devir, “arquiteto” e “construtor” de si, ora se 

revelando em parte, ora se negando, mas relevante em sua escritura, inclusive pelo uso 

constante do pronome em primeira pessoa, conjugação verbal etc. Mas, conforme nossa leitura, 

não é a “existência”, em uma concepção filosófica universalista, e questionável para Bourdieu 

(1989), face à doxa da crença no “universal”, que nos parece estar mais ao fundo das aflições 

do sujeito lírico que encontramos em sua poesia. Entendemos uma existência que, quando diz 

seus maiores conflitos, se mostra enviesada e não frontalmente. Ela não é “universal”. Ela não 

é referencial. Ao contrário, é uma existência obstruída. 

Para identificarmos claramente essa voz lírica feminina é preciso descortinar os tantos 

véus lançados sobre o dizer de seu eu-lírico, que repisa limites e silêncios.  Ela precisa ser 

resgatada das entrelinhas, recuperada do “poção” “O meu poço – ah o meu poço/tão escuro, tão 

profundo!” (DENÓFRIO, 1988, p. 70). É necessário ser iluminada para vê-la emergir da 
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operação poética da autora. “Meu poema é água escura, / parada, no remanso do poção.” 

(DENÓFRIO, 2013, p. 59). 

Em seus versos, a subjetividade cuja livre existência é impedida, revela seu timbre 

mais pela angústia que escorre da tensão de sua lírica do que por uma declaração expressa de 

seus contornos objetivamente identificados com o feminino. Assim, o “eu”, tão demandado em 

sua poesia, serve a um canto maior, representante de uma subjetividade na qual a autora também 

se reconhece, mas que a transcende e tem suporte no social. Eis a sua poesia, sua busca 

constante: 

[...] 
Um pássaro na gaiola 
Ferindo as asas- 
sonata a debater-se. 
 
Um pássaro preso 
a olhar o céu (arquiteto) 
e seu aceno de poesia. 
(DENÓFRIO, 2000, p. 51) 
 

A autora executa sua criação como uma arquiteta de palavras, dando voz a uma 

subjetividade feminina que sob as agruras pertinentes à condição subjugada do feminino, 

apresenta-se em devir, sendo apresentada e reconfigurada constantemente, muitas vezes não se 

exibindo com clareza. Em outros versos, lemos: 

[...] 
Cada dia mais me insurjo 
E broto das profundezas 
Para só me espiar no espelho. 
[..] 
(DENÓFRIO, 1988, p. 47) 
 

Assim, ao considerarmos o corpus, vislumbramos então que as evidências de se tratar 

de uma subjetividade do “feminino” precisam ser resgatadas do trabalho de linguagem. O farto 

uso de antagonismos, dos hifens (TELES, 2016) na tentativa de juntar partes opostas ou propor 

novas possibilidades, e a tensão constante sob imagens que remetem à prisão, freio, grades, 

barreiras etc. são elementos que nos despertam os valores que sustentam sua voz lírica e, 

portanto, a subjetividade entremeada em seus versos. Valores referentes a uma crise que 

compreendemos própria do feminino, cujo jugo é histórico. 

Em uma leitura comparada de seus poemas, podemos perceber como essa 

subjetividade que sustenta sua lírica vai se despregando dos versos e sendo revelada e 

reafirmada ao leitor, enquanto busca encontrar a si mesma movida a partir de sua crise. Nessa 

perspectiva, vejamos então alguns de seus poemas, começando por “Processo” que está em 

Amaro Mar:  
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PROCESSO 
 
Primeiro, as faixas brancas para o corpo, 
enrolando a massa sem governo. 
Primeiro os fios, o vaivém dos bilros 
e a larva que só tem a própria boca. 
 
Depois, a camisa-de-força à força, 
o duro aperto contra o estirão do corpo, 
as ataduras nas mãos e nos pés 
e o grande recuo no próprio espaço. 
 
Mais tarde ainda, o selo na testa, 
os freios na boca e no coração 
e as pernas que (des)caminham 
em busca da gleba que se perdeu. 
 
Só então se descobre que quem passeia 
na solidão de campos devolutos, 
são faixas brancas, camisas-de-força 
e uma larva que perdeu a própria boca. 
(DENÓFRIO, 1988, p. 38) 
 

A leitura nos anuncia de imediato uma impessoalidade no poema descritivo do 

“processo”. Diferentemente do mais característico na obra de Darcy Denófrio, não temos, no 

texto, um “eu”. A impessoalidade também se reafirma na forma nominal do verbo, o gerúndio 

do segundo verso. Na primeira estrofe, um “algo” ou “quem” é apresentado com a referência 

ao substantivo feminino “larva”.  

A descrição com quadros sucessivos nos coloca em situação de observação temporal, 

e o que poderia ser cristalizado em imagens sobrepostas ganha movimento a cada estrofe, 

sequência de ações com resultados. Os advérbios e a locução adverbial de tempo dão a marcha 

ao poema. Sucedem-se nas estrofes: “Primeiro”, “Depois”, “Mais tarde ainda” e “Só então”. 

Ao leitor, uma “evolução”; não no sentido de melhora, mas desencadeamento de “fatos-

imagem”, as cenas - o processo em si.  

Esse “algo” ou “quem” sujeitado ao processo descrito no poema é uma “larva”. A larva 

é um organismo em uma de suas etapas de desenvolvimento, antes de metamorfosear-se na 

forma final. Portanto, é um ser em estado embrionário, um ser em potência. Mas a larva inscrita 

no poema não evolui, embora seja submetida à marcha do tempo. Sua essência de promessa 

futura fica prejudicada pelo encavalamento das medidas de controle que se distribuem pelos 

versos. Como consequência, em razão dos controles sofridos, faz o caminho oposto do esperado 

– em vez de progredir, a larva regride e perde sua boca. O corpo, “massa sem governo”, 

indicando a “necessidade” de vir a ser dominado, gerenciado enfim, é então controlado pelas 

faixas.  
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A estrutura do poema reflete uma ordem que corrobora a sensação de controle. São 

quatro estrofes ao todo, com quatro versos cada, uma partição precisa e regular. Embora não 

tenham um metro fixo, todos alternam-se em nove, dez e onze sílabas métricas, com exceção 

de “e as pernas que (des)caminham”. Enquanto a larva é enfaixada, e tem seu corpo enfim 

governado, a poeta ordena as estrofes através da sequência temporal que encabeça cada uma. 

No processo, as orações não extravasam as estrofes, tendo o início e o fim nelas. Ficam então 

contidas em intervalos iguais de quatro versos cada e internamente sem variações significativas, 

com a divisão dos versos em nove, dez e onze sílabas métricas, como já apontamos.  

As palavras selecionadas para o poema também denotam controle. Assim, temos 

“faixas”, “camisa-de-força”, “aperto”, “força”, “recuo”, “ataduras”, “selo”, “freios”. Elas são 

distribuídas nas estrofes até, ao final, a coisa dominada se confundir com os instrumentos de 

dominação e passear juntamente com as “faixas brancas” e as “camisas-de-força”. Assim, na 

conclusão do poema, resta-nos a imagem da larva, seu corpo controlado, silenciada pela mudez 

decorrente da falta da própria boca, e claramente subjugada na sua imagem ao lado daquilo que 

lhe constrangeu a existência. O fim do poema mostra o resultado do processo no primeiro verso 

da última quadra: “Só então” a anulação. 

Outro ponto a ser observado mais atentamente é o “corpo” da larva, e seu tratamento 

no texto. Ao citá-lo, referindo-se às partes dele, o trabalho poético desvela a metáfora. Ao 

elencar os “fios”, como são os cabelos, “mãos”, “pés”, “pernas”, “testa”, “boca” e “coração”, 

se desfaz diante de nós a coisa-larva para percebemos se tratar de um indivíduo humano. A 

“larva”, ser potencial obstaculizado, é a pessoa cerceada, oprimida em seu corpo até o “grande 

recuo no próprio espaço”. E nada é mais próprio, enquanto espaço, do que o corpo. E pensando 

sobre o corpo, um outro poema de Darcy Denófrio, “Três perguntas – uma resposta”, traz os 

seguintes versos, com os quais, comparativamente, e sob a chave do feminino subjugado, 

segundo Bourdieu (2002), podemos avançar mais profundamente nessa discussão.  

[...] 
Este limite de meu horizonte 
(não além de meu próprio braço) 
que litígio ou latifúndio 
me terá feito recuar 
a tão curto espaço? 
[...] 
(DENÓFRIO, 1988, p. 45) 
 

No fragmento, os parênteses do segundo verso inserem como ressalva a observação 

feita pelo eu-lírico que restringe o “limite” questionado no texto à medida do “próprio braço”. 

Com isso, novamente temos a circunscrição do espaço da interioridade, delimitada pela matéria 

do corpo. Nesse poema, assim como no anterior, sequer é colocado em discussão o horizonte 
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exterior, aventado no poema “Janela”, por exemplo (embora fique claro a impossibilidade de o 

sujeito lírico desfrutar livremente do horizonte). 

[...] 
Esse vão aberto na parede 
do décimo quinto andar. 
[...] 
foi daí que os olhos feminis 
sonharam o horizonte  
que não alcançavam. 
(DENÓFRIO, 2000, p. 55) 
 

Retomando os dois primeiros poemas, neles, o recuo no espaço é o impedimento à 

experimentação da totalidade do ser na margem máxima de si mesmo, que é o corpo. Tanto a 

larva do “Processo” quanto o eu-lírico do “Três perguntas – uma resposta”, ambos estão aquém 

de si. São impedidos de externar e vivenciar a potência de suas existências. Há uma barreira, 

há um limite, um obstáculo para a fruição do que deveria ser livre por pertencimento, e assim 

realizar-se em plenitude – o corpo.  

Pierre Bourdieu abordou o feminino e o masculino em A dominação masculina (2002), 

retomando conceitos-chave como “capital”, “campo”, “habitus”, que também nucleiam O 

poder simbólico (1989) e As regras da arte (1996). Ao discutir essa relação específica, 

concentrou-se em demonstrar, diante da instituição do patriarcado, como a lógica social põe em 

funcionamento a convenção de “valores” e os legitima e reaplica, no jogo que tem como centro 

a disputa e manutenção do poder por um determinado grupo. Em sua análise, o corpo da mulher 

e do homem são descritos pelo autor como impregnados do extrato das relações sociais e estão 

em polos opostos. Nessa conjuntura, a definição do feminino se dá por oposição ao masculino 

e essa lógica se transpõe nos corpos, sob a doxa dos gêneros como legitimadores das distinções 

criadas socialmente. Assim, o homem, com seu falo, é assumido como reto, à mostra, apto a 

preencher, enquanto a mulher é curva, sombria e vazia, à espera de ser preenchida pelo homem. 

Em síntese, conforme suas ponderações, a mulher é sempre dependente de algo, faltando-lhe o 

atributo de completude.  

Ao enfrentar o tema, ele desnaturaliza a desigualdade que sustenta as tantas injustiças 

socialmente vividas pelas mulheres, e discorre sobre como os discursos, tal qual o religioso, 

servem a essa dinâmica. Em suas ponderações, apesar da ideia do “ser homem” e a do “ser 

mulher” estarem atreladas a uma lógica social, a diferenciação entre eles, e que distingue e 

limita o feminino diante do masculino, decorre da negatividade na qual e pela qual a mulher 
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“social” está constituída. O conceito negativo limita a existência desse ser cujo reconhecimento 

não se dá pela afirmação, mas pela negação60 - ela “é” por não ser.   

A referência da definição da mulher pela “falta” é problemática. Como se dizer, como 

se reconhecer, se, por princípio, não se é? A poesia de Darcy Denófrio então nos cede um “eu”, 

sob o qual a subjetividade feminina transita em construção: 

[...] 
Eu sou esta casa 
reformada aos poucos. 
[...] 
Preciso fazer-me arquiteto 
E depois meu construtor. 
[...] 
(DENÓFRIO, 1988, p. 51)  
 

Esse eu-lírico, em quem tateamos essa subjetividade, quer ser e se saber. Ele se 

apresenta em vários momentos buscando a si mesmo. Em outro poema, recorre à metáfora 

perturbadora do espelho:  

Quanto mais me olho no espelho  
tanto mais eu me convenço  
de que meu rosto não é este. 
[...] 
Salto de meu próprio ser  
Que mora noutra galáxia  
e tento qualquer contato, 
mas só vejo esses dois olhos 
indagadores e estranhos 
e um circuito bem fechado. 
(DENÓFRIO, 1988, p.45) 
 

A “falta” enquanto elemento definidor do feminino é nuclear para as demais angústias 

sentidas pelas mulheres, fundadas na concepção da diferença entre elas e os homens, que 

reforçam a necessidade da afirmação de si e seu reconhecimento. Esse é um problema medular 

ao feminino. O “eu” feminino precisa se dizer, precisa se “afirmar”, pois parte da negatividade, 

parte da premissa de “não ser”, na contramão do “eu” masculino, que não apenas “é” como 

ainda se põe como régua aos outros.  

Sob a chave de tal dificuldade e desdobramentos, no poema acima, temos o fracasso 

do sujeito lírico em se reconhecer no reflexo do espelho. A dualidade é evidenciada na 

contradição entre o aparente, socialmente validado, e o não aparente, em uma discussão 

 
60 Segundo Bourdieu (2002), a negatividade é fundamental para as divisões que sustentam dentre outras coisas as 
injustiças. Não ser “homem”, no caso, sujeita a mulher e seus equiparados, todos reconhecidos pela negatividade, 
a uma condição de dominados e, portanto, à margem das relações de poder. A referência positiva e “universal” 
está no masculino. Essa correspondência, embora “naturalize-se” na objetividade do sexo biológico, não está 
encerrada nele. Não basta, portanto, ter o órgão sexual masculino, é preciso compartilhar e reproduzir as regras 
dessa sua condição positiva. Nesse sentido, um homem é fragilizado quando feminilizado ou caso assuma 
comportamentos convencionados como “femininos”. Ao se aproximar do conceito feminino - que sempre é 
negativo - ele deixa de “ser homem”, decaindo para uma posição sempre inferior à de referência.  
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existencial. Mas a situação é mais complexa, com a dissociação denunciada na última estrofe, 

quando o eu eu-lírico diz: “Salto de meu próprio ser/ que mora noutra galáxia”. Não é o mesmo 

sujeito do início do poema que se enfrenta no espelho. É outro, a tentar contato para saber-se 

no reflexo. Vindo de outro lugar, contempla a imagem no espelho e assim como o primeiro 

sujeito, também não se reconhece. A imagem contemplada é de outro, visualiza olhos que não 

são os seus, “indagadores e estranhos”, e “um circuito bem fechado”. Pois o refletido está 

orientado à adequação aos parâmetros ditados socialmente. Por trás da imagem há quem se 

busca de fato. Sobre isso, em outro poema, seu declara: 

Eu não sou estes braços, 
Nem estas mãos inertes 
Ou este corpo pesado. 
 
Eu sou uma voz silente 
Gritando calada 
Nos meus emaranhados. 
[...] 
(DENÓFRIO, 2013, p. 23) 
 

Um ser condicionado, determinado pelo outro, aprisionado. O “circuito bem fechado” 

a cada hora se dá de um modo distinto, nos poemas selecionados. Em todos, podemos ver a 

retomada da contenção, dos limites, tão presentes na “crise” da lírica denofriana. Ser mulher, 

antes de tudo, são limites, e sua poesia, enquanto canto e voz, ecoa essa crise, tão própria ao 

universo feminino. 

Voltando ao poema que abriu as considerações em análise – “Processo”, nele, a poeta 

nos oferece a imagem da larva, impedida de se metamorfosear e expandir o seu ser livremente 

– mais uma imagem dada nos versos para o cerceamento aqui debatido. A retomada constante 

das barreiras, como o “circuito bem fechado” e a impossibilidade de se “extravasar”. Através 

do uso de recursos poéticos variados, ao longo dos poemas nos três livros, vários processos de 

controle marcam sua escritura. Ao final, na soma das leituras realizadas, fica no “fundo” de 

nossos ouvidos um ruído, um som incômodo - a aflição e o desconforto da crise do feminino, o 

eixo de sua lírica.  

Observando o corpus, e atentos à sua escritura, vemos isso aparecer na composição 

poética sob dois aspectos, como uma dupla contenção. Na primeira ordem, há a contenção da 

forma, através do rigor da poeta, sua escritura bem medida e controlada. Em outro sentido, o 

próprio sujeito lírico é contido, como uma premissa de sua existência, anterior e contemporânea 

ao seu canto. Nos diz: 

[...] 
Mas eu sou dessas barragens 
que não se entregam nem extravasam, 
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mesmo com a maior das enchentes. 
[...] 
(DENÓFRIO, 1988, p. 83) 
 

Diretamente relacionado aos “limites”, temos também em seus versos a externalização 

do desejo de libertação. A ambição de uma existência livre e plena – quer se saber e se afirmar. 

Todavia, a expressão desse desejo traz consigo a dureza da negativa, em imagens que tornam a 

reafirmar a condição subjugada da mulher, com sua potência anulada e seu corpo dominado. 

No poema abaixo, apresenta-nos um sujeito lírico amputado: 

[...] 
Eu podia ser 
eu mesma – 
asas soltas 
e céu azul - 
mas cortaram minhas asas, 
homeopaticamente, 
cada vez mais rentes. 
 
Os meus passos 
cro-no-me-tra-dos 
estão, sempre e muito, 
aquém do meu lugar. 
(DENÓFRIO, 1988, p. 66) 
 

O ser de asas cortadas repetidamente, “cada vez mais rentes”, e com “os passos” 

controlados na medida extrema do cronômetro está então fadado à impotência. A “asa” símbolo 

de liberdade, aqui perde toda sua força pela amputação. O sujeito lírico nos versos acima é 

passivo das ações executadas sobre seu corpo. É, portanto, um ser subjugado, ao sofrer tais 

interferências. No poema, a palavra poética “asa” contém a crise de sua lírica pois uma “asa” 

cortada está desprovida de seu propósito fundamental. A autora propõe a mesma operação 

paradoxal nos títulos dos seus três livros aqui analisados: “Voo-Cego”, “Amaro-Mar” e “Ínvio-

Lado”. Os títulos são compostos por justaposições que incluem atributos dificultadores: a 

cegueira para o voo, o amargo para o mar, e o dificultoso para o lado. Os três ambientes de 

trânsito, ar, água e terra, se apresentam com obstáculos. A asa comprometida pelo corte e todas 

os caminhos comprometidos por algum elemento penoso. 

Podemos discutir essa tônica em sua lírica a partir das considerações de Combe (2009-

2010) e o desdobramento do sujeito lírico, e da recuperação no texto do eco de vozes 

circulantes, conforme Collot (2013; 2015). Importante observarmos as tensões construídas e 

exercitadas no campo social, e que justificam, inclusive, determinadas manifestações artísticas. 

Nesse sentido, a aflição de seu canto lírico não é hermética, ou puro ato criativo, mas encontra 

nas várias relações de seu tempo as condições para existência e manifestação. 
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Então nos perguntamos, sobre seu sujeito lírico: como se exibir, se o mundo leva a 

questionamentos como “Ou ousado é apenas/ o sonho do homem?” (DENÓFRIO, 1988, p. 57) 

Em nossa análise, tal qual uma jornada, cujo avanço da travessia revela o viajante, a 

subjetividade lírica feminina em Darcy Denófrio trilha um caminho no sentido de sua 

identificação, até o ápice em “Clivus Feminae”. O título da seção é sintomático. Sobre ele, 

Maria Zaira Turchi ( 2000, p. 11-12) registrou: 

Clivus, no contexto, significa subida, caminho íngreme, como esclarece a epígrafe 
introdutória: “um ângulo quase reto na colina, como os clivus de Roma”. CLIVUS 
FEMINAE é, pois, o canto da mulher que luta por se libertar da dominação patriarcal. 
 

Como temos defendido desde o início de nossa exposição, o “canto da mulher que luta 

por se libertar” não deve ser identificado pelo leitor apenas na clara enunciação da opressão do 

feminino. E reafirmamos: poucos de seus poemas, considerando a totalidade do corpus literário, 

podem ser arrolados como mais objetivos nesse sentido (integram a exceção os poemas da 

primeira parte de Ínvio Lado). Embora sua voz lírica feminina possa estar mais evidente nesses 

poemas, essa subjetividade é o eixo de sua lírica, e é percebida ao longo dos poemas no trabalho 

de linguagem. Ao se servir dos recursos da composição poética para camuflar essa voz, a autora 

reforça seu tom de subjugação. Não há liberdade para “cantar” descuidadamente. Mede muito 

bem suas palavras, e, por outra via, a via da forma, reforça o traço de sua lírica, sua crise.  

Mas, identificada essa voz como pulsão de sua lírica, nos perguntamos então, como 

isso se configura no corpus analisado? A solução da travessia nos parece uma saída possível. 

O duro percurso travado pelo seu sujeito lírico, iniciado em Voo Cego até a chegada ao “cume” 

na primeira parte de Ínvio Lado - o ponto mais elevado onde consiga se ver e se dizer, 

finalmente.  

Estabelece então seu percurso, amplificando a sonoridade dessa voz feminina. Em Voo 

Cego, o primeiro poema do livro, nos deparamos com um sujeito lírico “homonauta”, 

“amarrado” e “tele-comandado”61. Em Amaro Mar, temos uma voz a insistir em sua própria 

busca, e que diz: “É preciso força e supra-força/ para desatar nós-cegos e outros nós.” 

(DENÓFRIO, 1988, p. 106). Em Ínvio Lado, encontramos já outra postura, bem mais incisiva, 

com “Morgana”, por exemplo, e em um outro poema, “À sombra de Eva”, lemos os seguintes 

versos: 

I 
[...] 
Eu não falava: minha língua 
guardava-se em ostra 
e o estro silenciava-se 

 
61 Poema “Sigo-Cego” (DENÓFRIO, 2013, p. 19). 
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numa lira que dormia. 
[...] 
II 
[...] 
E num bosque bem fundo, 
numa grota dentro de mim, 
meu estro se formava 
numa lira eólia 
que acordava. 
[...] 
III 
Quantos séculos dormiu meu canto? 
Quem estrangulou minha garganta 
Afiada para solar, meu canto? 
[...] 
IV 
[...] 
O canto era do homem, 
a voz era do homem, 
a vez era do homem 
[...] 
Vontade – tinham por mim. 
Voz – tinham por mim. 
Destino – traçavam-me. 
[...] 
(DENÓFRIO, 2000, p. 49-53) 

 

Entendemos então que há um crescente na tônica de sua voz lírica feminina. Ao 

acompanharmos o trajeto do “eu” no corpus, cujos títulos dos livros são sugestivos à leitura, 

percebemos melhor sua feição. É seguindo os passos de seu canto que podemos precisar os 

contornos dessa subjetividade, quais dores, quais valores são refletidos nessa voz a pulsar sua 

lírica. Reconstituir esses passos nos leva à trajetória correspondente aos obstáculos vividos que 

sinalizam sua subjetividade, entendida por nós como feminina, afligida pelos limites e domínio 

do patriarcado, no que concordamos com as pontuações de Maria Zaira Turchi (2000).  

A jornada desse “eu” a ecoar o canto do feminino, constitui a poética nuclear de Darcy 

Denófrio e se inicia no primeiro livro. Assim, a poeta dá vazão à expressão do “eu” dono de um 

canto comprometido por não “ser” e não se saber, diante da negatividade apontada por Bourdieu 

(2002). Essa voz transparece o desejo de mudança, o querer se libertar. Nesse sentido, 

primeiramente essa voz se busca, rumo a seu reconhecimento e afirmação. A busca por si 

mesma é outro tema recorrente na sua poesia. No primeiro livro, chega a se perguntar: 

[...] 
O que sou eu,  
além de uma interrogação?  
(DENÓFRIO, 2013, p. 35) 
 

E um pouco mais a frente declara: 

[...] 
Eu quero um caminho 
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Estreito, largo,  
Ou até vereda, 
Mas que me leve 
Ao endereço certo de mim mesma. 
(DENÓFRIO, 2013, p. 52-53) 
 

Os versos acima são a última estrofe do poema “Busca”. Ao todo, são cinco estrofes. 

Cada uma delas se abrem com o mesmo verso: “Eu quero um caminho”. O verbo “querer”, 

representativo do desejo, reforça a pulsão da vontade que não cessa, e encontra reforço na 

repetição.  Só há uma exigência acerca do “caminho” desejado pelo sujeito lírico – que o seu 

destino seja o “... endereço certo de mim mesma”. 

Embora saiba precisar qual a “chegada” deseja, desconhece o caminho, assim como 

tem dificuldade de se reconhecer. Mais uma vez a crise da lírica feminina denofriana se 

apresenta. O destino ambicionado nos seus poemas não é físico, não é um lugar. A solução final 

da submissão do sujeito lírico à travessia na busca de si é o reconhecimento (ou talvez seja 

melhor dizer o conhecimento) de si próprio. Dizer-se é a crise motriz de seu canto. Aspira a 

liberdade de ser para além de seus grilhões. Vejamos o poema 

A verdade-dentro 
 
Se não houvesse 
esse pacto secreto 
de silêncio e de chumbo, 
 
ou essa oclusão completa 
de um travo-de-ferro 
na grota da garganta, 
 
a verdade fluiria fluida 
do flanco da montanha 
ou do poço da garganta. 
 
Mas esse silêncio 
foi fabricado, dentro, 
não por mim ou você, 
 
mas por oceanos de mãos, 
segurando bridas e freios, 
esmagando goelas e anseios, 
 
desde a mais remota manhã 
em que o potro selvagem 
ensaiou sua disparada na planície. 
(DENÓFRIO, 1988, p. 40)  

 
O poema já se mostra instigante pelo título. Verdade-dentro nos sugere uma verdade-

fora? Como duas faces da moeda. Dois lados inseparáveis. O poema, composto por seis estrofes 

de três versos cada também pode ser entendido como composto por dois lados, indissociáveis, 

representados nos dois momentos do texto - as três primeiras estrofes e as seguintes. A 
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possibilidade aventada da verdade fluindo, a depender apenas da condição de inexistência 

daquilo que é impeditivo à essa fluidez, é negada na segunda parte do poema onde é reafirmado 

pelo sujeito lírico que o silêncio existe, subsiste e subsistirá. 

No texto tornamos a encontrar o léxico que nos remete aos limites e cerceamentos, 

“silêncio”, “oclusão”, “travo-de-ferro”, “freios” etc. O silêncio – a prisão efetiva da qual busca 

se libertar, é “fabricado” por “oceanos de mãos”. Uma construção arbitrária, como é a sujeição 

imposta às mulheres. Na imagem do potro, o sujeito lírico se projeta, revelando que bastou o 

ensaio à sua liberdade para ser então contido, “bridas e freios”, com “goelas” e “anseios” 

esmagados.  

Assim, ao observamos seus poemas, vamos nos inteirando de seu “canto” ao longo do 

caminho. Se a jornada do sujeito lírico nos revela a viajante, que não se sabe, quer se saber para 

então finalmente liberar a si mesma, em afirmação e reconhecimento, em sua poesia, toda sua 

“verdade-dentro”, alcançado o ponto mais alto da travessia, como percebemos então essa voz? 

Como, por fim, se revela essa subjetividade lírica que norteou as três obras, e confere 

particularidade à poesia denofriana? Leiamos, então, parte do poema “Ao novo homem”. 

Eu te pressinto, novo homem: 
já abdicas o trono do pater famílias 
e atiras longe o gládio temperado 
para o golpe (pelas costas) na arena. 
 
Eu ouço o timbre de tua voz: 
ela não sabe a de comando 
não impõe sujeição ao outro 
nem o convoca à defensiva. 
 
Eu ouço o timbre de tua voz: 
não é belicoso-épico legado 
que obriga a recuar ou revidar  
um ser acuado na sombra. 
[...] 
(DENÓFRIO, 2000, p. 67) 
 

No poema, o sujeito lírico anuncia esse “novo homem”, idealizado e avesso à 

dicotomia cruel do patriarcado. Nos versos, temos a promessa desse “novo homem”. Sua 

apresentação reflete o abandono dos elementos opressores do feminino. Anuncia, portanto, a 

igualdade. Esse homem esperado renuncia ao “trono” e se livra do “gládio”. Ele assume outro 

timbre, livrando a mulher de sua condição histórica de “ser acuado na sombra”, a quem cabe 

apenas recuar ou revidar, arcando duramente com as consequências.  

Apesar do terreno encantado do poema, onde o impossível pode ser cogitado possível, 

a voz que fala deixa transparecer a condição da subjetividade feminina que marca a lírica de 

Darcy Denófrio, e que não é outra senão aquela incapaz de se dissociar do discurso de 
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dominação. Por isso, ao longo dos três livros, reconhecemos sua lírica feminina pela angústia e 

que não se supera. No poema acima, nossa conclusão se reforça quando vemos a possibilidade 

ambicionada da mudança dever-se, exclusivamente, ao protagonismo masculino. Embora 

idealize um “novo homem”, no poema, a mulher ainda está em situação de desigualdade, pois 

ela depende da ação desse homem.  

Quando, inclusive, nos detemos em observar essa voz em “Clivus Feminae”, onde há 

mais objetivamente a voz de uma mulher representada, vemos que a libertação pretendida não 

ocorreu, permanece como desejo, mas ainda não realizado.  Percebemos então que, no cume, 

ao alcançar o ponto mais íngreme e crítico de seu percurso, seu sujeito lírico revela seu 

aprisionamento à estrutura vigente, com a qual ela se debate, mas não se liberta: “num gesto 

ancestral/ - ou sestro de pássaro cativo - / volta para o vão da janela/ e põe no próprio pulso/ a 

corrente já partida” (DENÓFRIO, 2000, p. 56).  

Em “Ao novo homem”, temos a reiteração desse lamento, e então clareia-nos a tônica 

de sua subjetividade lírica feminina. Os limites permanecem sonoros na sua fala. Por trás do 

texto, a sua liberdade está aprisionada em seu próprio canto que reafirma por outra via os 

mesmos grilhões. A tensão de sua lírica, a opressão estrutural ao feminino, mais uma vez se 

apresenta. E no anúncio da igualdade pretendida com “o novo homem”, a desigualdade volta a 

ser exposta, na capacidade da ação libertadora ser competência exclusiva dele e impensada à 

mulher.  

É árdua a estrada do sujeito lírico denofriano, colocado em trânsito pela poeta nas três 

esferas possíveis, ar, água e terra, considerando os títulos dos três livros na busca de si mesmo 

e sua afirmação. E durante todo o percurso, seja em voo sem visão, mar amargo ou estrada 

difícil, os limites transpostos para esse “eu”, tão cerceado, não são superados. Apesar disso, não 

para de ecoar essa voz, tão representativa de tantas mulheres, que assim como “Morgana”, 

vislumbram outro horizonte onde  

[...] 
E a mulher não ocultará 
seu próprio rosto 
nem terá sobre si 
o peso das escrituras. 
 
Homens e mulheres 
se entregarão solidários 
pelos outros milênios 
e nem se lembrarão  
de que num dia distante 
tiveram de parar na linha  
de suas fronteiras. 
[...] 
(DENÓFRIO, 2000, p. 47) 
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Em sua autoria, Darcy Denófrio nos brinda com uma poesia de uma subjetividade de 

seu tempo, sensível e sensibilizante ao leitor, e a constitui na linguagem servindo-se de uma 

escritura refinada, alinhada com sua posição na lógica do campo literário. Sua obra é refinada 

e nos permite ao longo dos três livros reconhecermos uma poética característica. E nela, sua 

pulsão lírica, fundada nessa crise do feminino que nos esforçamos em expor, confere-lhe uma 

assinatura peculiar.  

 

3.3 Pio Vargas, o canto do anônimo urbano 

 

 Antes de discutirmos o “canto” do “anônimo urbano” em Pio Vargas, apresentamos 

algumas questões a respeito da quase inexistente fortuna crítica, da eleição do corpus literário 

e do primeiro livro do autor. 

No início das nossas ponderações sobre a subjetividade lírica em Darcy Denófrio, 

ressaltamos o fato da obra da autora ter sido analisada por vários críticos e estudada em 

trabalhos stricto sensu. Em contrapartida, até o momento do levantamento e primeira fase da 

nossa pesquisa, Pio Vargas não figurava em nenhum estudo dentro da academia. Havia apenas 

um pequeno prefácio de Valdivino Braz62 escrito para o livro Anatomia do Gesto (1989) e o 

prefácio de Ademir Luiz63 em Pio Vargas – poesia completa (2010). Fora isso, pequenos 

artigos, notas e comentários em sites e blogues, sem o aprofundamento próprio de um estudo 

ou análise sistematizada. Após iniciarmos a pesquisa, foi publicado um capítulo de livro que 

contempla o autor, escrito por Jamesson Buarque, e nós o integramos à bibliografia64. Em 2020, 

um outro capítulo sobre Pio Vargas foi publicado, este de nossa coautoria com a professora 

Goiandira Ortiz de Camargo, igualmente incluído nas referências bibliográficas da 

dissertação65.  

O nosso relato sobre a ausência de fortuna crítica sobre sua obra é mais um ponto de 

diferença entre os autores e qualifica os desafios impostos em nossa leitura. Assim, se, no caso 

 
62 Valdivino Braz é um poeta goiano. “Possui várias premiações literárias, entre elas, o 1º prêmio no Concurso de 
Literatura José Décio Filho, Goiânia, 1985; Concurso Literário Departamento Estadual de Cultura/SESC – 1º 
lugar, 1972; 1º Festival “Travessia” de Poesia Falada, Goiânia, 1984; Prêmio José Décio Filho, 1985, com 
Tessitura do Ser; Prêmio Hugo de Carvalho Ramos, 1988, com Arabescos num chão de giz; Prêmio Cora Coralina 
(1990), com As lâminas de Zarb; Prêmio Nacional Cidade de Belo Horizonte, 1992, com A trompa de Falópio; 
Prêmio Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos, 2002, com Poema da terra perdida. E, em 1997, recebeu 
da União Brasileira de Escritores/Goiás o troféu Tiokô de Poesia”. (MIRANDA, 2021). 
63 Ademir Luiz é escritor goiano, atualmente presidente da UBE-GO e professor da Universidade Estadual de 
Goiás e tem um canal na plataforma do youtube sobre literatura. 
64  Nos referimos ao “Poesia goiana ou em Goiás?”, em Considerações sobre a poesia goiana (2018). 
65 Trata-se do “Pio Vargas: o canto da multidão”, em Tessituras da poesia e prosa goiana (2020). 
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de Darcy Denófrio, nos é demandado lançar novos olhares diante das múltiplas abordagens já 

realizadas, em Pio Vargas somos chamados à empreitada de lidar com seus “...cartórios do 

absurdo” (VARGAS, 1991, p. 30), e seu “...cenário interno/ todo por montar”. (VARGAS, 

1989, p. 19). 

Sobre o corpus literário, na introdução de nosso trabalho pontuamos que a 

correspondência temporal do início da produção dos autores, iniciada na década de 1980, foi 

um critério assumido para a seleção dos três primeiros livros de cada um. Assim, os livros de 

Pio Vargas considerados e lidos na pesquisa são: Janelas do Espontâneo (1983), Anatomia do 

Gesto (1989) e Os Novelos do Acaso (e o ofício de afagar efêmeros) (1991). Há, entretanto, 

uma outra produção poética dele, e do mesmo período, só que não publicada em livro. Nos 

referimos ao conjunto de poemas de sua autoria veiculados através de sua “editora” em 

fotocópia, as Edições Divagar & Sempre ou PN (Porra Nenhuma). Através da “PN”, fez circular 

de mão em mão os seus poemas, os de outros poetas da capital, e de ambos, simultaneamente, 

pois tinha a prática de escrever à quatro mãos. Alertamos, portanto, que, em nossa pesquisa, 

nenhum desses poemas foi considerado.  

A produção paralela foi citada no segundo capítulo da dissertação, quando discorremos 

sobre a expedição de Pio Vargas pela cena alternativa da capital, e sua aproximação com 

mecanismos praticados pela geração mimeógrafo - embora o autor não lhe seja contemporâneo. 

Entretanto, advertimos que, apesar de Pio Vargas ter se servido de práticas alternativas, 

paralelamente e desde o início de sua carreira também estabeleceu um percurso atrelado aos 

moldes tradicionais, publicando regularmente por meio do livro impresso. Seus últimos livros, 

inclusive, contaram com bolsas de publicação, prêmios obtidos através da submissão de seu 

trabalho aos concursos “José Décio Filho” e “Hugo de Carvalho Ramos”66 , este, o mais 

tradicional do Estado, que lançou nomes como o de Bernardo Élis. Assim, jamais deixou de 

buscar capital entre os ambientes institucionalizados, aproximando-se da UBE-Go e 

encontrando articulações dentro do aparelho do Estado, precisamente junto à Secretaria de 

Cultura. 

Dito isso, optamos pela inclusão no corpus apenas dos poemas veiculados na via 

tradicional, materializada no livro. Ao agirmos assim, reafirmamos o critério da mínima 

paridade entre questões objetivas na seleção dos dois poetas analisados, face nossas 

problematizações que, pelo enfoque adotado, centralizam-se na agência e subjetividade lírica 

em diálogo com a autoria diante do campo literário. 

 
66 Os dois concursos são apresentados no primeiro capítulo da dissertação. 
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Por fim, com relação ao seu primeiro livro, Janelas do Espontâneo (1983), resta-nos 

trazer algumas notas e observações resultantes de nossa análise a partir das questões que 

orientam a pesquisa. 

O livro foi publicado quando o autor tinha 19 anos. Ele é bastante irregular em 

comparação aos outros dois do corpus. Segundo Carlos William Leite (2010), teria sido escrito 

entre os 13 e 17 anos do autor, e renegado pelo poeta após a publicação67. Na época, Pio Vargas 

morava em Iporá, sua cidade natal no interior de Goiás. Logo após, mudou-se para a capital. O 

timbre do poeta é tímido nessas páginas. Não percebemos uma assinatura poética. Nas 

composições, recorre a temas e fórmulas desgastadas, com versos carregados de imagens 

dissociadas tanto de seu tempo quanto do gênio intenso do autor que encontramos nas obras 

seguintes. 

Enquanto estrutura, o livro é um agrupamento de 44 poemas, a maioria composto com 

título, sem divisão em partes ou seções. Não identificamos um padrão para as composições ou 

uma orientação de sentido capaz de atribuir unidade à obra. Pio Vargas, na maioria dos textos, 

se serve de temas como o amor, a paixão, e a contemplação da natureza com imagens e 

metáforas como: “A lua? / branca tal como neve, / clara como a ternura.” (VARGAS, 1983, 

p.15); “meus lábios saberão dos teus/ e beberemos do mesmo mel.” (VARGAS, 1983, p. 24); 

“Procuro teus seios no desenho do teu corpo/ lindo... infindo...” (VARGAS, 1983, p. 35); ou 

ainda, “O Poeta voltou. / Falou de flores e de rosas; quase fez a paz se unir à espada.” 

(VARGAS, 1983, p. 40). Nos seus livros seguintes sua forma de poetar é completamente 

distinta, e versos como esses não ocorrem. 

A vida do autor e sua produção foram breves, mas intensas. Escreveu até seu último 

ano de vida, março de 1991, e era muito jovem quando morreu, contando com 26 anos - faria 

27 em setembro. Novelos do acaso (1991), o último dos três livros, estava no prelo na data de 

seu falecimento, e teve publicação póstuma meses depois. Anatomia do Gesto (1989) foi o seu 

livro de entremeio, e, segundo nossa leitura, nele reconhecemos a inauguração de uma escritura 

com contornos próprios, e um trabalho poético alinhado à conformação de sua “voz”, seu 

“canto”. Para nós, a constatação da significativa diferença entre o seu primeiro livro e o segundo 

é um achado sobre a sua trajetória, enquanto escritura e formação.  

Nos chama a atenção a dissonância entre os poemas de seu primeiro livro com os que 

vemos depois, cuja marca passa a ser um cerne lírico ácido, um lirismo de crise, um lirismo 

 
67 “Escrito entre os 13 e 17 anos e publicado originalmente em 1983, Janelas do Espontâneo, é o primeiro e mais 
irregular livro de Pio Vargas. O próprio autor dizia que era um livro que não merecia ser lido.” (LEITE, 2010, p. 
197)  
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desencantado68. Nesse sentido, os últimos livros de Pio Vargas dialogam com a razão crítica 

que marca a modernidade (PAZ, 1984) e encontra reverberações na Lírica. Ademais, além das 

questões relativas à voz que percebemos em sua poesia, e que entendemos fundamental ao 

gênero, há outras, referentes à forma, tradição etc. De modo complementar, esse conjunto de 

elementos é importante para compreendermos a poesia de um autor como resultado da criação 

de um sujeito que enquanto cria também é criado.  

Segundo Bourdieu (1996), a diferenciação é a premissa para que um autor se coloque 

em condições de se afirmar no campo literário. Rechaçando a idealização do “Gênio”, opta pela 

figura de um sujeito situado no tempo e espaço e que opera os recursos possíveis e disponíveis. 

Cabe ao autor a maestria para manipular aquilo que já está posto enquanto existente (valor, 

portanto), e enquanto potencial a ser desenvolvido (porque já encontraria condições de 

percepção e apreciação). Nessa esteira, a “genialidade” daquele que se pretende artista – capaz 

de operar o “novo” - não está restrita no sujeito exclusivamente, mas se situa na interlocução 

deste com o exterior. Ao artista se apresenta o desafio de captar o que está em seu tempo, dentro 

e fora de si, e para além de seu tempo também (AGAMBEM, 2009). Ao conseguir enxergar 

pela brecha surgida desses encontros e descompasso, pode então traduzir o relampejo 

vislumbrado pela fresta, captado por sua sensibilidade, mas sempre resultante do emaranhado 

da história.  

Na disputa para a consagração do artista, antes de qualquer “reconhecimento” é 

necessário aprendizado, formação. Nesse processo, quem se dispõe “ser” poeta parte de valores 

já incorporados e compartilhados como ideias válidas sobre poesia. Inteirar-se e integrar-se ao 

habitus vigente é um processo que requer um primeiro passo. E, para nós, Janelas do 

Espontâneo reflete o primeiro momento da caminhada do nosso autor, e nos mostra um poeta 

que ainda não havia encontrado sua “voz”, mas já se dispunha a isso. Vejamos melhor a partir 

de alguns poemas. 

Os pássaros 
 
Nas virgens manhãs 
nas folhagens santas, 
nas vidas que acordam 
do sono; 
nas estradas do ar, 
nos caminhos celestes; 
acima, talvez, 

 
68 Jamesson Buarque (2018, p. 72), ao fazer uma análise da poesia de Pio Vargas, diz que ele exprimia com 
“desencanto” sua visão de mundo. Sua observação decorre de um estudo comparado em que analisa três autores 
goianos que escrevem na mesma década. Ele apresenta poemas e fragmentos de Adalberto de Queiroz, Darcy 
França Denófrio e Pio Vargas, e em sua leitura aproxima o último à geração marginal, diferenciando o autor dos 
outros dois. Todavia, não aprofunda na discussão por não ser o objeto central do capítulo que assina no livro. 
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das nuvens que enfeitam 
o amanhecer: 
Os pássaros! 
(VARGAS, 1983, p. 42) 
 

O texto é composto por uma única estrofe e nela há a descrição de uma paisagem da 

natureza, com símbolos remetendo a um ideal de beleza e paz. Tem uma sonoridade a sugerir 

a imagem do vento ou o próprio do “voo” dos pássaros. Distribui no poema o “s” nos plurais 

que ocorrem do início ao fim, e opera aliterações na sequência de leitura das palavras “santas”, 

“sono”, “celestes”, acimas”, “amanhecer”, “pássaros”. E pelas sucessões das palavras 

“virgens”, “folhagens”, “vidas”, “talvez”, “nuvens”, “enfeitam”. Bucólico, sereno, traz um 

sujeito lírico contemplativo, indiferente a qualquer cenário interior ou crise.  

Tais imagens não nos fazem reconhecer de imediato um poetar situado historicamente 

em um tempo afligido pelos imperativos da modernidade, que acolhe um sujeito constituído na 

crise. Também não nos remete ao autor, cuja vida foi o extrato da agitação e angústia, até a 

máxima do suicídio por overdose. No texto, a única possibilidade de tensão reside no advérbio 

“talvez”, nos sinalizando uma dúvida, um questionamento. Todavia, a especulação não é capaz 

de romper a serenidade do texto.  

Nas obras seguintes, Pio Vargas abandona versos como esses. Quanto ao léxico, 

palavras como “virgens”, “manhãs” e “celestes” restam impraticáveis, e passamos a ler 

“sangue”, “caos”, “delírios”, “colapso”, “grito”, “ócio” e “sede”, por exemplo. Além disso, a 

“dúvida” se estabelece firmemente em sua lírica: fragmentada, confusa, caótica.  

Concluímos então que em Janelas do Espontâneo há um trabalho poético ainda 

incipiente e anterior à definição do “canto” que perseguimos na proposta da pesquisa como 

marca de uma autoria. Todavia, apesar da escritura ainda em formação, reconhecemos vestígios 

do que viria e veio em Anatomia do Gesto e continuou em Novelos do Acaso; afinal, o poeta é 

uma construção, de si e sua própria obra. Assim, embrionariamente, o incômodo e o mal-estar 

que marcam a lírica vargueana, obcecada pelo caos, se deixam aventar. 

Trazemos então nossas anotações sobre os poemas e/ou fragmentos do livro 

reconhecidos como sinalizadores da reviravolta encontrada a partir de Anatomia do Gesto. 

Diante de nossa pesquisa, o registro, além de exemplificar um “processo” para afirmação de 

sua voz lírica, pretende contribuir com a leitura de sua obra e formação de sua fortuna crítica.  

Observando a sequência dos poemas no livro, citamos primeiro “Meu mundo”, que 

abre Janelas do Espontâneo. É de tom melancólico e saudosista, mas os seus últimos versos 

“hoje sou simples armadilha/ onde a solidão se refugia” (VARGAS, 1983, p. 13) nos soam 

como uma profecia do que viria a ser a lírica de Vargas, entremeada de solidão. De modo 
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semelhante, o final do “Entardecer” com “Meus olhos voam/ entreabertos/ como dois pássaros 

/ esquecidos do futuro!” (VARGAS, 1983, p. 14) nos remetem à recorrência do presente em 

sua poesia, com a obsessão pelas reflexões e assombramentos sobre a existência em seu tempo.  

No poema “Pivete” (VARGAS, 1983, p. 22), vemos o autor flertar com a poesia 

marginal que revisitou o cotidiano urbano propalado no modernismo. O poema, narrativo, tem 

no centro a figura de um sujeito marginalizado e da ordem comum à rotina da cidade. Faz 

operação semelhante em “Piranha, cadela amiga” (VARGAS, 1983, p. 22). Em “Descaminhos” 

(VARGAS, 1983, p. 26), vemos uma sobrecarga do tema “angústia”, um mote medular para 

sua poesia. Em “Liquidação” (VARGAS, 1983, p. 27), volta a dialogar com a lógica do poema 

“Pivete”, ambientando os versos no balcão de um bar. 

Também incluímos entre os textos e fragmentos o poema “Desinteresse” (VARGAS, 

1983, p. 31), notadamente pelo tom desesperançado. E “Palavra”, nos parece ser o texto que 

melhor concatena os sinais do futuro de sua escritura. Na íntegra lemos: 

Palavra 
 
Escrevo nos versos 
pontos minúsculos 
de um sentimento mutilado. 
  Tantas palavras fogem do papel 
    e busco acreditar no 
     momento. 
Minha mão se move devagar, 
do rosto explode 
  olhares anêmicos, 
  levanto o corpo 
e a cada passo 
Tenho mais palavras mortas! 
(VARGAS, 1983, p. 34) 
 

Nos versos, avistamos um sujeito lírico entoando o mal-estar (sentimentos mutilados); 

a sugestão da imagem do sujeito fragmentado, representado nas partes do corpo; e a descrença 

no signo poético, com suas “palavras mortas”. Três marcas expressivas em sua poesia a partir 

de Anatomia do Gesto. Vemos, também, a intensidade nas imagens extremadas. 

Janelas do Espontâneo, então, nos mostra um poeta a munir sua caneta de tinta, apenas 

esboçando o que viria a ser a sua poesia. Nas publicações seguintes temos Pio Vargas se 

distanciando dos seus primeiros versos para ecoar uma voz de seu tempo, e a sua mesma, 

fundidas e desdobradas, como o poema:  

IV 
fiz do corpo 
um país de miseráveis 
e possíveis rebelados 
seminus e subvivos 
num composto de células 
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onde sobrevoam 
aves e desaves. 
(VARGAS, 1989, p. 53) 
 

Feitos esses apontamentos, seguimos em nossa discussão sobre subjetividade lírica e 

campo literário em Pio Vargas. Para nós, é sempre o poema, em sua materialidade, o ponto de 

partida e chegada da leitura e análise, mas o caminho também se constrói com elementos não 

imanentes e extraliterários. Partilhando dos dizeres de Combe (2009-2010) – no poema 

tensionam-se sujeito lírico e poeta. Este, por sua vez, é um ser social69. Assim, as condições do 

tempo de sua autoria, o seu habitus, questões objetivas e subjetivas que o envolvem, podem (e 

no nosso caso devem) ser consideradas na análise. 

 É em 1989 e em 1991 que Pio Vargas publica seus últimos livros. Lembramos, então, 

que a década de 1980 é considerada um marco divisor para a poesia brasileira. A produção 

poética a partir daí é definida por Wilberth Salgueiro (2013, p. 18) como um “vasto caldeirão 

de sopa para qualquer paladar, com ingredientes os mais díspares, quer pensando em temas, 

recursos, regiões, credos, escolas, formas e formatos, ou mesmo a partir de uma perspectiva 

historiográfica comparatista”. A “pluralidade” ou “heterogeneidade”70 passa a ser reconhecida 

desse momento em diante como uma característica preponderante da lírica, e sobre isso Celia 

Pedrosa (2014a) nos adverte para a ausência da constatação da hegemonia de um discurso.  

Benedito Nunes (2009) e Affonso Romano de Sant’Anna (2014) se referem aos anos 

oitenta como o momento quando crítica e poesia renunciam a uma postura dogmática com 

relação à tradição moderna brasileira. Todavia, consideram a década anterior como um período 

mais “agitado” e atribuem isso aos “marginais”, que protagonizaram arrepios no meio 

acadêmico, servindo-se, ainda, de opções alternativas à difusão de poesia, tensionando as 

instituições vigentes e seus modos.  

Tereza Cabañas, em Que poesia é essa?!... (2009), defende o movimento marginal 

como um marco para a abertura do texto poético à diversidade de vozes, a partir de uma 

concepção de pós-modernidade com corrosão da potência do signo poético que se esvazia de 

seu “poder mágico” e a desmistificação do poeta. Diante dessa falência, e assumindo a 

 
69 Pierre Bourdieu (1996, p.42-43) diz: “[...] existir socialmente é ocupar uma posição determinada na estrutura 
social e trazer-lhe as marcas, sob a forma, especialmente, de automatismos verbais ou de mecanismos mentais, é 
também depender, ter e ser tido, em suma, pertencer a grupos e estar encerrado em redes de relações que têm a 
objetividade, a opacidade e a permanência da coisa e que se lembram sob a forma de obrigações, de dívidas, de 
deveres, em suma, de controles e sujeições.” 
70 A constatação da revisão de valores ou surgimento de outros, bem como instituições, não nos parece implicar 
anulação da proposta de Bourdieu (1989; 1996). Ao contrário, reafirma que as forças não são acabadas, e que elas 
se conjugam entre si e entre os outros campos. Essa condição de movimento é que resulta nas “regras da arte” que 
se reorganizam continuamente, como o faz a própria sociedade.  
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inexistência de uma referência poética una, capaz de restaurar pela linguagem a unidade 

perdida, resta à poesia acolher os ecos da multiplicidade, dos diversos. Nesse processo, ela se 

abre às vozes periféricas que até então não tinham vez. A autora diz: 

Se, acompanhando a poesia marginal, percorremos um domínio povoado de práticas 
ativas na construção de um espaço próprio, poderíamos entender, então, que aquilo 
que a condição tardo-moderna propicia não seja, a rigor, o desaparecimento do sujeito 
ou de seu estilo pessoal, mas o enfraquecimento da supremacia e/ou hegemonia de um 
certo conceito de sujeito e de um certo conceito de estilo. A origem destes últimos 
situa-se, como já dito, no imaginário ilustrado, eurocêntrico e burguês, do qual 
resultam plenamente representativos. Desse ponto de vista, o que a pós-modernidade 
parece colocar em cena, de modo irrecusável, é a presença – leia-se a existência – de 
outros sujeitos culturais, com interesses e modos de atuação diversos dos que se 
aceitam como modelares da experiência estética moderna. (CABAÑAS, 2009, p. 188-
189) 
 

Considerando essa chave de leitura, e os desafios da crítica contemporânea, que, como 

diz Eduardo Schmidt Capela (2006, p. 197), se põe diante de um “futuro que já nasce em 

ruínas”, propomos uma leitura da poesia varguiana, enfocando sua subjetividade lírica e 

centrando nossa discussão na materialidade de sua produção diante do que temos discutido 

sobre campo literário e autoria.  

Pio Vargas é um poeta que traz desafios específicos. Sua poesia não é 

institucionalizada como é a de Darcy Denófrio.  Sobre essa diferenciação, para Bourdieu 

(1996), as tomadas de decisão, que em última instância se materializam no poema, relacionam-

se com as posições ocupadas no campo literário. Diferente da autora, a atuação de Pio Vargas 

foi periférica, à margem das instituições mais conservadoras. O momento englobava a 

coexistência de poéticas díspares e as transcrições dos artigos dos dois autores no Suplemento 

Literário, no capítulo anterior desta dissertação, demonstram bem essa polarização. 

Darcy Denófrio é uma poeta da maestria, da técnica escritural com reafirmação e 

retomada da tradição. Não é isso que vemos em Pio Vargas. Como exemplo, citamos o verso 

“quase claro do caos sem plumas”. (VARGAS, 1989, p.40). O título do poema de João Cabral 

de Mello Neto passa a ser o fecho de um poema de Pio Vargas como um trocadilho, mecanismo 

de ironia. Pio Vargas troca “cão” por “caos”, simplesmente. A operação poética está 

descomprometida com a poética cabralina, e dizemos isso pelo modo como abruptamente é 

inserido no fim poema e por se dar através da ironia, com aproveitamento da imagem e 

sonoridade apenas. Em outro momento, o autor insere referências nos seus versos, mas de modo 

aleatório, como “escaldo entre objetos/ os homens ocos de Elliot” (VARGAS, 1991, p. 12). Tal 
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postura, materializada nos textos, nos faz pensar em Pio Vargas como um autor que se serve 

dos elementos do cânone ou da tradição esvaziados71. 

Sua obra, assim, está carregada de imagens de efeito. Em vários momentos, elas são 

de difícil apreensão e fragmentárias, como em “Minhas vírgulas como degraus/ a entalhar 

ásperas aspas/ o texto-hangar de minhas naus/ o nu teclado de outras harpas” (VARGAS, 1991, 

p. 32). O excerto é uma estrofe de um poema de Os Novelos do Acaso. No trecho, há uma 

sucessão de imagens, uma a cada verso praticamente, mas a imagem inteira, o sequenciamento 

dos versos, ao fim, nada esclarece, apenas perturba. Então, trazemos uma pergunta de Octavio 

Paz (2012, p. 113): “O aparente contrassenso ou sem-sentido do dizer poético conterá algum 

sentido?”  

Sobre as imagens em Pio Vargas, podemos entender novamente recorrendo aos dizeres 

do poeta e ensaísta que elas “provocam uma contradição insuperável ou um sem-sentido 

absoluto, que denuncia o caráter irrisório do mundo, da linguagem ou do homem...” (PAZ, 

2012, p. 113). Mas como sentido último sua poesia é desencantada, e sendo assim não quer 

promover qualquer reconciliação; mas apenas expressar a contradição, o conflito. 

Relacionada a essas imagens, vemos a intensidade como um valor em sua poesia. Para 

Leyla Perrone-Moisés (1998, p. 159)  

O valor “intensidade” pertence ao âmbito dos efeitos psicológicos produzidos, no 
leitor, pelo texto. [...] A intensidade moderna, escritural ou leitural, é uma questão de 
manutenção do ritmo pelo manejo da surpresa, do estranhamento, do humor.  
 

Por sua vez, entrelaçado à intensidade, e servindo para constituição dos seus efeitos, o 

“caos” é palavra recorrente no corpus e é, ainda, assunto da poesia varguiana. Seu sujeito lírico 

diz, por exemplo: “aprendi a antever o caos/dentro das coisas” (VARGAS, 1989, p. 52), “a 

ponto de envidar/ o caos na vida/ pelo esboço da vontade.” (VARGAS, 1989, p. 22), e “... 

repisem o caos nas criaturas”. (VARGAS, 1991, p. 17). Todavia, propomos avançar um pouco 

mais na reflexão sobre o “caos” para observamos sua presença não só nos poemas (e então 

necessariamente relacionado com a voz lírica), mas também na obra do poeta como composição 

mesma, ou seja, na estruturação dos livros. 

O livro, objeto idealizado e concreto, em uma visada crítica que queira superar o 

poema isolado, é substrato para o aprofundamento de discussões e análises. Ao olhar 

verticalizado importa todo o trabalho de linguagem, composição poética e inclusive disposição 

 
71 Pio Vargas e Darcy Denófrio representam polos distintos tanto no que se refere à agência de ambos, quanto na 
escritura de seus poemas e por conseguinte na voz lírica que marca a poesia de cada um. Bourdieu (1989, p. 98) 
diz: As diferenças nas atitudes, tal como as diferenças de posição (às quais elas se acham frequentemente 
associadas) estão na origem de diferenças de percepção e de apreciação e, por isso, de divisões bem reais. 
(BOURDIEU, 1989, p. 98) 
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gráfica na página. Também é significativo compreendermos o poema na conjuntura da obra, 

como pertencente a um projeto, a um “todo”. E é nesse ponto que a forma como os poemas 

estão nos livros de Pio Vargas e como eles estão estruturados também se mostra como um 

desafio, mas que percebemos relacionado com a subjetividade lírica de onde emana seu canto.  

Anatomia do Gesto e Os Novelos do Acaso são apresentados com divisões. 

Transcrevendo tal como está nas primeiras edições dos livros, temos Anatomia do Gesto 

esquematizado do seguinte modo: 

APRESENTAÇÃO 
 
1ª parte – CONVULSÃO EXTRÊMICA. 
- o fogo nas vísceras 
- o mar nos músculos 
 
2ª parte – PROFILAXIA DO EXÍLIO VOLUNTÁRIO 
 
3ª parte – ANALEPSIA DO ABISMO 
- a dúbia dor 
- ode analgésica 
- do repouso ambíguo. 
 
4ª parte – AMBULATÓRIO INTERIOR 
 
5ª parte – O CAOS ANTIBIÓTICO 
(VARGAS, 1989, SN) 

 
O último livro é assim apresentado: 

APRESENTAÇÃO 
 
OS NOVELOS DO ACASO 
(E O OFÍCIO DE AFAGAR EFÊMEROS) 
 
LIVRO I 
CARRETÉIS DE EFÊMERO 
- AS DÚBIAS CONCEPÇÕES DO ACASO 
- FÁBULAS DO ÂMAGO 
- TEAR DO IMAGINÁRIO 
 
LIVRO II 
REFLEXÕES DO IMPONDERÁVEL 
- ENGENHOS DE DENTRO 
(VARGAS, 1991, p. 4) 
 

As “apresentações” apenas arrolam as “partes” dos livros; não são sumários. Não há 

uma exposição sistematizada nos moldes regulares, o que evitaria o surgimento de algumas 

dúvidas, como saber se estamos diante de um poema composto, por exemplo. Esta é apenas 

uma questão dentre as que surgem quando buscamos concretamente delimitar o espaço do 

poema, seu início e seu fim nos dois livros. Em contato com os textos, indagamos se são simples 
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ou compostos, e se as “partes” elencadas na apresentação seriam os títulos dos poemas72. A 

opção do autor por numeração em vez de título, e sem obedecer a um padrão, também nos 

impossibilita respostas simples. Isso, somado à sua escritura fragmentária, termina por aniquilar 

qualquer certeza. Fica-nos, então, mais de uma possibilidade de entendimento.  

Não pretendemos definir ou decretar as razões do autor, mas analisar a obra em si. E 

sobre a particularidade da estrutura dos livros, concluímos que a desordem reforçada pela não 

sistematização nos leva a aprofundarmos mais nos seus versos na busca de sentido. E nessa 

operação, propomos então uma leitura que compreende seus poemas como fragmentos em si 

mesmos, relampejos de uma subjetividade lírica entremeada de caos. Nossa proposta não é 

definitiva, nem ambiciona respostas absolutas, mas se coloca como uma possibilidade de 

abordagem, para avançarmos nas discussões que norteiam a pesquisa. 

Assumindo tal perspectiva, podemos dizer então que Anatomia do Gesto é composto 

por 48 “poemas-fragmento”, doravante chamados apenas poemas. No livro, optamos por tratar 

cada uma de suas divisões como seções. E nessa lógica, “o fogo nas vísceras”, “o mar nos 

músculos”, “a dúbia dor”, “ode analgésica” e “repouso ambíguo” são considerados subseções. 

Dentro, os poemas são numerados em algarismos romanos cuja contagem recomeça a cada 

seção ou subseção.  

Os Novelos do Acaso é dividido em “Livro I” e “Livro II”. Em cada um, apenas uma 

seção, “Carretéis de Efêmero” e “Reflexões do imponderável”, respectivamente. Ao todo são 

40 poemas.  Dentro das seções, a maioria segue o padrão da obra anterior em que o autor prefere 

números a títulos, optando, no caso, por algarismos arábicos. Entretanto, no “Livro II”, antes 

da seção “ENGENHO DE DENTRO”, os nove poemas ali situados são compostos com títulos. 

Na estrutura “caótica” dos livros, vemos o fragmento e a imagem como centrais nas 

suas composições poéticas. O autor recupera imagens nos poemas, inclusive com a repetição 

de versos ou expressões, às vezes literalmente. Desse modo, as multiplica, e nos exibe 

fragmento dentro do fragmento, potencializando o efeito de intensidade com as reiterações.   Ele 

retoma o mote, retoma a imagem, sugerindo uma tradução do caos pelo excesso. Em Anatomia 

do Gesto, verificamos esse poetar geralmente na sequência dos poemas que integram uma 

 
72 Os elementos que nos suscitaram dúvidas foram: a ausência de um sumário claro; a exclusividade da página 
para apenas um poema (ou parte?) mesmo quando havia espaço na página; a opção por números (sugestivos tanto 
de uma ordem dos poemas quanto de uma divisão); o reinício da numeração dos poemas (partes?) a cada nova 
seção ou subseção; “títulos” (ou subseções?) apenas dentro da “1ª parte” e “3ª parte” de Anatomia do Gesto, e no 
Livro II, antes da seção Engenhos de dentro. Ainda, e o mais importante, para a conclusão assumida por nós: todos 
os poemas (partes?) são independentes, embora possamos identificar a ocorrência da repetição de termos e imagens 
em vários deles. Todavia, mesmo nesses casos, dentre os poemas que trazem um verso, uma imagem ou uma ideia 
já apresentada em outro, como retomada, não identificamos nenhuma relação de continuidade, dependência ou 
cadência.  
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mesma seção ou subseção. Para exemplificarmos, relacionamos fragmentos com essas 

ocorrências: 

I 
[...] 
pode haver o momento  
de transportar o súbito fogo 
sem haver a ruptura 
de gesto e culpa 
[...] 
o tédio se derrama 
em todas as direções 
(VARGAS, 1989, p. 15) 
II 
pode haver o momento 
de transportar o súbito fogo 
no porão de fugas penas. 
(VARGAS, 1989, p. 16) 
III 
o fogo e o tédio 
são produtos sem mídia, 
[...] 
pode haver o momento 
[...] 
sem que isto denuncie 
ruptura de gesto e culpa 
[...] 
(VARGAS, 1989, p. 17) 
IV 
[...] 
cada um possui 
a duopção de fogo e tédio, 
esses alheios do alívio. 
[...] 
(VARGAS, 1989, p.18)73 

Mais adiante: 

X 
hoje, 
é o pânico pesando às costas 
e alguém fugindo 
com meus olhos molhados. 
XI 
alguém fugindo 
nos moldes abissais do meu sangue 
[...] 
XII 
[...] 
enquanto alguém foge 
com meus olhos molhados. 
[...] 
(VARGAS, 1989, p. 46-48)74 
 

 
73 Fragmentos dos quatro poemas que integram a subseção “o fogo nas vísceras”, que é a primeira da seção 
“Convulsão Extrêmica” em Anatomia do Gesto.  
74 Fragmentos dos últimos três poemas, “X”, “XI” e XII” da Seção “Ambulatório Interior”, também em 
Anatomia do Gesto. 
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Em Os Novelos do Acaso, as seções do livro se apresentam como o “tema”, e a cada 

tema os poemas se apresentam como variações (assemelham-se a alternâncias do pensamento 

do sujeito lírico sobre o tema proposto). Na subseção “As dúbias concepções do acaso”, o título 

acolhe poemas que se sucedem como conjecturas do sujeito lírico varguiano: 

1. 
[...] 
O acaso é uma empresa 
Para a qual tudo conspira 
[...] 
(VAGAS, 1991, p. 6) 
2. 
O acaso 
Tem vícios do inédito 
Quando em sua mão pousa 
A nulidade prática das coisas 
[...] 
(VAGAS, 1991, p. 7) 
3. 
A verdadeira lei do acaso 
Não é o instantâneo ato 
Em que o vulgar é milagre 
[...] 
(VAGAS, 1991, p. 8) 
4. 
O caso é uma causa 
Pausa 
[...] 
(VAGAS, 1991, p. 9) 
5. 
Éter no acaso 
: o caos por um triz. 
(VAGAS, 1991, p. 10)75 
 

As divagações do sujeito lírico em torno da “ideia” do acaso vão se acumulando diante 

do leitor. A cada elucubração, a potencialização da intensidade ocorre pela soma das 

“hipóteses” sobre o “acaso”.  Reescrituras que sinalizam o retorno - mais uma tentativa de dizer 

- como se sua voz se dispusesse a continuar esse movimento incessantemente, até novamente 

beirar o caos. A inquietação que vemos em seus poemas nas variações de dizer o mesmo, que 

enquanto expressão soa como uma repetição, contribui com a sensação da agonia.  

Há um excesso de emoção, na destilação de aflições e incertezas, e através do tom 

prioritariamente reflexivo, como se a subjetividade ali residente não pudesse se desligar da 

constante interrogação, no desespero que lhe conforma por não ter resposta alguma capaz de 

lhe abrandar o espírito. O exercício de seu sujeito lírico, visto por nós como sem trégua, é 

irresolúvel. Assemelha-se às revisões cerebrais, materializadas nas várias versões dos poemas, 

 
75 Fragmentos dos poemas “1”, “2”, “3”, “4” e “5” que compõe a seção “As dúbias concepções do acaso”, em 
Livro I de Os Novelos do Acaso (e o ofício de afagar efêmeros) 
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mas todas a partir da agonia que nutre seu canto. Os poemas, entretanto, tanto no primeiro livro 

quanto no segundo, quando lidos um a um, mostram-se completos em si mesmos na totalidade 

de fragmento. 

Diferente do primeiro livro, que dissemos ser uma coletânea onde não há uma relação 

entre os textos, em Anatomia do Gesto e Os Novelos do Acaso os poemas reforçam entre si o 

sentido ao partilharem de uma tônica em comum – o canto que espelha o caos emanado de uma 

subjetividade lírica imprecisa. Segundo nossa leitura, então, as seções e subseções apresentam-

se uma estrutura mínima para o acolhimento na obra dos “poemas-fragmento”. Estes, por sua 

vez, se aproximam pelo que trazem no interior, novos fragmentos, com imagens sendo 

repetidas, variadas, acumuladas. Assim, qualquer que seja o “pedaço”, em seu extrato podemos 

reconhecer a tônica do canto caótico e sempre a mesma voz vaga. Em síntese, “partes” 

ajustando-se a outras “partes”, conectadas pela voz e canto que a todas elas perpassa. Desse 

modo, compreendemos que é na escrituração da subjetividade lírica que tantos fragmentos se 

alinhavam. E é também através dela que Pio Vargas particulariza sua autoria. 

Em sua obra, vemos a subjetividade do anônimo urbano. Concentra a crise dos tantos 

que integram a massa de indivíduos dos dias contemporâneos e sabe que “viver é um risco/ na 

ordem dos calendários...” (VARGAS, 1989, p. 31). Sua voz se faz proposital e insistentemente 

imprecisa, dispersa, sem a face definida, e se centra em torno do caos, com a exposição de suas 

fraturas, angústias e divagações. É uma voz a revelar e repetir continuamente seu assombro, e 

sempre de modo fragmentado e caótico. Ela diz: 

[...] 
O pânico pesando 
Como pesa o caos dentro da boca 
Quando insisto em tecer palavras. 
[...] 
(VARGAS, 1989, p. 47) 
 

É na linguagem, com uma palavra poética desencantada, que Pio Vargas inscreve essa 

subjetividade que diz “interno e vasto é meu grito” (VARGAS, 1989, p. 31). Mas é no tempo 

histórico e social que encontramos o conjunto de valores da subjetividade do “anônimo urbano”. 

Habitante de um espaço múltiplo, como são os centros urbanos, onde os sujeitos passam uns 

pelos outros sem se conhecerem, e são afligidos pelas obrigações diárias. 

O anônimo se estabelece enquanto evapora “pela fresta cotidiana do ofício” 

(VARGAS, 1989, p. 44), ou permanece atordoado “no silencioso concreto dos edifícios/ ou no 

frio ventre das marmitas” (VARGAS, 1929, p. 47). Oprimido pelo ritmo de seu tempo, tem “o 

olhar sob a cidade” (VARGAS, 1989, p. 43) [grifo nosso], está “a ponto de sorver o medo/ nos 

jornais diários” (VARGAS, 1989, p. 21) e tem “o hábito de pentear-se/ nas primeiras horas do 
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dia” (VARGAS, 1989, p. 42). Ele vive o tempo que é “o monopólio dos calendários” 

(VARGAS, 1991, p. 31) e sabe que “... a existência/ faz-se mais indiferente/ a cada dia” 

(VARGAS, 1991, p. 46).  

Esse anônimo urbano, então, representa um sujeito comum que não percebemos 

particularizado e compõe uma “massa” de outros “não-iguais”. Sujeitos cada qual com suas 

diferenças, mas que em comum partilham de uma existência sem sentido. É aquele, dentre 

tantos possíveis, que não conseguimos saber quem é; não o reconhecemos em sua 

individualidade e está disperso entre os demais.  

O poeta escritura essa subjetividade impedindo que se fixe em uma definição. Nesse 

sentido, o sujeito lírico diz:  

[...] 
eu não me quero assim pêndulo 
mas por que recompor-me 
a medidos traços 
se a cidade ultra- 
passa o limite de copo e pássaro? 
(VARGAS, 1989, p. 51) 
 

 Esse sujeito lírico oscilante, a ser “recomposto”, refuga o limite dos “medidos traços” 

pois, segundo nossa leitura, sua voz ecoa uma crise sentida por vários, que sabem: “não há 

caminho disponível/ e o vôo76 é pouco/ pouco mais que lanho vário” (VARGAS, 1991, p. 13). 

A condição de anônimo torna impossível uma particularização, uma fixação que sempre será 

excludente. Nesse sentido, multiplica-se em vários outros possíveis. Vemos então que a voz 

lírica em sua poesia, apesar de em diversos poemas se colocar através de um sujeito lírico que 

se serve do “eu” em sua fala, não se fecha na individualização dele, mas se abre para manter-se 

em contato com os outros “eus” circundantes. 

Vejamos o último poema de Os novelos do acaso (e o ofício de afagar efêmeros) para 

refletirmos sobre essa condição do anônimo urbano e sua relação com o múltiplo: 

10. 
 
...) 
 
Nenhum compêndio 
me compreende 
 
(!) 
(VARGAS, 1991, p. 54) 

 

O poema é curtíssimo. Tem apelo visual com a inserção dos sinais no espaço dos 

versos. Assim, no primeiro verso, o autor coloca no texto os sinais de pontuação em vez da 

 
76 Mantivemos a ortografia original.  
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palavra. A falta do primeiro parêntese nos sugere, na imagem gráfica dos sinais, a acolhida a 

todo o antecedente às reticências. Estas, por sua vez, ficam como espaço do “infinito”, pela 

imprecisão criada no verso diante da ausência do “verbo”. A não-palavra é margem a qualquer 

palavra quando o vazio do parêntese inicial apenas sinaliza sem conter “o todo anterior”, 

evitando determiná-lo, restringi-lo, dizê-lo efetivamente. O verso, monóstico, composto 

exclusivamente por sinais, é em si imagem e sugestão, e provoca o leitor ao tempo que o deixa 

perdido por negar-lhe o verbo.  

Quando o verso então se constitui de palavras, temos a declaração do sujeito lírico. 

Este, de imediato, parece-nos exausto depois de tanto dizer (aquilo que não sabemos exatamente 

o quê, mas imaginamos ser “muito” ou “o todo”), e se serve do pronome indefinido “Nenhum” 

para iniciar o verso seguinte ao sinal “...)”, transposto em signo. O pronome, colocado na 

sequência imediata ao parêntese na construção poética, parece refutar esse “todo” dito no não-

dito, retomando-o para afirmar a negativa: “Nenhum compêndio/ me compreende”. O último 

monóstico, também visual, surge então como um silêncio contido pelos parênteses, a reflexão 

e o assombro na exclamação. 

Assim, na leitura, o “eu” está revelado em sua forma pronominal oblíqua “me”. 

Expressa não ser compreendido por nenhum compêndio. Portanto, não se dá à compilação, aos 

resumos, às delimitações. Uma subjetividade relutante em se afirmar de modo reduzido ou 

cristalizado em algum conceito acabado.  

Quando lemos os seus poemas, somos levados a pensar tal resistência como uma 

recusa à exclusão da possibilidade de ser outros. Para se deixar aberta à diversidade circundante, 

a poesia varguiana se resolve na opção do “canto” do anônimo. Mas, segundo nossa análise, 

esse “anônimo” não se nomeia como tal. Novamente, assim como vimos em Darcy Denófrio, é 

na forma do poema, na escritura do poeta, onde vamos resgatar os traços da subjetividade lírica 

que a estrutura.   

A poesia de Pio Vargas é marcadamente subjetiva e monológica77. Nela, seu sujeito 

lírico quer “ser eu mesmo/ clausura e plateia/ para o espetáculo/ das minhas veias.” (VARGAS, 

1989, p. 24). Volta-se para o “si” que “aos poucos degusta/ o âmago amargo/em que o ser 

debruça (VAGAS, 1991, p. 50)”. Se concentra, portanto, na expressão do “eu”, mas sempre o 

mantém vago.   

 
77 Afonso Berardinelli (2007, p. 189) ressalta o monologar como arquétipo da poesia lírica. Em nosso estudo, 
compreendemos o gênero poético como Lírica, pois assumimos a subjetividade como sua categoria fundamental, 
cabendo, a partir disso, várias problematizações.  
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Um dos mecanismos utilizados pelo poeta na escrituração78 dessa subjetividade lírica, 

que indefinida se dispõe a uma abertura ao outro, é a enunciação do sujeito lírico sobre o 

constante deslocamento entre o interior e o exterior, entre o individual e o coletivo, entre o todo 

e a parte. Nesse movimento incessante ele não se petrifica. Afirma-se mutável, em convivência 

simultânea com as diversas vozes nada estáticas habitantes da lógica urbana.  Essa operação 

poética dificulta sua individualização pelo leitor e nos remete a questões sobre sujeito e a 

individualidade, problematizadas a partir da modernidade e experimentadas na Lírica 

(HAMBURGER, 2007).  

No corpus, em suas divagações, o “eu” se divide, se multiplica, se fragmenta em partes 

do corpo, acolhe em si os outros, se diz nos outros, se diz em uma parte apenas. Nesse sentido, 

lemos em seus versos: 

[...] 
por isso abrigo incerto mangue, 
condomínio de alheios viventes, 
para manter a humanidade mesma 
nos outros eus mais diferentes 
(VARGAS, 1989, p. 31) 
[...] 
ao milagre de ser vário, 
o abismo: albergue estacionário. 
(VARGAS, 1989, p. 34) 
hoje, 
é este voltar-se para dentro 
enquanto alguém foge 
com meus olhos molhados. 
[...] 
(VAGAS, 1989, p. 48) 
[...] 
eu sou tantos 
neste corpo 
de unidade vertical. 
(VARGAS, 1989, p. 52) 
[..] 
Fiz do corpo 
Um país de miseráveis 
[...] 
(VARGAS, 1989, p. 53) 
[...] 
Cada um existe em si 
E nos outros: 
 
A idade é algo coletivo. 
(VARGAS, 1989, P. 57) 
[...] 
(Meu ser carrega um segredo coletivo 
e por isso sei-me outros 
nos labirintos em que vivo) 
(VAGAS, 1991, p. 14) 
 

 
78 Para nós, o termo escrituração se refere ao processo formal como o poeta escritura a subjetividade lírica.  
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[...] 
: o singular que me define 
nesse plural de enigma 
(VARGAS, 1991, p. 19) 
O inquilino que me habita 
[...] 
(VARGAS, 1991, p. 23) 
 
[...] 
sei-me de fato 
a geração de suicidas 
[..] 
(VARGAS, 1991, p. 25) 
[...] 
os sinais que somam seres 
nos andares epidérmicos 
(VARGAS, 1991, p. 32) 
 

Nos fragmentos citados, vemos como continuamente o sujeito lírico relaciona e invoca 

o interior e o exterior, o singular e o plural, o individual e o coletivo. Diz “abrigar”, como dentro 

de si, “alheios viventes”. Mas também se projeta para fora e se multiplica, quando afirma que 

mantém sua humanidade “nos outros eus mais diferentes”. É somente na linguagem que um 

“eu” oscilante entre tantas variações se estabelece.  

Já dissemos que sua poesia é subjetiva, e os versos acima exemplificam o “eu” que 

“diz”, sem nunca se definir, entretanto. Mas há outro procedimento característico em sua 

escritura. Nos referimos à omissão do sujeito (pessoa de linguagem) no texto em construções 

aforísticas e divagantes. Vejamos como exemplo dois de seus poemas: 

XVII 
deve haver uma forma 
de concluir sem finalizar. 
(VARGAS, 1989, p. 66) 
 
7. 
O ter que decifrar 
vocabulários inaudíveis 
a pausa 
 o êxtase 
a exígua causa 
de explicar 
 a pouca elipse 
pelas razões 
 da gênese 
(VARGAS, 1991, p. 51) 
 

O primeiro poema encerra Anatomia do Gesto, está na seção “O caos antibiótico”. O 

outro está na seção “Engenhos de dentro”, “Livro II”, em Os novelos do Acaso. Ambos são 

regidos na lógica do fragmento e trabalham com a intensidade, o que também é uma marca de 

sua poesia. A leitura do primeiro, brevíssima, nos provoca atordoamento pela especulação 

contida nos versos, cuja imagem tensiona o sentido ao propor conjugar conclusão à exclusão 
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de um ato final. O segundo é tão fragmentário como um estilhaço de pensamento, que o autor 

joga para o leitor.  

Nos dois poemas, não vemos uma remissão imediata a um sujeito lírico. A escritura 

parece dissolvê-lo na imagem do poema, como um texto apresentado tal qual uma ideia solta, 

que irrompe a página como um ruído, causando no leitor estranhamento. Na construção desse 

efeito, opta pelos verbos em suas formas nominais e evita qualquer marca linguística própria 

de pessoa.  

Nesses casos, sua lírica assume então um tom aforístico e reflexivo, e o resultado da 

imagem, atrelada ao caos, soa vago pela sobrecarga de intensidade, reverberando sua 

subjetividade com seus contornos também vagos. Assim, fica ao leitor a sugestão de uma fala 

que flutua como um pensamento que se separou de seu dono, e flana, disponível a outros que 

se reconheçam no assombro, na confusão e na desesperança. Um eco de uma voz que, por 

inclusive não trazer em si elementos circunstanciais nem marcas de pessoa, poderia se distribuir 

entre vários, que se reconhecem nessa subjetividade do anônimo urbano, que partilham, cada 

qual em sua medida e cada qual em seu fragmento de existência, a aflição dos seus dias. 

Concentrando-nos nessa opção de escrita para perceber como ela conforma a 

subjetividade do anônimo, vemos que apesar da retirada do texto das marcas indicativas, somos 

remetidos a um “eu”, pois nos versos temos “pensamentos” e “reflexões”. Desse modo, não 

liquida o sujeito lírico, mas nos faz percebê-lo ocultado por detrás da “reflexão”; ou seja, 

novamente um eu desviado das definições, cristalizações, e dos “medidos traços”. 

Assim, segundo nossa leitura, a imprecisão da voz lírica do anônimo urbano conforma-

se nos versos de Pio Vargas tanto na escritura de um “eu” que se declara pendular quanto na 

sua ocultação. Nas duas formas, a indefinição do sujeito lírico é reforçada. A linguagem acolhe 

e conforma essa voz de timbre inexato, mas cujo canto tem limites precisos, restrito ao 

assombro, à aflição, ao susto, ao caos. Traduz assim um conjunto de valores que reconhecemos 

como representantes dessa subjetividade. Ecoa o caos de seu tempo, e no poetar recorre ao 

fragmento, às imagens desconexas e à intensidade. O caos que em mais de um aspecto é 

incorporado em sua obra, para nós, parece estar conjugado à falta de sentido como núcleo da 

crise dessa subjetividade lírica que observamos nos poemas.  

Vejamos mais um poema: 

II 
eu reparto  
silêncio e barulho 
como quem semeia imprecisões 
pelos campos vigiados. 
 



158 
 

existir  
é sobretudo 
uma autovigília. 
 
e porque ainda ronda em mim 
a mesa farta de canções impossíveis 
eu não sei a rima exata do alimento. 
 
o alimento é um (im)pulso 
transitório. 
(VARGAS, 1989, p. 61) 
 

O poema “XII” está na seção “O caos antibiótico”, de Anatomia do Gesto. O título da 

seção é em si mais uma imagem difícil. Caos é a desordem, a perturbação. E antibiótico é um 

medicamento revolucionário para as sociedades, juntamente com as vacinas. Seria então, o caos 

em si, uma forma de tratamento? Aquilo que resta para sua subjetividade lírica? O tratamento 

para a angústia de seu sujeito lírico? 

No texto, temos quatro estrofes compondo o poema e rupturas entre elas. Na primeira 

e na terceira temos o sujeito lírico colocado, dizendo de si. Não vemos ligação direta entre uma 

e outra, entretanto. Na segunda e na quarta, há afirmações que parecem atravessar o texto, sobre 

“existir” e “alimento”, dão ritmo ao poema pela ruptura e reforçam a compreensão do 

fragmentário em sua poesia. 

  Começa com “eu reparto/ silêncio e barulho/ como quem semeia imprecisões/ pelos 

campos vigiados.” “Repartir” como quem “semeia” é uma alusão a “distribuir”, e não a 

“dividir”. Distribui então, no mesmo ato, silêncio e barulho. No verso, as duas palavras parecem 

pretender um antagonismo. Mas isso seria mais evidente se contra o silêncio o poeta colocasse 

“voz”, “fala” ou termo similar; pois barulho é vocábulo aproximado a “ruído”, que é um som, 

e como tal oposto a silêncio, mas que promove confusão, perturbação. 

Nos dois versos seguintes o sujeito lírico reafirma a imprecisão naquilo que ele reparte. 

A estrofe irrompe no poema quase isolada dentro dele. “existir/ é sobretudo/ uma autovigília”. 

A mesma construção ocorre com as duas últimas. Aparecem desconexas entre si, fragmentárias 

dentro de um poema que, na composição do livro, também se assemelha a fragmento. Por isso 

dissemos, no início de nossa leitura, compreendermos seus poemas como “relampejos de uma 

subjetividade caótica e imprecisa”.  

O procedimento se repete nas duas estrofes finais, e a última fecha o poema com mais 

uma aproximação difícil: “o alimento é um/ (im)pulso transitório.” A construção parece mais 

implodir sentidos do que querer criar algum. Diante disso, mais uma vez nos apegamos à 

imagem resultante, e ela nos leva ao choque, ao não entendimento. Ficamos assim como o 

sujeito lírico varguiano, que em vários poemas, e neste inclusive, diz: “eu não sei”.  
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Temos exposto desde o início que sua voz lírica se pauta no caos. Também sinalizamos 

como o caos se traduz na composição poética do autor, com a confusão das imagens, com as 

rupturas, com os fragmentos, com a imprecisão do sujeito lírico que ele constrói e mantem 

vago. Quem “canta” esse caos, a subjetividade que pulsa esse conflito, não tem respostas, não 

vê sentido nas coisas, e diz isso nas imagens que colecionam incompreensões. Sua lírica causa 

no leitor o choque, o assombro. Ecoa a falta de sentido que permeia a existência desse sujeito 

lírico. Um sujeito lírico impreciso, cuja subjetividade, a voz que percebemos na poesia, está 

inscrita na linguagem. Por isso a perseguimos no trabalho de linguagem, na escritura do autor 

e identificação dos recursos de composição poética utilizados por ele.  

A lírica de Pio Vargas apresenta uma palavra poética desmistificada que se resume a 

externar o caos. A subjetividade do anônimo urbano, que lhe sustenta, é uma voz marginal no 

sentido periférico, e é tanto assim, que a existência de seu sujeito não tem nenhum louvor, 

nenhum traço seu é digno de nota. Lembramos então de Cabañas (2009), quando a citamos para 

falarmos sobre abertura da poesia à pluralidade de vozes e vozes periféricas.  

A autoria de Pio Vargas se deu durante a década de oitenta, e início dos anos noventa. 

Sua poesia, a partir de Anatomia do Gesto, assume uma voz periférica, e nela reconhecemos 

valores avessos a uma palavra poética redentora. Nesse aspecto, se distancia de Darcy Denófrio 

mais uma vez. Se, por um lado, a subjetividade feminina na lírica de Darcy Denófrio também 

se refere a uma voz periférica, a forma como os poetas trazem o “canto” do anônimo urbano e 

do feminino subjugado é muito distinta. A construção dos poemas de Darcy Denófrio reafirma 

a crença na palavra poética. Usa essa palavra para “definir”, “afirmar” e tentar “libertar” o 

sujeito que a subjetividade em seus versos abriga. Em Pio Vargas, as construções promovem 

destruição. Destrói sentido, apaga os contornos do seu sujeito lírico. A palavra na poesia de Pio 

Vargas não quer de modo algum ordenar o caos, mas evidenciá-lo. 
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CONSIDERAÇÕES QUASE FINAIS 

 

O rastro no poema: a poesia de Darcy França Denófrio e Pio Vargas, teve seu 

embrião nas discussões desenvolvidas dentro do projeto Apresentação da poesia goiana: de 

1948 aos dias atuais, da Rede Goiana de Pesquisa em Leitura e Ensino de Poesia. Em nosso 

trabalho, partilhamos alguns dos problemas considerados dentro do projeto maior no qual nos 

inserimos, como a ocorrência pontual de registros sobre nossa literatura, a falta de uma 

documentação mais abrangente e regular, ou ao menos revista em organicidade, que consiga 

contribuir para um melhor conhecimento da poesia goiana.  

Assumimos como condição para o desenvolvimento das questões da nossa pesquisa a 

apresentação do cenário de atuação de dois poetas que começam a publicar no decênio de 1980, 

Pio Vargas e Darcy França Denófrio. Como parte dessa operação, voltamos décadas antes, para 

melhor compreensão do habitus vigente na época de suas autorias, pois ele é resultado das 

dinâmicas de forças anteriores ao mesmo tempo em que é modificado no presente e delimita as 

estruturas subjetivas e objetivas dos agentes no campo literário.  

Nessa orientação, atuamos de modo revisional e investigativo, recuperando 

informações que se encontravam distribuídas em estudos publicados sobre a literatura goiana, 

mas também em outros documentos e fontes, levantados no curso da pesquisa. Arrolamos então 

as informações sobre instituições relevantes para nossas análises, como as universidades e sua 

respectiva produção de trabalhos científicos sobre o tema, editoras, órgãos e entidades 

relacionadas à cultura e literatura no estado, e outros documentos como livros, jornais, revistas 

e manifestos.   

Na recomposição do cenário, não pretendemos um levantamento capaz de colocar fim 

às lacunas existentes, principalmente a partir da década de 1960. Mas precisamos ressaltar que 

à medida que nos deparávamos com os achados da pesquisa, fragmentos dentro de um universo 

com muito ainda a ser iluminado, fomos mais severamente convencidos da urgência de um 

resgate historiográfico com ampla pesquisa documental, inclusive com o registro das memórias 

sobre essa literatura. 

Nesse sentido, O rastro no poema nos chamou a atenção para outras questões a serem 

retomadas em análises específicas, mais aprofundadas, como os jornais e a produção literária, 

a educação e a recepção da poesia em Goiás, o espaço da autoria e da crítica feminina, a 

existência de uma produção marginal, entre outras. Há muito ainda a ser mais bem entendido e 

discutido. E muita poesia a ser lida por um olhar crítico.  
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Além disso, estamos certos de que o trabalho aqui posto como concluído não é o fim. 

Compõe a etapa de um processo que nos forma para a pesquisa. Nesse processo, em O rastro 

no poema, optamos por uma abordagem que acreditamos, desde o início, não objetivar respostas 

definitivas, mas gerar inquietações na busca do desvelamento do nosso objeto. Quisemos assim 

por a poesia goiana no centro da discussão, assumindo dois autores, contemporâneos entre si e 

significantemente opostos, para ao longo do trabalho ultrapassarmos os limites dos poemas, 

lançando e deixando alguns focos de luz pelo caminho.  

As lacunas existentes, não apenas relativas à historiografia literária, mas também 

dentro de uma discussão teórica sobre a literatura de Goiás, nos impeliram a buscar uma forma 

para lidar com o desafio de estudar a poesia goiana. Então, as proposições de Pierre Bourdieu, 

a partir do livro As regras da arte, foram eleitas como diretrizes provocativas para o 

pensamento. E nossa provocação maior, que desenvolvemos nos capítulos, foi tentar contribuir 

com a apresentação da poesia goiana em uma discussão comparativista, assumindo dois autores, 

mas também áreas distintas do conhecimento, sem retirar do centro a obra dos nossos poetas.  

Assim, recorremos aos conceitos de Pierre Bourdieu e sua teoria dos campos para uma 

abordagem da poesia varguiana e denofriana e a autoria dos poetas, compreendidos como 

agentes nessa perspectiva. A operação não foi fácil, e buscamos em todo o tempo pensar 

“relacionalmente”, organizando o pensamento conforme nosso referencial. Desse modo, não 

descrevemos o campo literário goiano do período dos autores, mas recorremos à sua lógica para 

uma leitura onde problematizamos a ocorrência de escrituras poéticas tão diferentes e que, 

segundo nosso estudo, encontram correspondências nas dinâmicas do campo literário.  

Diante do referencial teórico de Bourdieu, nosso esforço foi para organizar o cenário 

do tempo da autoria de Pio Vargas e Darcy França Denófrio, reconhecê-los como agentes no 

campo literário goiano, evidenciando assim disputas e a manipulação do capital específico de 

cada um. E, ainda, desdobrando seus preceitos, propusemos uma leitura crítica do corpus 

literário, para verificarmos nele o trabalho poético de linguagem em relação às dinâmicas 

vigentes que são histórico-sociais, percebidas como valores, como um conjunto de possíveis. 

Assim, analisamos a subjetividade lírica feminina em Darcy Denófrio e do anônimo urbano em 

Pio Vargas como vozes dentro de um horizonte possível e cuja escritura marca a assinatura 

poética de cada um, resultando na distinção de suas obras, para sua consequente afirmação 

dentro do campo. Nesse sentido, também nos fundamentamos em teóricos da Lírica, crítica 

literária, e estudiosos da poesia goiana e brasileira.  

Como dissemos, nossas considerações finais não são tão finais, e nossa pesquisa se 

apresenta como etapa de um processo que pretendemos continuar. Todavia, ainda que nossas 
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análises não tenham caráter terminativo, compartilhamos alguns pontos que podem vir a ser 

revistos, mas que, no momento, assumimos como resultados em razão do término desse 

trabalho, ao mesmo tempo que reconhecemos seu potencial para novas hipóteses em projetos 

futuros, a serem mais problematizados, revistos ou reafirmados, em novas discussões mais 

verticalizadas. 

Um dos nossos problemas iniciais era a própria abordagem da poesia dos nossos 

autores, como poesia goiana, em uma aplicação do campo literário. Nesse sentido, diante do 

nosso estudo, em análises tensoativas, observamos dentro do ambiente de produção literária do 

estado a existência de relações de oposição com disputas e agentes promovendo e manipulando 

o capital específico – aquele próprio de cada campo, no caso, o campo literário goiano. Ainda, 

reconhecemos que a poesia goiana, da qual nossos autores são representantes, encontram no 

campo literário goiano um ambiente legítimo de disputas, sem, contudo, deixar de ser poesia 

brasileira.  

Nesse sentido, observamos o campo literário brasileiro e o campo literário goiano 

como espaços de disputa, e com acúmulo de capital específico em medidas distintas, sendo o 

brasileiro composto também pelo goiano. Difere-se o campo literário brasileiro não só por se 

compor dos outros campos, como o goiano, mas por concentrar mais capital em seu interior, 

oriundo inclusive dos outros campos que o constituem. Seria então o espaço, com agentes, 

instituições e todo seu aparelho, onde se expressa o poder de definir quem é ou não é poeta com 

força para modular as regras para os demais. Nesse sentido, tensiona as relações sempre 

dinâmicas das forças vigentes, impactando a mentalidade produtiva nos outros campos, que o 

integram, mas que ao colocarem suas forças em jogo também o tensionam.  

Assim, em nosso estudo, avançamos por sobre as discussões que, ao insistirem no 

reconhecimento de um viés identitário, ou uma tradição e fazer literário que seja mais 

exclusivamente “goiano”, mostram-se limitantes à literatura do estado. Em outra ordem, nos 

detemos em observar a existência de estruturas válidas para o campo literário, com agências em 

funcionamento, jogos e disputas evidenciando o reconhecimento de valores que conformam a 

produção literária na região; ou seja, uma mentalidade posta em prática a respeito do objeto 

artístico literário, a constatação do habitus em operação.  

Nesse sentido, fazemos algumas pontuações sobre o habitus nos anos próximos aos da 

transferência da capital; também nas décadas de 1950 e final de 1960, com as universidades, o 

Bazar Oió e a editora Oriente nos evidenciando outra mentalidade entre os escritores; e o final 

da década de 1970 e 1980, período em que Pio Vargas e Darcy Denófrio escrevem e exercitam 
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suas agências. Em nossas análises, percebemos e vimos tais relações em diálogo constante com 

o campo literário brasileiro.  

Ao retomarmos os períodos anteriores à década de 1980, concluímos positivamente 

por tensões próprias dentro do campo literário goiano, redefinindo e definindo continuamente 

o habitus da produção poética no estado. Assim, quando Darcy França Denófrio e Pio Vargas 

publicam, há as condições para escrituras poéticas e agências tão distintas, e que não se dão 

pacificamente.  Nesse sentido, observamos a tomada de decisões por cada um encontrar relação 

com as posições ocupadas por eles no campo literário. E essa relação pode ser percebida tanto 

na agência quanto na obra dos poetas.  

Dessa forma, Darcy França Denófrio reafirma os valores estabelecidos a partir de uma 

tradição moderna para nossa literatura, na qual a crítica literária se estabelece como uma 

instituição com alta concentração de capital, sediada nas universidades. Poeta, professora, 

ensaísta e crítica literária, ela transita nos espaços mais canônicos para a discussão e o 

reconhecimento dos valores do literário. Em sua agência, se empenha inclusive para o 

fortalecimento das instituições tradicionais, como as revistas na academia, realização de 

eventos como o seminário sobre literatura goiana, a implantação de uma disciplina voltada para 

o estudo da literatura do estado, e resgata autores, com destaque para autoria feminina na região. 

Sua obra se orienta no mesmo sentido, seus livros são projetos orgânicos, publicações 

submetidas a prêmios, e uma poesia de extremo rigor. 

Pio Vargas, por sua vez, ocupa outra posição. Atua por vias alternativas, que, se antes 

eram impensadas, após a geração marginal passaram a ser uma possibilidade. Neste ponto, 

identificamos uma agitação contracultural, com batalha de poesia, saraus, produção de zines 

etc. ocorrendo na região. Havia, no período, uma intensa movimentação em torno de uma 

“nova” poesia, e uma “outra” geração de poetas. Nesse período, o escritor Pio Vargas “criou” 

sua editora cuja impressão era por meio de fotocópias, e se destacou como agitador cultural 

atuando por meio de eventos com uma poesia de “por-pra-derreter” e escrevendo artigos de 

opinião em suplementos e jornais. Mas o poeta também se aproximou de instituições mais 

tradicionais, como a UBE-GO e submeteu seus livros a concursos da região, publicando dessa 

forma, na disputa pela formação de seu próprio capital. Sua obra é o avesso da poesia denofriana 

para o leitor crítico. 

Em nossa leitura do corpus literário, a distinção entre os poetas novamente pode ser 

afirmada. Nos detemos então na análise da subjetividade lírica na obra de Pio Vargas e Darcy 

França Denófrio. Consideramos, nessa perspectiva, que o extrato das tensões e dinâmicas do 
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campo literário - que são sociais - deve ser procurado na materialidade da obra de arte, no caso 

o poema, no que lhe é reconhecido como definidor. 

Assim, em nosso estudo, a Poesia tem por fundamento a expressão de um sujeito, 

embora seu conceito esteja fraturado e complexificado. Nessa perspectiva, a Lírica é gênero, e 

nela a razão crítica reverbera as crises pertinentes ao sujeito, nas discussões de individualidade, 

alteridade, integridade, unidade. Estamos, desde a modernidade, sob uma crise como estado 

perene, e a poesia é sintomática de nossa condição – arte feita do material que também nos 

constitui, a língua, a linguagem.  

As transformações que a Lírica experimentou ao longo do tempo encontra suas 

correlações na marcha da sociedade. Um longo percurso o do “eu” na lírica, desde a fala 

“entusiasmada” que prenunciava a individualidade até a sua plena identificação com o sujeito 

poeta, depois sua negação, ficcionalização, fingimento, performance (para citarmos alguns dos 

termos). Assim, ao analisarmos uma obra, a partir do reconhecimento da subjetividade, vamos 

nos deparar com essas questões. 

Nessa orientação, vemos então como Darcy França Denófrio e Pio Vargas mais uma 

vez se diferenciam. As posições ocupadas pelos autores são distintas e isso encontra 

correspondência tanto na agência quanto na “voz lírica” de cada um. Enquanto sujeitos 

empíricos, partilham de realidades diferentes e são sensíveis, portanto, a vozes diversas, no 

“canto do mundo”. São sujeitos autores cujas posições dialogam diretamente com as vozes que 

percebemos em seus poemas. Assim, aspectos de referencialidade são relevantes nesse sentido, 

todavia buscamos principalmente no trabalho poético, na linguagem, onde a subjetividade lírica 

se constitui, verificar as diferenças entre ambos, como assinatura poética. 

Em nossa leitura, a partir da seleção de poemas dentro do corpus, vemos como Darcy 

Denófrio escritura uma voz lírica feminina no percurso de Voo Cego (1980), Amaro Mar (1988) 

e Ínvio Lado (2000). Em Pio Vargas, reconhecemos o “esboço” da voz do anônimo urbano em 

Janelas do Espontâneo (1983), sedimentando-se essa voz em Anatomia do Gesto (1989) e Os 

novelos do acaso (e o ofício de afagar efêmeros) (1991). 

Nos poemas de Darcy Denófrio, o seu sujeito lírico se apresenta envolto em 

antagonismos, limites, cerceamentos, enquanto insiste em um “eu” a se perseguir, que se volta 

continuamente para si.  Seu canto é o da mulher historicamente afligida, a olhar e pretender sua 

liberdade e igualdade, mas que, em vez de conseguir se dizer plenamente, tem nesse esforço a 

reiteração de seus grilhões. Em sua trajetória, a voz lírica feminina nos seus versos quer se 

encontrar, quer se afirmar, e se mostra como construção nessa busca para o delineamento de 
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suas feições, sua individualidade. E é por meio de um meticuloso trabalho de artífice da 

linguagem que a autora escritura essa voz. 

 Pio Vargas está em outra direção. Nos versos, apaga a face do sujeito lírico. 

Descontrói no poema as marcas de qualquer individualização, deixando subsistir apenas o 

choque da ideia, como um ser absorvido por tudo que o envolve, diluído nos dias e na sua 

existência. Trabalha com a imprecisão, com suposições e questionamentos incessantes. 

Decompõe o corpo até o nível das células. Pulveriza os elementos que seriam próprios a um 

indivíduo, deixando-o fluido, difícil à captura, com suas fronteiras rompidas. Um indivíduo 

fragmentado, representado por partes, dissociado de si mesmo, mas em jogo constante com o 

múltiplo, os outros, o coletivo. Com o corpo partido e tendo dentro de si uma “colônia”, 

deixando ao leitor apenas o assombro, o caos em seus versos. Serve-se do fragmento e de 

imagens para ecoar constantemente a desordem, o caos.  

Apesar da obra de Pio Vargas e Darcy França Denófrio ecoarem vozes socialmente 

marginalizadas, o modo como isso se dá é distinto. Assim, novamente entendemos se 

distanciarem, sob a perspectiva da “palavra poética” diante da modernidade e pós-modernidade.  

Nesse sentido, a palavra poética em Darcy Denófrio é posta para construção. Quer 

romper a negatividade que define a subjetividade lírica feminina historicamente oprimida e 

reorganizar o mundo. Quer estabelecer ou reestabelecer a igualdade para a mulher. Percebemos 

então em seus versos um reconhecimento de potência à poesia e ao poeta, semelhante à 

experimentada na modernidade.  

A palavra na poesia varguiana é desencantada. A sua poesia não quer ordenar 

absolutamente nada. Seu trabalho poético é evidenciar o caos e a desordem e assim apenas 

expor a agonia. Não há uma expectativa para depois do verso, apenas o “susto”. Uma palavra 

poética, mas desprovida de “poder”, que põe em seu centro o anônimo urbano, indiferente, 

representante da diversidade e multiplicidade habitante das cidades, mas que sequer se distingue 

em sua individualidade, apenas subsiste, revivendo o caos como seu próprio canto. 

Para além, nas linhas finais desse trabalho, nos cabe permanecer com os olhos e 

ouvidos atentos para toda poesia, para os versos de Pio Vargas, Darcy França Denófrio e demais 

poetas, que criam e são criados enquanto nos entregam seus versos. 
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ANEXO A – Transcrição do flyer do manifesto do Salão da Nova Poesia Goiana79. 

 

MANIFESTO  

 

De repente habitou—nos a sede das calçadas e nos descobrimos descalços sobre o chão 

da história goiana. Nem só de babaçu, pequis, bois, braquiárias e empadões se compõe nossa 

tradição. Há uma contradição latente envolvendo a paisagem que o Anhanguera deflorou, uma 

forma imediata de correr atrás dos fatos e não se poder continuar alimentando a inteligência 

paternal e falsa regionalista dos gabinetes. 

 

Misturam-se césio e estrume de maneira a desbancar o bucolismo monótono dos 

sabichões de cultura “caipira-erudita”. É impossível evitar rompimentos, ou pelo menos 

procurar desconhecê-los, em nome de uma tradição cultural que ao longo dos anos legou-nos 

muito mais omissão, que bravura; mais vergonha que heroísmo. Não dá prá esconder durante 

toda a vida a face cruel e mentirosa dos nossos desbravadores. Não se pode tapar o sonho com 

a paineira e insistir nas cores pomposas do artifício que pintam novos e velhos diabos como 

colonizadores. A Cultura goiana não se aventurou a atravessar ainda seque o Paranaíba. 

 

Mas a Cultura deste povo que vive e se integra/entrega à cidade, essa aspira a um outro 

ritmo. É com este intento que julgamos patente a incompetência dos que mantêm a arte dos 

guetos. As platéias eruditas que aplaudem a repetição sem compreender a marginalização 

cultural a que condenam toda a criatividade goiana, em prol do seu parco narcisismo. 

Alerta! A poesia não deve estar cega. Cainha o ritmo da beleza concreta, dinâmica, 

viva, explosiva, contrastante. A cidade é a contradição, a luta instantânea, instável e 

transbordante de imagens dissonantes. Essa é a poesia que se anuncia e alerta: façamos da arte 

a expressão mais real de nossa vida. 

 

Que se acrescente ao empadão goiano uma fatia de bacon, crie-se um centro de 

tradições em luz neon e catiras em vídeo-clip. 

 

 
79 Mantivemos a grafia e destaques originais. 
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ANEXO B – Transcrição da matéria do jornal Diário da Manhã que traz a publicação de uma 
carta de Pio Vargas, escrita dois anos antes de sua morte. 

 

Pio Vargas se despedia dois anos antes de morrer 

 

Pio Vargas ia ser o maior poeta de seu tempo, morreu antes dele. Com uma produção 

enorme e de qualidade, Pio era mais que um jovem cuja inspiração saía do suor. Pio chorava, 

ficava cansado, excitado, emocionado ao terminar um poema. Conquistou quantos concursos 

quis. Em meio ao lixo produzido por sua geração, se destacava pelo talento natural que se unia 

ao esforço no estudo da Língua Portuguesa. 

Em vários poemas e cartas, Pio sugeria temas fúnebres. Nos quatro livros que 

publicou, havia mostras de crescimento contínuo e rápido. Pio morreu de overdose de cocaína 

na tarde de 8 de março de 1991, Dia Internacional da Mulher. Pio completaria 27 anos numa 

data que não gostava, 7 de setembro. Para quem acha que sua morte foi uma surpresa, a carta 

a seguir (publicada na íntegra e sem intervenção do editor), elucida qualquer dúvida. Jovem 

angustiado e inconformado, Pio queria saber tudo, conhecer o Mundo, saber e conhecer tudo 

do mundo que sua Iporá não lhe concedeu. Esta carta foi escrita num dia incerto de julho de 

1989, quando estava em crise com a mulher, Edilene Naves. Pio deixou o filho Rafael, agora 

com quatro anos. Neste texto, dedicado a alguns dos muitos amigos que fez numa época de 

efervescência cultural, uma época em que era estrela, uma estrela que não deixou de brilhar. 

 

‘O pensamento é o armazém de tudo que pulsa e arde em nós’ 

Aquino e Gleib! 

um dia, quando eu 

estiver distante,  

lembrem-se que vocês 

foram a minha  

família real 

e absoluta 

em qualquer lugar, estarei  

sempre do lado de vocês 

 

 As pessoas dizem que eu sou porra-louca doido, mais criativo, querem ver: 

* O Aquino diz que sou paranóico, o mais louco da turma, se é que ela existe!; 
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* O bira diz que não sou inteiramente confiável, porque sou voado, aéreo; diz que sou 

seu filho mais velho. Grande Bira! 

* O Rogério diz que ainda sou ingênuo, que não sei, às vezes, ressalta, esperar a hora 

certa; é um dos que mais me incentiva, porém e ainda bem!; 

* O Brandão justifica o nome: é brand+ão! Um gênio da vida, que optou pela música, 

fazendo poesia de tudo e incentivando a todos com sua forma sincera de ser genial. Nunca 

conseguí explicar com palavras o amor que sinto por ele.  

* A Edilene, minha grande! Infelizmente eu não soube amá-la como merecia; 

sacrificou muita coisa por mim, sempre conseguindo achar um vácuo no peito para agasalhar o 

perdão; você será recompensada, Edilene: estou certo de que o mundo (ou o destino?) reserva 

uma grande e adorável surpresa para você. Vá em frente, “mozim”! 

* O Viromar, a Dinaídes, a Magda, a Dininha, a Celina, a Tâmara, a Eucione, o Braz, 

meu mestre, o Delermando, a Abadia, o seu Amaral, o PX, o Omar, o inigualável, a Mary Anne, 

a companheira que me ensinou a ser Assessor Geral, a Maria Barbosa, a grande benfeitora e 

companheira das difíceis horas do Fórum e de outros momentos (obrigado pela capa do livro), 

o Simas, que está  sempre para “simas”, o Liah, o inesquecível, o Gomes, o Dacruz, o Híldenor, 

gente boa até debaixo d’agua, ser humano nota 10, a Roseane que sempre me dizia dos meus 

prêmios com uma ironia incentivadora (obrigado), um ser supremo há de pagar a todos; 

Ah, estou esquecendo o Altino, o Gilberto gente boa Correia, o Duro Oliveira, gênio, 

o Mustafé, parceiro pela vida afora, o Bolívar que sofreu muito na minha mão, mas nunca 

conseguiu ficar chateado comigo, Tião Pinheiro, amigo óbvio, mas sempre distante (um mestre 

dos bons conselhos), o Luís Augusto, Amaury Gracinha, o Nilton Júnior, que fui conhecendo e 

amando, o Leminski, que ao lado do Edival, Ruy, Noildo, Bira Galli, me ensinaram tudo de 

poesia-de-vida (a emoção tesão constante), a Mastrela, a Jô e a Heloise, cúmplice de meu 

sentimento mais desesperado, que todos ( quem sabia, é claro!) confundiram com caso, quando 

na verdade era quase apenas uma vontade louca de me fazer capaz de amar com liberdade real, 

para dentro do apartamento do meu peito, onde habita um condomínio de ardores, amores e 

outros odores vitais, o Marconi, com sua inescondível (existe o termo?!) insegurança, que no 

fundo, a mim pelos menos, só transferia estima, consideração e respeito, o Markão, o Roberto, 

o Marcelo “Vamoali”, o Ciro Moura, pessoa que sofreu por ser grande demais para este mundo, 

o Adory, que eu adorava pelo jeito “diferente” de ser sincero, simpático, sensível e correto para 

consigo mesmo; o Osvaldinho, e seu inevitável para a política, sofrendo pela ingenuidade, 

vontade de ser grande, e a mistura nem sempre benigna de tudo isso, a Gleib! Que me amava 

(e ama, estou certo), o Aquino da exata forma que ele é, o Negão (Olivaldo), Vilton, sábio e 
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habilmente insegura e carismático (ressalva: só os amigos sabem que o Vilton é inseguro, mas, 

como todo sábio, inteligentíssimo) o Valteir, meu inconfessável fã, meu absoluto amigo, meu 

real correligionário do sorriso sem tréguas (lembras, Valteir?!), o Miguel, a “Tiana” dois seres 

que aprendi a amar pelas suas indiscutíveis capacidades de superarem pequenos percalços e 

injustiças), o Rosimar, a Cida e o Magno (cadê esse cara heim?!), a Geisa, a Romilda, a Maysa, 

que eu adorava adoro, aliás, pelo jeitão de ser ela mesma, sem enganações, apenas para agradar 

a sociedade, esse “ser” nojento, abstrato, falso e, é claro, podrésimo!, o Adillon, o Izecias, um 

sábio ser, a Rosângela, agressivamente simpática e irreverente a Dell, o Gilmaré, a Velu, 

poetíssima, o Orley, outro que fui conhecendo e gostando, o “ Bechano”, o Batista, outro do 

largo sorriso, o Marcelo grande “canalha” Heleno, ser humano que será (é, aliás) capaz de 

multiplicar-se em vários, para ser o poeta do psicólogo, Pedro Humberto, que eu achava 

(macho, aliás) interior e exteriormente lindo, Star-Chic-Célio, o Pádua, Reny-tente Cruvinel-

essência, e seus “enormes” (para dentro, é claro) companheiros de essência musical, o Masofi-

maluco, um-qualquer-um, parceiro bom e amigo, o Júnior, que mora ao lado de casa, e eu gosto 

muito  pelo seu jeito montes-claríssimo de viver, o João Batista Peres, prefeito, amigo e um 

espécie de Pai, com sua sempre leal companheira Cleusa, minha espécie de mãe, certamente, 

especiais para mim, juntamente com Noildo e Romilda, Alam Pimentel (alan, é com “n”), o 

Professor Lázaro Faleiro, com minúscula, porque ele, com a Dona-Mãe-conselheira-e-

confidente Laurinha Barbalho, foram meus mestres dos primeiro imprescindíveis passos, o 

Porreta, o “Beat”, o Lázaro, Escultores do Simpatia, o Djalma e seu sorriso constante, abnegado, 

vivo, ótimo, a Divina e sua mochila (ou melhor, “michila”), a Débora, Renata, Júnior, Hugo e 

outros, vários outros seres grandes eu deles certamente descenderão, o Lindomar e a Sandra, 

seres inesquecíveis e adoráveis, a Gisele, o José Reis e o Clenardo, que “tentaram” chatear-se 

(no singular, como é que é isso?! – as vezes fico encabulado e perco a noção  de concordância 

verbal (e vital, também, o que é pior!). o Braguinha Barroso, o “ultimo tipo”, ou melhor o 

“ótimo tipo”, o papô, simpatia pura, o Lindomar, outra simpatia pura, a Silma, o Donizete, que 

me conhecer bem, e me ajudou a entender os seres eu nasceram para contribuir, doar, ajudar, 

honestamente, mas de leve, esperto, matreiro, astuto, competente (grande Donizete), a Miriam, 

confidente, amiga, sempre solidária com meus supostos acertos e severa com meus inúmeros, 

incontáveis erros, (Miriam, cuida bem do Ruy, porque assim você faz o Gordo-Tupã-

TioFaustão-e-sobretudo-Guru-de-todos-nós dar sempre mais de sua sabedoria ao necessitado 

mundo dos vivos, aqui, além, acolá, ou onde quer que seja). Que o Deus-Ruy esteja sempre 

conosco e nos ilumine nesta constante e cósmica missão de existir). O Vagão, carinhosamente, 

e Wagner Luz, indiscutivelmente criativo e plural, que eu nunca pude, mas principalmente não 
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soube retribuir seus inúmeros e eternos “favores”. Wagner, um dia a gente se encontra, numa 

melhor, juntamo-nos ao Donizete, o do Bar, seu amigo, para realizarmos a imprescindível 

(adoro esta palavra – é um dos meus arquissemas para textos em prosa) obra, ou missão, sei lá, 

de ser feliz, o Antônio Barreto, mineiro tranquilo, que sabe que é sábio, mas não faz questão de 

‘arrotar, ensina com a palavra, a quietude agressiva de suas metáforas absurdas, abs-tratadas 

(eu quis dizer abs-tratas), mas tudo bem! E necessárias para abs-tração dos vivos ( eu disse 

“tração”), quer dizer: para se ordenhar o leite das rés da existência, o Paulo, sempre Leminski, 

mestre dos mestres, pai de todas as minhas certezas e dúvidas  poéticas, o pai-tudo, o multi-

total, no mais absurdo (de novo) significado destas expressões, o Wertemberg, o Altino, o 

Delgado, ( costumo chama-lo carinhosamente de “intestino delgado”, pela sua mais completa 

incompetência para ser grosso), o Coelho Vaz, sempre tranquilo e amigo, com uma sinceridade 

que não se revela a qualquer um, o Iury (nunca escrevi este nome corretamente) Gordinho, 

poeta correto para o consigo, em sua duradoura amizade, Meu cobrador de iniciativas!) 

Tem mais:  

Tem muito mais, porque de repente descubro que o bloco acabou e eu ainda estou 

começando a contar dos amigos, meus incontáveis amigos. Engraçado: de repente me dou conta 

da minha facilidade de fazer amizades. Tem até um caso da minha “briga” com o “Piolho”, 

Erivaldo inintendível Nery, que depois (passa a escrever no verso do fim para o início) por um 

pedido de desculpa seu, espalhou que eu o havia assediado para solicitar-lhe gentilmente o 

perdão. E mais: que de presente eu lhe dera um libro meu, de “porranenhuma” (não deixem que 

ela morra, por favor), autografado, eu sempre gostei de dar autógrafo. E ao contrário do 

Gilmaré, eu gosto de pedir perdão. E como gosto. Sim, porque o perdão não repara o erro, mas 

restoura a certeza de que é possível acertar da próxima vez. Sempre há próximas vezes, em 

tudo, todos e ... chega! Usei reticências, coisa que eu detesto, mas me perdôo. E por falar em 

outro-perdão (não sei se é separado ou junto, pô!), digo-lhes ainda, e veementemente, que é 

necessário, essencial até o perdoar-se constantemente. Exatamente porque, conforme digo no 

poema “Plural de Enigma”, “é preciso perdoar-se, antes que seja aberto o leque sem retorno da 

sentença”. Pedir desculpas a si mesmo é admitir a existência do outro, o radicalmente outro, 

que habita seu mais íntimo labirinto de emoções e sentimentos.  

Pausa: ô continha ruím, nossa senhora da penha! Pelamor de deus, quê que isso!, Puta 

merda? Ave-maria, pelamãe do Guarda! E chega de reclamação! Vamos continuar, eu 

escrevendo e você lendo. Eu (é do livro Grunenwald) escrevivendo pelo texto afora e você 

vendo morrer a cada frase essa minha inútil e desesperada vontade de querer ser importante. 

Sim, porque quem escreve à mão só quer mesmo ser melhor que muita gente e muita coisa, 
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também é claro! Dizia há pouco do perdão, mas o escrever em si é um ato de incessante busca 

de perdão, sobretudo se considerarmos que quando escrevemos algo em nós parece de repente 

aliviar. Escrever é viajar quieto, é ir longe sem mover-se, é voltar sem nunca ter ido, é sair 

sempre de onde supostamente se está para os mais extasiantes e estranhos lugares, ocasiões e 

situações. Escrever, enfim =, é subir como quem desce, sabendo que a superfície enigmática do 

papel é, a um só tempo, labirinto, exílio, certeza, solidão e desafio. Absoluto desfio, um desafio 

que não se abala jamais, porque é perceptível, mas intocável, sem ser necessariamente abstrato. 

Porque o concreto, o ato de escrever, é, paradoxalmente, transponível, por ser matéria (matéria 

sólida, como insistiria Ruy Jr. O guru) e intocável, porque imóvel, insensível (ainda que não 

concorde Aquino, o João, meu irmão, e os outros irmãos, os “campos”) e inteiriço em sua 

formação solidamente visível, mas, o mais complicado é que o pensamento, que engana quem 

o vê abstrato, é o mais concreto dos sentidos humanos. O pensamento é, definitivamente, o 

sexto sentido. É o que mais incomoda, tortura, propõe, realiza, espera, vai, fica, sente 

absurdamente, enfim! O pensamento é o armazém de tudo que pulsa e arde em nós. Por isso, 

pensar é sofrer, com prazer, embora, ou não sei lá: neste momento não penso em quase nada, 

porque medito (e me dito!) e tudo. E meditar é o fardo leve do pensamento. É a oportunidade 

de sermos o que podemos e o que queremos ser, sem nenhuma interferência, exterior, óbvio. 

Mas, eu falava dos amigos, os que conquistei ao longo dos poucos anos de estrada na arte.   

Então vamos lá: 

 - Tem o Ulisses Aesse, com sua pose sutilmente professoral, o Tagore Biram e sua 

necessidade mal-resolvida de ser sempre o melhor, o que, no caso dele, é uma verdade, já que 

é lhe (existe cada combinação gramatical, heim Braz!) impossível ser de outro modo, então isso 

lhe transfere autenticidade e força de vida. O eu me preocupa é que ser o melhor é um gesto de 

absurda solidão, pois, infelizmente, o mundo está avassaladoramente recheado de gente, pior, 

inferior, medíocre, que nos governam. É por este motivo que eu repito sempre, desde que ouvi 

pela primeira vez de um lábio iluminado, a frase: “a inteligência sempre serviu à moralidade”. 

Não é sem razão, então, que os nossos, imerecidos mas eleitos, governantes, tentam, e na 

maioria das vezes conseguem, os inteligentes para assessorias e cargos de baixo calão (melhor 

baixo escalão). Prosseguindo tem o Sr. Elí, da lanchonete, que parece dar de comer ao mundo 

inteiro, tal a bondade de seu proprietário, a Maria José, que não perde nunca a elegância, 

sentimental e gestual, o Mário, o Eudaldo, “Seu Braz”, abnegados seres, que trocaram a 

tranquilidade de serem apenas mais alguns funcionários públicos, para se dedicarem 

exclusivamente ao registro dos momentos, para os outros sempre importantes, para eles 

importantíssimos. Nunca perdem a pose, nunca fazem cena, nunca reclamam, sempre fazem. E 
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fazem bem – fazer bem para eles é uma questão de “vídeo” ou morte. Seres nota mil. A turma 

do cinema, sempre com o maior cartaz projetando uma novidade que Goiânia, infelizmente, 

ainda não descobriu na sua totalidade. A equipe que trabalhou comigo na Caixego, em todas 

porque passei, também me vem à mente. E eu recordo cada um, na sua característica pessoal 

intransferível e identificadora. 

 

QUEM É QUEM. 

Aquino (João Aquino) – poeta 

Gleib -  mulher de Aquino 

Bira (Ubirajara Galli) – Poeta, presidente da UBE 

Rogério Lucas – poeta e jornalista 

Brandão (Carlos Brandão) – compositor e jornalista 

Edilene – Mulher de Pio  

Viromar, Dinaildes, Magda e Dininha – amigos de infância em Iporá 

Celina, Tâmara e Eucione – colegas de trabalho na Secretaria de Cultura. As três são 

assessoras do deputado estadual Kleber Adorno.  

Braz (Valdivino Braz) – poeta e jornalista 

Delermano Vieira – escritor 

Abadia (Maria Abadia) – poeta e diretora do Polo de Cinema de Brasília 

PX Silveira – poeta e marchand 

Mary Anne e Maria Barbosa – colegas de trabalho na Secretaria de Cultura. 

Simas, Liah (Alexandre Liah) Gomes de Souza e Dacruz – Artistas plásticos 

Hildenor Aires e Roseane – colegas da Secretaria de Cultura 

Altino Barros – Ator 

Gilberto Correia, Du Oliveira, Válter Mustafé e João Bolivar – cantores 

Sebastião Pinheiro – poeta e jornalista 

Nilton Júnior – cantores 

Leminsky (Paulo Leminsky) – poeta e guru de Pio 

Edival Lourenço – escritor e maior de Pio 

Ruy – funcionário público 

Noildo Miguel – jornalista (Pio morreus em seus braços) 

Mastrela, Jô e Heloisa – amigas intimas 

Marconi Perillo – deputado estadual 
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Markão, Roberto, Marcão e Círo Moura – amigos do PMDB Jovem (Pio depois iria 

para o PSDB) 

Adory – poeta  

Dell Meirelles, Gilmaré, Velu, Orkey e Marcelo Heleno – músicos e poetas 

Pedro Humberto – poeta 

Pádua, Reny Cruvinel e Masofi – músicos  

João Batista Peres – prefeito de Montes Claros 

Allan Pimentel – jornalista, ex-preso político 

Lázaro Faleiro – professor em Iporá 

Braguinha Barroso – músico 

Wagner Luz – artista gráfico 

Antônio Barreto – escritor 

Wertemberg Nunes e Delgado – diretor e ator de teatro 

Iúri Rincón Godinho – poeta e jornalista 

Erivaldo Néri, o Piolho – poeta e jornalista 

Drummond (Carlos Drummond de Andrade) – poeta 

Ulisses Aesse e Tagore Biram – poetas e jornalistas 

Eli e Maria José – colegas de trabalho 

Mário, Eudaldo e Braz – funcionários do Cine Cultura.  
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ANEXO C – Transcrição do artigo de Pio Vargas no Suplemento Literário do Diário 

Oficial do Estado datado de julho de 1987.  

 

A nova poesia goiana do GEN ao dia de ontem.  

Pio Vargas.  

 

Há um bocado de coisa a avaliarmos se quisermos adquirir a conveniente idéia do que 

é a nova poesia goiana. Ao lado de fatores históricos, como por exemplo o fato de sermos um 

povo recém-saído da amarga experiência militar de governo, advinda de golpe e nutrida de 

ferrenha prepotência, há influência literárias nitidamente decisivas em sua produção.  

Na verdade, não dispomos de tradição crítica e mesmo a nossa com/tradição cultural é 

possível de conclusões que permeiam o ligeiramente denso e o meramente óbvio. Noutras 

palavras: temos produzido uma literatura trivial, com as exceções comuns a toda regra. 

Em seu melhor estalo, a poesia goiana viu-se ampla e versátil, dotada de momentos 

não apenas antológicos, mas acima de tudo identificadores da história. Há que se reconhecer a 

enorme contribuição do GEN (Grupo de Escritores Novos) à nossa literatura. Ela significou um 

rompimento com antigas fórmulas poéticas e injetou dinamismo em nossa produção. Tornou-

se o divisor de (áquas.) 

Indubitavelmente o GEN constituiu-se num feudo, um grupo fechado de 

enun/iniciados, cujas inegáveis qualidades de alguns não o propõe revolucionário, nem 

definitivo, mas a novidade que determinou a divisão a que nos referimos acima, com ênfase ao 

método, à linguagem. Seus membros mais entusiásticos supõem-no imprescindivelmente 

eterno, no que têm certa razão. Porém julgá-lo perpétuo na sua influência cultural significa um 

descrédito à nossa capacidade renovadora e à sede de novos caminhos. Há novos poetas que 

nem sabem que o GEN existiu, mas sobretudo este movimento participou ativamente da vida 

política de 70, firmou-se como protagonista do mais importante período histórico da cultura 

goiana. Não se pode abdicar, como ponto de referência, dum movimento do qual participaram 

Aidenor Aires, Miguel Jorge, Brasigóis Felício e Yêda Schmaltz.  

No período mais recente da nossa produção literária vamos encontrar outro importante 

movimento poético. O NOMES (Novo Movimento de Escritores). Grupo de fôlego curto 

contentou-se em lançar alguns números da revista de mesmo nome, cujo teor literário é 

altamente questionável, pois o grupo cedeu vagas a “talentos-de-pato”. Muitos deles não 

provaram a que vieram, mas vieram, com publicações, inclusive. Outros, ainda, imaginam a 

poesia como uma composição complicada, escrevendo para herméticos, que por sua vez 
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descobriram naqueles textos apena metaforismos absurdos, fúteis. Ressalte-se: Quando falamos 

de “talentos-de-patos” não fazemos referência ao poder de seus vôos, mas à altura até hoje 

alçada.  

O pós-GEN deu lugar a uma diversidade de temas e a uma não diferente diversidade 

de poetas, que, usando destes temas, formaram aquele período mediador entre o GEN e o que 

necessariamente nos interessa: a recente poesia goiana.  Ubirajara Galli, Delermano Vieira, 

Edival Lourenço, Valdivino Braz, Goiamérico Felício e Tagore Biram são os principais nomes 

deste período mediador. A partir daí vamos verificar um processo deficiente de divulgação 

cultural, o que faz pensar, a princípio, estar parada a poesia. Bem ao contrário, nunca se 

produziu tanto em Goiás, do mesmo modo como nunca se dirimiu tanto a opção por novos 

métodos de inventividade. Poucos da geração recente procuram evidenciar a (r)evolução 

poética.  

Dalguns anos pra cá a poesia em Goiás deixou de exercer sua principal e instigante 

função de revolucionar, interferir na sociedade, propondo não novas regras de condicionamento 

social, mas formas infinitas de pôr-pra-derreter, evocar esse delírio que a era da tecnologia 

insiste em programar quadradamente. 

Com a nova produção sendo quase ou totalmente engavetada por diversas causas, uma 

delas o imobilismo, sofrendo de um retardamento da oportunidade de, refletindo a importância 

do GEN, do NOMES e daquele período mediador, antevermos (teoricopraticamente) qual será 

a nossa função na vital e eterna arte poética.  

A nova poesia goiana não dispõe daquela consciência coletiva que caracteriza o GEN, 

mas dispõe de nomes como Celso Cláudio, Ulisses Aesse, Iuri Rincón, Luís Reinaldo Lobo, 

Gilson Cavalcante, Hélverton Baiano, Luiz Fafau, Pedro Humberto, Almáquio Basto, Sônia 

Elizabeth, Maria Amélia Trindade e Marcelo Heleno. O que proponho é uma busca de 

alternativas que nos façam dignos da poesia e vice-versa, duma forma nova, bem nossa, bem 

oitenta. Oitentar é preciso.  

Acredito em nossa capacidade de vencer o marasmo. Não de forma individual, mas de 

forma conscientemente coletiva, respeitadas as incontornáveis obrigações de cada um construir 

sua própria obra. Somos uma geração de poetas influenciada sobremaneira pelos genianos 

(gênios?), mas importa-nos adquirir voz (e imagem) própria, alcançar aquela necessária 

mensagem do nosso tempo. Criar quem sabe, o NOVIMENTO (Novíssimo Movimento de 

Escritores), publicar revistas, Antologias, lançar moda/módulos poéticos, quer dizer, fazer tudo 

de novo, com uma proposta fundamental: identificar-nos com esta época, intentando achar um 

caminho perfeitamente nosso. Novimentemo-nos. 


