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RESUMO 

 

O presente estudo tem a finalidade de trazer à luz a obra de José Godoy Garcia, em especial o 

livro Rio do sono (1948). Para tal propósito, foi preciso que recorrêssemos a considerações 

sobre autores tradicionalmente filiados ao Modernismo, como Mário de Andrade, Manuel 

Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. Também foi preciso que localizássemos o 

Modernismo em Goiás e a sua relação com a publicação dos vários números da Revista Oeste. 

O papel decisivo de Léo Lynce, Bernardo Élis, José Décio Filho e José Godoy Garcia para 

que o Modernismo ganhasse corpo em Goiás foi propiciado por tal veículo de imprensa, visto 

como verdadeiro arauto das inovações propostas por tal período literário. Os textos publicados 

na revista demonstram bem o clima de embate ideológico no qual o Estado de Goiás se 

encontrava, pois havia alguns autores que ainda estavam presos aos tidos movimentos 

passadistas, publicando poemas que espelhavam características do Parnasianismo e do 

Romantismo. Esta confluência de estilos literários nos fez perceber o panorama híbrido de 

nossa literatura na primeira metade do Século XX. Depois de constatados esses aspectos 

formativos do Modernismo em Goiás, passamos a analisar a construção poética e como todos 

esses fatores citados influenciaram a obra de José Godoy Garcia. Verificamos que o autor foi 

além dos meros modismos modernistas, exercendo fortemente o papel de crítico literário e 

deixando evidente a preocupação com os desvalidos, com os seres marginalizados, com 

aqueles que não tinham espaço na poesia. O que constatamos, então, foi um autor bem 

consciente do seu papel social e senhor de sua prática poética, o que fez o poeta ser 

reconhecido não só pelos seus contemporâneos, como também por outros poetas e por outros 

estudiosos da literatura. Constatamos que, embora não seja autor goiano com enorme 

reconhecimento comercial, suas obras espelham bem a maturidade e consciência de quem 

soube dosar a linguagem adequada aos poemas, aos ensaios, aos contos e a outros gêneros 

textuais a que recorreu. Para alicerçar nossas incursões sobre a obra de Godoy Garcia, 

utilizamos diversos aportes teóricos, entre os quais destacamos: Afrânio Coutinho (1996), 

Antônio Geraldo Ramos Jubé (1978), Darcy França Denófrio (1996), Gilberto Mendonça 

Teles (1964), Humberto Eco (1979),  Massaud Moisés (1974), Octávio Paz (1974)  e Tzvetan 

Todorov (1978), para fundamentarem esta dissertação. 

 

Palavras-chave: José Godoy Garcia; Modernismo; literatura goiana; poesia; interpretação de 

poemas. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present study has the purpose of bringing to light the work of José Godoy Garcia, In 

particular the book Rio do Sono (Sleep River) (1948). For this purpose, It was necessary to 

appeal to considerations about authors traditionally affiliated with Modernism, as Mário de 

Andrade, Manuel Bandeira and Carlos Drummond de Andrade. It was also necessary for us to 

locate the Modernism in Goiás and its relation to the publication of the various numbers of 

the magazine Oeste. The decisive role of Léo Lynce, Bernardo Élis, José Décio Filho and José 

Godoy Garcia so that the Modernism would gain place in Goiás was provided by such a press 

vehicle, seen as a true herald of the innovations proposed by such literary period. The texts 

published in the magazine demonstrate the climate of ideological conflict in which the State 

of Goiás was, Because there were some authors who were still attached to the past 

movements, publishing poems that mirrored characteristics of Parnassianism and 

Romanticism. This confluence of literary styles made us realize the hybrid panorama of our 

literature in the first half of the 20th Century. After verifying these formative aspects of 

Modernism in Goiás, We began to analyze the poetic construction and how all these factors 

influenced the work of José Godoy Garcia. We find that the author went beyond mere 

modernist fads, strongly exercising the role of literary critic and making evident the concern 

with the underprivileged, with the marginalized beings, with those who had no space in 

poetry. What we found, then, was a well-known author of his social role and master of his 

poetic practice, which made the poet to be recognized not only by his contemporaries, but also 

by other poets and other scholars of literature. We find that although he is not a goiano author 

with enormous commercial recognition, his works reflect well the maturity and conscience of 

those who knew how to measure the language appropriate to the poems, essays, short stories 

and other textual genres to which he appealed. In order to base our incursions on the work of 

Godoy Garcia, we use several theoretical contributions, among which we highlight: Afrânio 

Coutinho (1996), Antônio Geraldo Ramos Jubé (1978), Darcy França Denófrio (1996), 

Gilberto Mendonça Teles (1964), Humberto Eco (1979),  Massaud Moisés (1974), Octávio 

Paz (1974)  and Tzvetan Todorov (1978), to support this dissertation. 

 

 

Keywords:  José Godoy Garcia; Modernism; goiana literature; poetry; poetry interpretation. 
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INTRODUÇÃO 

 

A busca pelos aspectos importantes da poesia de José Godoy Garcia foi o passo inicial 

deste trabalho de pesquisa. Para tanto, elencamos, em todo o nosso texto, algumas 

constatações acerca não só do nosso poeta como também do panorama literário instaurado em 

Goiás e no Brasil na primeira metade do século passado, principalmente. Um dos cernes desta 

nossa pesquisa  é mostrar a importância de José Godoy Garcia para a consolidação do 

Modernismo literário em Goiás. Com essa intenção, recorremos à análise e à interpretação de 

diversos poemas do autor. Sabemos que a análise de poemas não é uma tarefa das mais fáceis 

e, não raro, pode conter ideias não consensuais, visto que a interpretação também é 

perpassada pela subjetividade. Mesmo assim, entendemos ser possível trazer à tona alguns 

esclarecimentos pertinentes acerca da compreensão de poemas de José Godoy Garcia e de 

como essa interpretação pode materializar o espírito dominante em um período ou mostrar 

dissonâncias entre determinado autor e a plêiade de seu contexto histórico.  

Nesse contexto, a literatura brasileira produzida em Goiás ainda padece de maior 

visibilidade e de maior aceitação de nossos autores por parte da crítica nacional. É inegável a 

influência de fatores históricos que parecem relegar o estado a um plano secundário nas artes, 

em geral. Mesmo assim, Goiás reverbera muito do que se produz aqui pelo resto do País  

basta lembramo-nos de Bernardo Élis, J.J. Veiga, Miguel Jorge, Heleno Godoy e Yêda 

Schmaltz, por exemplo. Há, inclusive, autores goianos de grande importância na atualidade, 

sendo aclamados pela crítica contemporânea, como é o caso de Flávio Carneiro, há muitos 

anos morando no Rio de Janeiro. Como buscamos investigar e citar apenas aqueles escritores 

que de alguma forma se associaram à poesia de José Godoy Garcia, deixamos um pouco de 

lado a enumeração de grandes nomes de nossa literatura por entendermos que eles não se 

relacionavam diretamente à obra do nosso poeta de Jataí. No entanto, sentimos a necessidade 

de estudar um pouco mais a chegada do Modernismo em Goiás, enfatizando os aspectos 

literários de tal corrente artística. Nessa trajetória, encontramos alguns outros escritores meio 

esquecidos pela tradição literária brasileira e, por que não, goiana. Resolvemos direcionar, de 

forma mais pontual, a nossa dissertação ao trabalho da poesia de José Godoy Garcia, grande 

representante das letras goianas. Essa opção surgiu depois de nos depararmos com o nome de 

Godoy em vários momentos-chave do Modernismo literário em nosso estado.   

Tão logo decidimos delimitar o objeto de nossa pesquisa, apareceu-nos um fato 

intrigante: a escassa fortuna crítica sobre o referido autor. Esse fato pareceu-nos meio 
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incompatível com a importância do poeta. Afinal, é tido como um dos consolidadores do 

Modernismo em Goiás, segundo renomados críticos literários como Antônio Geraldo Ramos 

Jubé e Gilberto Mendonça Teles. Esse relevante papel do artista serviu de base, ao que nos 

parece, para que sua obra fosse cobrada como leitura obrigatória no vestibular da UFG, no 

Processo Seletivo de 2013, despertando o interesse de grande parte dos secundaristas, que 

passaram a conhecer esta tão importante contribuição poética de Godoy Garcia.  

Depois de percebermos que havia poucos estudos acadêmicos sobre Godoy Garcia, 

passamos a concentrar nossos esforços na análise de sua antologia poética, reunida em livro 

em 1999, enfatizando, essencialmente, a obra Rio do Sono, seu primeiro livro, e depois 

estendendo a análise até chegar ao seu último livro de poemas: Última Nova Estrela. Por não 

serem o foco de nossa pesquisa, não abordamos mais minuciosamente as obras em prosa do 

autor, visto que isso fugiria ao propósito de nossa abordagem. Quando recorremos a elas, isso 

se deu em casos nos quais houve alguma relação com as questões do Modernismo em Goiás. 

Além disso, também não era nosso objetivo aprofundar a análise de toda a produção literária 

do poeta. Afinal, nosso trabalho tem como cerne a tese de que José Godoy foi um pilar da 

consolidação das novas ideias literárias em Goiás. Verificamos, nesse percurso, alguns pontos 

consoantes entre os poemas do autor e o de alguns poetas modernistas, em especial os poemas 

de Manuel Bandeira, de Mário de Andrade e de Carlos Drummond de Andrade. 

Percebemos que algumas características de tais escritores também se evidenciam na 

obra do poeta jataiense. Para ilustrar nossa proposição, achamos importante examinar um 

pequeno número de poemas de outros autores, alguns dos quais citamos no parágrafo anterior. 

Houve casos em que deixamos alguns poetas à margem das explicações e abordagens, mas 

que se mostraram também importantes para a construção da poética de Godoy. A cada poema 

lido e compreendido, aumentou-se a necessidade de ampliarmos o estudo da obra de José 

Godoy Garcia. Notamos, com isso,  a consistência de seu projeto poético e grandiosidade de 

sua obra. 

Inicialmente, seria necessário que mensurássemos em que medida o Modernismo da 

Fase Heroica se manifestava no primeiro livro de José Godoy Garcia, lançado em 1948. Para 

isso, pesquisamos os eventos relacionados à Semana de Arte Moderna – apesar de esse 

assunto já ter sido objeto de diversificadas análises ao longo das últimas décadas – e tentamos 

encontrar em Manuel Bandeira e Mário de Andrade – como já dissemos – características afins 

com relação aos poemas de  Godoy. Essas considerações se mostram pertinentes para 

compreendermos a trajetória literária do autor de Jataí e nos mostram um pouco como se 
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forjou o Modernismo em Goiás. A partir desses pontos e da comparação de alguns poemas de 

Godoy Garcia com esses autores basilares do Modernismo no Brasil., será montado o 

Capítulo 1 desta Dissertação. 

No Capítulo 2, dedicado a informações sobre José Godoy Garcia e ao pioneirismo da 

revista Oeste, abordamos a própria história pessoal e social do autor. Pesquisar sua formação 

literária, os caminhos profissionais percorridos, os reflexos disso em sua produção artística. 

Foram alguns dos fatos basilares da constituição dessa parte do trabalho. Recorremos, então, a 

entrevistas, a um livro de críticas feitas pelo próprio poeta
1
, enfim, a tudo o que pudesse nos 

conduzir ao conhecimento correto de alguns fatos da vida do autor e como eles se mostram ou 

como aparecem na obra produzida por Godoy. 

Neste segundo momento de nossa pesquisa, o leitor encontrará uma seleção de poemas 

de alguns dos autores que, por meio da revista Oeste, tiveram papel extremamente importante 

para a divulgação das novas práticas modernistas, ainda distantes da maioria dos poetas 

goianos consagrados, arraigados que estavam ao Parnasianismo e ao Romantismo. Autores 

como Bernardo Élis, José Décio Filho e Léo Lynce tiveram poemas publicados em tal veículo 

de imprensa. A partir de alguns dos textos, buscamos os primeiros lampejos modernistas em 

tais autores e, sempre que possível, associamo-los ao próprio Godoy Garcia. 

 Graças a essas pesquisas, constatamos que o autor não só foi importante para a 

literatura, mas para a história de Goiás (e por que não dizer do Brasil!) ao estar associado à 

Guerrilha de Trombas e Formoso, a única guerrilha rural do País no período anterior à 

Ditadura de 1964. Ele também participou de relevantes eventos culturais e sociais na 

construção de Brasília, como veremos.  Percebemos que essa participação em ações que se 

opuseram ao sistema político de sua época não foi completamente explicitada nas poesias de 

Godoy. Afinal, não era objetivo central  do autor a chamada literatura engajada, algo comum 

entre os seus companheiros de partido
2
. Entendida como manifestação sensível do intelecto, a 

poesia não poderia meramente se subordinar a intenções sociais. Em virtude disso, preferiu o 

autor abrir mão de uma influência mais consistente dessa sua atuação no que tange à produção 

de poemas. A mudança para Brasília e o trabalho como advogado foram decisivos para o seu 

labor artístico. Tudo isso, como dissemos, será tratado no segundo capítulo. 

Deveras influenciado pela Fase Heroica do Modernismo de 22, Godoy possui pontos de 

contato com autores desse momento literário brasileiro. Essa semelhança, no entanto, não se 

                                                           
1
 Referimo-nos à obra Aprendiz de Feiticeiro, na qual o autor discorre sobre aspectos gerais da literatura 

contemporânea. 
2
 Ferreira Gullar é o mais emblemático dos poetas que produziram literatura engajada. 
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mostra como mera reprodução ou cópia de tais autores. O que o nosso poeta faz é uma 

releitura de ideias e de recursos poéticos, trazendo mais elementos da realidade para o 

universo poético construído. Por isso, a morte da filha de um amigo e o acidente radioativo 

com o Césio em Goiânia emergem como temática de alguns de seus poemas. Essas ideias 

aparecem discutidas no segundo capítulo de forma mais pontual. 

Ainda nesse capítulo, falaremos da influência de Drummond na obra de Godoy Garcia. 

Enfatizaremos a construção dos versos longos, o poema prosaico, as reminiscências 

incômodas ao eu lírico. Características em relevo na obra poética de Drummond e que 

também povoam a obra do nosso autor de Jataí. 

Tomando por base, essencialmente, o primeiro livro do autor, notamos a reiteração de 

certas características literárias. Algumas usadas de forma mais recorrente, como a 

metalinguagem e o olhar sobre os desvalidos. A ênfase nesses aspectos será evidenciada no 

terceiro capítulo. 

Procuramos, especificamente no terceiro capítulo, analisar alguns poemas de Godoy 

Garcia que comprovassem aspectos essenciais do trajeto literário inovador a que se propunha 

o autor. Notamos, então, a presença da linguagem coloquial, do verso branco e da 

heterometria do verso, algumas novidades modernistas que não eram valorizadas em Goiás na 

primeira metade do século XX. Não buscamos, porém,  obscurecer outros nomes centrais do 

nosso Modernismo, como Léo Lynce, sobre cuja obra repousa a prova do seu pioneirismo 

quanto às novas tendências literárias de então.  

Em face da metalinguagem, usou-se como apoio maior o livro A metalinguagem, de 

Samira Chalhub (2001) sobre o tema. Além dessa, outras obras foram usadas para tentar 

explicar como se constitui tal construção poética nos textos de José Godoy. Para isso, 

recorremos, em especial, ao que Gilberto Mendonça Teles (1972) produziu sobre o assunto 

metalinguagem, sobre o poema que trabalha a própria gênese, ou seja, o poema que se volta 

sobre si mesmo. 

Também recorremos a teóricos que abordaram a questão da interpretação do texto 

literário. Para isso, visitamos obras de Tzvetan Todorov (2014), Octávio Paz (2012) e 

Humberto Eco (1979). 

Quanto aos poemas que abordam aspectos sociais ou que evidenciam o olhar social do 

poeta, também serão estudados no Capítulo 3. Buscamos uma análise bastante pautada pelo 

tom humanitário e social, despojada de afirmações que nos conduzissem a uma análise 

fortemente marxista ou mais socialista da obra de Godoy Garcia. Não se pode negar que o 
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marxismo ou a ótica socialista estão impregnados na formação do poeta. Porém, isso não se 

sobrepõe às intencionalidades poéticas e à maneira sensível com que ele nos fala das 

prostitutas, da “moça de Goiatuba”, das ruas (local de bêbados e de desvalidos), enfim, como 

ele evidencia a preocupação com o outro ser humano, no sentido existencial da palavra! 

Pensando na questão social e em como o poeta processa tal aspecto ao escrever, 

acessamos algumas das considerações feitas por Ferreira Gullar quanto à relação entre o poeta 

e o mundo que o cerca. Essas ponderações trazem luz a alguns dos motivos pelos quais o eu 

lírico godoyano tanto se ateve a questões vistas, muitas vezes, como comezinhas e, portanto, 

sem espaço no poema. A relação com o marxismo em ambos os autores (o goiano e o 

maranhense) também será explorada. Salientamos, porém, que a isso só recorreremos quando 

associado à discussão sobre os poemas transcritos nesta dissertação. 

Ainda no capítulo 3, tecemos algumas considerações sobre autores nos quais 

encontramos fortes marcas da poética de Godoy Garcia, o qual serviu de base poética para 

autores importantes da época. Buscamos associar o nosso autor a outros que produziram 

poemas que, direta ou indiretamente, explicitassem  recursos poéticos que haviam sido usados 

por Godoy Garcia. 

Enfim, em certos momentos, tivemos que transcrever alguns poemas na íntegra para que 

se pudéssemos mostrar aspectos centrais da obra de José Godoy; em outros, optamos por 

trabalhar parcialmente com alguns versos apenas. Em todas as ações, privilegiamos o trabalho 

do autor e os objetivos desta pesquisa. 

Esperamos que esta abordagem sirva para propiciar mais notoriedade ao autor José 

Godoy Garcia e recolocá-lo no protagonismo em face do reconhecimento do seu papel na 

implantação do Modernismo em Goiás. Sabemos que nomes como o de Leo Lynce e José 

Décio Filho aparecem com frequências em livros sobre o Modernismo em Goiás. Não é nosso 

interesse ofuscar a importância desses autores. Queremos apenas elevar o nome de Godoy ao 

espaço adequado dentro da consolidação das novas ideais literárias em Goiás na primeira 

metade do século passado. 

  

 

 

 

 

 



18 
 

 CAPÍTULO 1 

 

1.1 O MODERNISMO E SEUS REFLEXOS NO BRASIL 

 

Um dos mais conhecidos ditados populares é o de que “Águas passadas não movem 

moinho”. Tal provérbio nos conduz à ideia de que o passado não pode influenciar, alterar ou 

mudar o tempo presente. No campo artístico, no entanto, o adágio pode não ser tão eficaz e, 

por vezes, pode ser até desmentido ou invalidado. Afinal, há correntes artísticas que vão e 

vêm em um movimento cíclico, o que faz com que determinadas ideias do passado possam 

influenciar o presente de forma direta. Dessa forma, as águas passadas são o combustível para 

mover o moinho. Isso ocorreu, por exemplo, no que diz respeito ao âmbito literário, com 

alguns estilos de época que mantiveram características ou ideais quase idênticos. Podemos 

pensar em casos como o Humanismo e o Classicismo em Portugal. Ambos possuem pontos de 

contato latentes. O segundo aprimora a visão antropocêntrica usada no primeiro, o que 

também ocorre com o uso do verso decassílabo e com a predileção pelo soneto italiano. Logo, 

percebemos que, em especial, na literatura, o passado pode sim ser reafirmado no presente. 

Partindo dessa perspectiva, pensamos em discorrer um pouco sobre o Modernismo no 

Brasil. É claro que estamos cientes de que recorrer a isso pode nos conduzir a determinadas  

reflexões que já fizeram outros autores. Mesmo assim, pensamos ser essencial iniciar nossa 

discussão tecendo alguns comentários sobre como se deu o Modernismo no Brasil e de que 

forma ele foi absorvido ou entendido pelo resto do país, em especial nos centros urbanos não 

muito próximos de São Paulo ou do Rio de Janeiro.  

O Modernismo, no Brasil, se deu em uma época na qual eram necessárias mudanças na 

nossa produção artística, visto que os intelectuais brasileiros, sensíveis aos movimentos 

vanguardistas que já ocorriam em outras nações, resolveram organizar um evento plural que 

propiciasse uma roupagem mais genuinamente nossa a tudo o que aqui se produzia como 

representação estética. Essa ideia surgiu não por um desejo casual dos artistas brasileiros, mas 

pelo fato de que se mostrava essencial que a arte nacional ganhasse mais autonomia e se 

revestisse de credibilidade diante dos rumos artísticos mundiais e tornasse mais perceptível 

sua autenticidade. Foi mister, então, que produtores de arte de diversificadas áreas de atuação 

se juntassem para que se pudesse elaborar um evento capaz de ser a síntese dos anseios 

estéticos de então. A Semana de Arte Moderna, plural em sua composição, teve papel 

essencial nesse contexto. O que nela se produziu, principalmente, teve o papel de ruptura com 
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o academicismo e o europeísmo que nossos intelectuais tanto seguiam. Participaram da 

Semana, como sabemos, pintores, escultores, escritores e demais interessados em implantar o 

novo em nosso País.  

Houve, no entanto, alguns críticos que analisassem a Semana pela ótica estritamente 

política. Acreditamos que os fatores políticos influenciaram, sim, a organização de tal evento. 

Muitos estudiosos da literatura brasileira comprovaram essa faceta não muito comentada de 

nossa formação modernista. O próprio Getúlio Vargas, à época da Revolução de 30, associou 

alguns dos ideais da Semana como predecessores da revolução político-social implantada pelo 

grande estadista gaúcho
3
. Afrânio Coutinho (1997) observa que 

 

De certa forma, o político em seu discurso endossou a tese de 

Astrojildo Pereira, que vê a Semana de Arte Moderna como algo de 

muito semelhante a um 5 de julho artístico e literário, ou seja, como a 

expressão inicial  informe e contraditória, mas já com um alcance 

decisivo  da revolução intelectual que ia imprimir novo impulso e 

traçar novos rumos ao desenvolvimento ulterior da inteligência 

brasileira, acompanhando passo a passo, em seus movimentos de ação 

e reação, todo o processo de reajustamento do país às novas condições 

históricas legadas pela primeira guerra mundial. 

(p.23) 

 

Esses posicionamentos apresentados por COUTINHO (1997) nos mostram que as 

mudanças revolucionárias propostas pelos modernistas foram além do ambiente artístico. 

Mudanças precisavam ser feitas e o movimento intelectual brasileiro em torno da Semana foi, 

de fato, um dos grandes responsáveis pela ascensão de uma visão que pregasse não mais o 

apego ao antigo, às formas convencionais de se produzir arte e, em face desse papel 

vanguardista, serviu de alicerce seguro e forte, por assim dizer, dos anseios de alguns políticos 

que desejavam a mudança no cenário político e cultural de nosso país. Vale salientar que essa 

aproximação entre o modernismo e a política também se materializou em Goiás, como 

veremos mais adiante. De certa forma, tal associação é produto do engajamento de alguns 

autores que, movidos pela preocupação social, acabam utilizando sua arte como mecanismo 

de alteração ideológica e deixam entrever essas relações com aspectos políticos aos quais se 

mesclam. Muitos dos partícipes da Semana, aliás, depois acabaram ocupando postos no 

                                                           
3
 Baseamo-nos em alguns posicionamentos que Getúlio Vargas defende em O Governo Trabalhista do Brasil, 

publicado pela editora José Olympio em 1952. O político estava mesmo certo, pois muitos dos modernistas 

defenderam ideais mais ligados aos aspectos sociais, como é o caso de Mário de Andrade, que se aproximavam 

dos objetivos também defendidos por Getúlio. 



20 
 

Estado Novo, como foi o caso de Graça Aranha e Mário de Andrade, este último foi nomeado 

para cargos diversos na cidade do Rio de Janeiro, onde ele permaneceu de 1937 até 1941. 

Cabe ressaltar, porém, a diferença que há entre o Movimento Modernista e o que 

costumamos chamar de Moderno. O moderno e o modernismo, enquanto significação 

vocabular, podem ter sido usados em outros contextos histórico-literários, pois representam a 

chegada de um ideal que não condiz com o que está em voga, que altera a forma como se vê 

ou como se julga algo. Moderno é derivado do latim modernu, que significa dos tempos atuais 

ou mais próximos de nós, recente. O moderno seria algo atual, próximo de nós, recente. Já 

modernismo foi criado a partir do vocábulo francês modernisme
4
 e significa a forma natural 

com que se adotam ideias novas ainda não contempladas pela tradição. Se analisarmos dessa 

forma, tais vocábulos (no sentido literal da palavra) estiveram presentes em várias instâncias 

da trajetória cultural da humanidade. Isso porque o que hoje julgamos ultrapassado foi, em 

sua implantação, algo novo. O Romantismo, por exemplo, trouxe inovações, originalidades 

que ainda não tinham sido usadas no campo literário, antes do seu advento. Se pensarmos 

assim, então, esse estilo de época fora moderno quando se iniciou no Brasil, oficialmente, no 

âmbito literário, em 1836. Para nosso trabalho, todavia, lançaremos mão dessas duas palavras 

essenciais para nos referirmos, em especial, às reflexões que foram propiciadas a partir de 

1922, como desdobramento dos nossos primeiros autores oficialmente modernistas. Haverá 

casos, ao longo das discussões aqui levantadas, em que utilizaremos moderno e modernismo 

de forma a nos remetermos a escritores e artistas que romperam com a tradição e o 

conservadorismo que eram hegemônicos na primeira metade do Século XX no Brasil. 

Consensualmente, foi Baudelaire que usou o vocábulo modernidade pela primeira vez, 

ainda no século XIX, em seus artigos sobre arte. Essa afirmação aparece na obra Sobre a 

Modernidade o pintor da vida moderna
5
, cujo conteúdo se associa a análises de pinturas. A 

modernidade consistiria em algo atual, que quebrava com o tradicionalismo e com os 

parâmetros consolidados em dada época. Seria algo de grande impacto intelectual e que, a 

partir dali, seria modelar a quem produzisse, então, alguma forma de arte. A literatura se 

apropriou bastante dessa ânsia de renovação ou de quebra das amarras passadistas, e muitos 

intelectuais viram em Baudelaire a base para que se fizesse, no Brasil, por exemplo, 

                                                           
4
 Tomamos como parâmetro a definição que se encontra no Dicionário Aurélio digital, software integrante dos 

programas para o sistema operacional Windows. 
5
 Estamos nos referindo à edição de textos de Baudelaire feita por Teixeira Coelho e lançada em 1996, no Brasil, 

pela editora Paz e Terra: BAUDELAIRE, Charles. Sobre a modernidade: o pintor da vida moderna (Org.Teixeira 

Coelho). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 
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verdadeira abertura ao novo, tomando por base muitas das convicções artísticas do grande 

poeta francês sobre a chegada da modernidade nas artes. 

Foi com esse espírito de mudança que se instituiu o Modernismo no Brasil. Seus 

preceitos, incubados desde a época de transição (Pré-Modernismo, didaticamente datado entre 

os anos de 1902 e 1922), constituiriam uma mudança de paradigmas na literatura, na pintura e 

na escultura, principalmente. É claro que esse pretenso radicalismo, essa ruptura, coube aos 

autores da Primeira Fase, a Geração Heroica (1922-1930) em especial. Aos poucos, o que se 

buscava era um modo de produção artística que contemplasse os anseios da terra, que fosse 

basilar, que trouxesse um papel de maior relevância às nossas letras. Esperava-se, portanto, 

que os padrões das escolas literárias  estilos de época  europeias (Realismo, Naturalismo, 

Parnasianismo, Simbolismo...) deixassem de ser a única base para a produção literária e 

passassem a ser apenas mais uma entre outras tantas ideias associadas à construção artística. 

Dessa forma, os padrões europeus de arte não reinariam soberanos, como até então acontecia. 

Parecia evidente que a literatura brasileira não deveria cumprir apenas os ditames europeus, 

tão valorizados no País por diversos artífices nacionais. Era a hora de dar espaço à criação e 

não à estagnação de nossa arte. Com esta intenção, a chegada de ideias vinculadas aos poetas 

que sucederam Baudelaire, principalmente, foi muito bem recepcionada pelos nossos 

“Meninos de 22”. Os movimentos vanguardistas, por exemplo, são muito comentados e logo 

ganham muitos adeptos aqui no Brasil. O futurismo foi, a priori, o primeiro a ser aproveitado 

entre os autores ávidos pelas mudanças na literatura de nosso país.  

É com esses objetivos que o Modernismo encontra pouso seguro entre os autores 

brasileiros da primeira metade do século XX, como sabemos. Por isso, hoje, costumamos 

falar em literatura antes e depois da implantação dos ideais cultivados na Semana de Arte 

Moderna e reiterados desde então. Veremos que, mesmo tendo se passado 95 anos desde a 

realização deste grande evento cultural em São Paulo, ainda nos pegamos surpresos com a 

abrangência e a força que o Modernismo teve e tem no tocante às manifestações artísticas que 

ainda vigoram no Brasil.  

 

 

1. 2– A importância do ano de 1922 para a história literária brasileira 

 

O Modernismo e seus desdobramentos não são novidade para mais ninguém no campo 

das letras. Ainda assim, existem lacunas, sempre que se traz à tona um novo nome daqueles 
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que, de uma maneira ou de outra, auxiliaram na consolidação de tão importante movimento 

artístico. Vamos nos ater a alguns aspectos mais consonantes ao que se discutirá sobre os 

reflexos das inovações literárias em Goiás e da participação de alguns indivíduos relevantes 

para essa manifestação cultural nesse Estado. 

Quase consensualmente, alguns especialistas em história literária situam o ano de 1902, 

data da publicação da obra Os sertões, de Euclides da Cunha,  como o início da preparação 

para uma grande ruptura com modelos artísticos oriundos da Europa e praticados no nosso 

país. Porém, há outros acontecimentos que seriam decisivos para a robustez do Modernismo 

em 1922. Por exemplo, em 1912, ao retornar da França, Oswald de Andrade está bastante 

influenciado pelo Futurismo, que lá vigorava. Em 1917, Mário de Andrade estreia com o seu 

Há uma gota de sangue em cada poema, livro ainda híbrido, contendo influências do verso 

tradicional e rompantes modernistas. 

Um fato essencial ocorre em 1917, o que aproximou muitos dos jovens paulistanos que 

integrariam a Semana. Monteiro Lobato, já renomado jornalista e autor, fez duras críticas 

sobre a exposição de quadros de Anita Malfatti, o que levou alguns jovens artistas a “tomarem 

as dores” da pintora e organizarem algo que pudesse mostrar ao país o que eram essas novas 

tendências artísticas  Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, Expressionismo, Impressionismo...  

que já haviam se consolidado em outros países,  onde já não eram tão novas assim. Ainda 

nesse ano, em 21 de novembro, houve o encontro entre Mário de Andrade e Oswald de 

Andrade. Este último, trabalhando como repórter, acabou brigando com outro colega de 

profissão porque queria o discurso escrito, que Mário pronunciara em homenagem ao 

Secretário Paulista, Elói Chaves, que apoiava a participação do Brasil na guerra, com tons 

bastante patrióticos. Essa conferência, na visão de Oswald, deveria ser publicada na íntegra, 

como mostra Afrânio Coutinho (1967, p.6): 

 

A oração de Mário de Andrade é de juvenil entusiasmo, reflete o espírito 

aliadófilo nacional, emocionalmente exacerbado pelo afundamento recente 

de navios brasileiros pelos alemães. Oswald de Andrade era repórter do 

Jornal do Commercio e, impressionado pelo discurso, que julgava belo, quis 

publicá-lo na íntegra, e, para conseguir as laudas originais, brigou a tapa com 

um colega de outra folha. No outro dia, o Jornal do Commercio estampava o 

discurso de Mário de Morais Andrade, que se tornou, então, amigo de 

Oswald. 

 



23 
 

Surge, então, a amizade entre os dois grandes participantes do Modernismo em sua 

primeira fase. Essa cumplicidade fraterna entre ambos equilibraria os ânimos no que tange à 

realização do grande evento artístico brasileiro. Afinal, o temperamento mais impulsivo de 

Oswald encontraria na calmaria do amigo Mário o tempero para o êxito do referido evento 

paulistano. 

Depois disso, foram-se ajeitando as ocasiões para que em 1922 ocorresse o tão afamado 

evento artístico brasileiro. Como a ideia que alimentava as ações dos intelectuais de nossas 

letras era a de inovação, de modernização e de criação de uma arte genuinamente nacional, 

houve certo cuidado, entre os autores da Primeira Fase do Modernismo, em organizar textos e 

conferências que tematizassem aspectos importantes da literatura do País, como nos afirmam 

Benjamin Abdala Júnior e Samira Youssef Campedelli (2001, p. 199): 

 

Deveriam criar na prática dessa pesquisa e na construção do texto artístico o 

nosso próprio código literário. Fomos influenciados no sentido de nos 

descobrirmos artisticamente na linguagem. Não poderíamos nos restringir 

apenas aos conteúdos como aconteceu em parte no Romantismo, mas 

deveríamos considerar os processos formais de organização da palavra 

escrita (forma e conteúdo). 

 

 No entanto, a maior preocupação dos idealizadores da Semana era mesmo a de causar 

espanto, chamar a atenção da sociedade e do mundo para uma verdadeira revolução cultural 

no Brasil. Como alguns dos artistas brasileiros haviam estudado lá fora, principalmente na 

França, trouxeram de lá forte influência dos movimentos vanguardistas (Futurismo,  

Dadaísmo, Expressionismo e Cubismo), sem deixar, contudo, que isso tirasse o teor 

propriamente brasileiro que estavam propondo para o que aqui se passasse a produzir como 

parâmetro para a arte.  

Muitos estudos sobre a ocorrência do evento estão em livros de teóricos e de críticos 

que produziram uma vasta bibliografia sobre o Modernismo. O que se pretende aqui, por essa 

razão, não é trazer um compêndio do que foi o mencionado período artístico, mas somente 

elencar alguns pontos decisivos para que esse movimento pudesse chegar a Goiás e fosse 

pulverizado entre os intelectuais goianos, em especial pelos autores que se reuniam em torno 

da revista Oeste. 

Dentre outros importantes autores, a nosso ver, Maria Adelaide Amaral, em sua obra 

Tarsila, trouxe relevante contribuição ao fazer um precioso trabalho de pesquisa sobre os 
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envolvidos na Semana. Para isso, contou a história do ponto de vista das relações entre Tarsila 

do Amaral e Oswald de Andrade, reconstituindo fatos relevantes (como a pobreza pela qual 

passou Oswald de Andrade após a Crise de 1929, a prisão de Tarsila do Amaral, acusada de 

comunismo...) e que não costumam frequentar as páginas dos livros de literatura que 

trabalham os movimentos literários para alunos do ensino médio. A forma como Oswald, em 

particular, viveu intensamente o Modernismo se destaca nas páginas de tal obra. O ímpeto e a 

audácia do autor de Memórias Sentimentais de João Miramar foram decisivos para que 

realmente houvesse a Semana. Tudo isso aparece de forma clara em Tarsila, um verdadeiro 

apanhado histórico do que foi o nosso Modernismo. 

Vários teóricos buscaram subsídios históricos e literários para trazer à luz algumas das 

contribuições e mudanças trazidas pelos nossos primeiros modernistas. Para José Guilherme 

Merquior, a prática linguística da Geração de 22 ainda hoje é seguida por outros autores. Isso 

se evidencia porque 

 

[a] primeira consequência de um olhar distanciado da poesia de 22 (e de 30 – 

da poesia antes de 45) é transformar essa visão em próxima; pois do 

contrário desses poemas nasce pouco a pouco a certeza de que o espírito de 

22 se conserva absolutamente vivo, e ainda mais vivo, porque depois dessa 

data e da fundação da grande obra dos modernistas, nada mais alterou 

verticalmente a poesia brasileira. 

(MERQUIOR, 1996, p. 36) 

 

Como se percebe, o autor acredita que alguns mecanismos de produção do texto literário 

usados pelos autores de 22 persistem até hoje, graças ao fato de que eles conseguiram 

transcender o espaço cronológico de implantação do Modernismo e ditam, ainda hoje, alguns 

parâmetros para escritores que os sucederam. Um claro exemplo disso é a obra poética de 

José Godoy Garcia, como se notará mais à frente. 

Mas, como já dissemos, vamos nos ater a aspectos que se relacionem ao objeto desta 

pesquisa e à forma como esse Modernismo Paulistano influenciou a literatura goiana ou 

reverberou em território goiano. Logo, a abordagem pontual desses pioneiros modernistas 

(principalmente Bandeira e, posteriormente, Drummond) se mostra pertinente, visto que eles 

não são o objeto central desta pesquisa, mas funcionam como catalisadores ou propulsores do 

que aqui se irá discutir. Por esta razão, em alguns instantes recorreremos a autores que hoje 

fazem parte da tradição literária brasileira, deixando marcante a sua forma de produção 

literária, sendo retomada por autores da contemporaneidade. 
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Abordamos alguns poemas célebres e relevantes buscando perscrutar características 

modernistas que se consagrariam pelo uso recorrente em autores que sucederam a Semana e 

que podem ter influenciado, a nosso ver, a poética de José Godoy Garcia. Utilizamos alguns 

textos de dois dos modernistas dessa primeira leva: Mário de Andrade (1893-1945) e Manuel 

Bandeira (1886-1968). Depois deles, recorremos à poesia de Carlos Drummond de Andrade 

(1902-1987), pertencente à Segunda Geração do Modernismo. Essas incursões se mostram 

essenciais para compreendermos a construção da obra de Godoy Garcia, Rio do Sono, em 

especial. 

Falaremos, agora, um pouco dos autores que foram diretamente importantes para o 

caminho literário que José Godoy Garcia escolheu. Esta afirmação se encontra em diversas 

entrevistas dadas pelo autor, algumas das quais citaremos, de agora em diante, em notas de 

rodapé ou abertamente ao longo das discussões aqui feitas. 

 

1.2 – Um pouco sobre Mário de Andrade 

 Considerado o “Papa do Modernismo”, Mário de Andrade desenvolveu um  importante 

papel no resgate da cultura popular ou das manifestações artísticas genuinamente brasileiras. 

O seu Macunaíma trouxe à baila alguns aspectos  muitas vezes irônicos  de lendas 

indígenas e de tradições africanas e europeias. O protagonista da narrativa, um verdadeiro 

pícaro, vivencia aventuras diversas após terem roubado seu amuleto, a sua muiraquitã a qual 

tinha função sagrada. Como não gostava de trabalhar e não tinha os atributos caracterizadores 

do herói, o mencionado protagonista acaba por impressionar pela sua preguiça e pelos modos 

como conduzia as coisas. Mesmo um pouco bizarro, Macunaíma é o herói (anti-herói) que se 

pretendia construir no Modernismo. Seus defeitos, acentuados, contrapõem-no aos guerreiros 

invencíveis criados no Romantismo. O índio de Mário não tem os arroubos românticos de um 

Ubirajara, nem encarna a doçura de uma Iracema (ambos moldados por um padrão europeu de 

construção do herói). Ao contrário disso, Macunaíma possui uma maneira de dar um jeitinho 

em tudo, sem que tenha superpoderes ou uma força descomunal. Mesmo assim, a sua 

construção é uma forma de enaltecer a verdadeira miscigenação brasileira, tomando como 

viés as manifestações culturais brasileiras. Em tal livro, Mário trabalha uma linguagem cheia 

de estruturas não convencionais ao texto literário, como a presença da linguagem com 

acentuados traços de coloquialidade. Isso já evidenciava intenção do seu projeto autoral de 
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reconstrução de nossas letras e de nossa arte. Para isso, buscou respaldo no aprofundado 

estudo que fez sobre o folclore e as tradições populares brasileiras.  

Esse mesmo Mário do texto em prosa acaba por influenciar muitos poetas que o 

sucederam. É importante lembrar o seu “Prefácio interessantíssimo”, que integra a obra 

Pauliceia desvairada (1922)
6
, célebre por trazer à tona alguns ideais da arte modernista e 

algumas afirmações sobre o que de fato seria esse novo momento da literatura brasileira, 

especialmente da poesia: 

 

O impulso lírico clama dentro de nós como turba enfuriada. Seria 

engraçadíssimo que esta dissesse: "Alto lá! Cada qual berre por sua 

vez; e quem tiver o argumento mais forte, guarde-o para o fim!" A 

turba é confusão aparente. Quem souber afastar-se idealmente dela, 

verá o impotente desenvolver-se dessa alma coletiva, falando a 

retórica exata das reivindicações. Minhas reivindicações? Liberdade. 

Uso dela; não abuso. Sei embricá-la nas minhas verdades filosóficas e 

religiosas, não convencionais como a Arte, são verdades. Tanto não 

abuso! Não pretendo obrigar ninguém a seguir-me. Costumo andar 

sozinho. 

(ANDRADE, 1987, p. 67 ) 

 

No prefácio de Mário, há diversas assertivas sobre o que se configuraria como teoria 

literária aos olhos dos que propunham uma mudança em nossa poesia. Para o poeta, as 

amarras do verso parnasiano e a obrigatoriedade de seguir normas já instituídas para a 

construção do poema cederiam espaço para um lirismo mais voltado à arte, à liberdade de 

criação para o artista. Essa postura, no início do Século XX, propunha uma nova roupagem 

para a arte de compor versos. Decorrente dessa essência pretensamente inovadora, surge uma 

obra deveras marcada pela ruptura, pela preocupação em se opor ao academicismo que 

imperava na nossa literatura. Com mais liberdade estrutural e temática, o poema nasce bem 

mais inventivo. Salientamos, ainda, a ambiência à qual o autor faz referência: a cidade de São 

Paulo, berço dos grandes latifundiários de café. Isso condizia com a iniciativa de abordar as 

coisas relacionadas ao Brasil, com a tentativa de mostrar a superioridade do que era nosso em 

relação ao que era estrangeiro, o que, porém, não chegava a um bairrismo extremado. 

                                                           
6
 Utilizamos a seguinte obra:  Poesias completas de Mário do Andrade ; edição crítica de Diléa Zanotto ManfIo. - 

Bolo Horizonte : ltatiaia ; São Paulo : Editora da Universidade de São Paulo. 1987. 
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Além disso, é essencial que pontuemos o lado mais existencialista de sua poética, isto é, 

a preocupação que o poeta demonstrou com relação ao homem brasileiro. Há vários poemas 

em que o eu lírico se sente perdido em meio a tantas atribulações ou em meio a tantas 

“máscaras” que precisamos usar no cotidiano.  

Em alguns poemas, evidencia-se certo olhar social, o que nos mostra que o autor não se 

prendeu exclusivamente às prerrogativas da Primeira Geração: 

 

O que que vêm fazer pelos meus olhos tantos barcos 

Lenços rompendo adeuses presentinhos 

Charangas na terra-roxa das estações um grito 

Um grito não um fruto 

Que me faz esquecer a miséria do mundo pão pão... 

 

O que que vem fazer na minha boca um beijo 

A mulher da Bolívia agarrando 

Um penacho de viúvas restritas 

Restritas não restrutas 

Que o papagalo repassa e põe na vida... 

(ANDRADE, 1976, p.62) 

 

O poema foi extraído do livro O carro da miséria (1946). Já o título do texto acima é 

bastante sugestivo. Afinal, a alusão à miséria vista pelo eu lírico tem apelo social, e a 

contemplação da realidade inquieta o eu lírico, em face da ânsia por ver tanta desigualdade 

social nas ruas de São Paulo, tanto artificialismo o cercando, visto que as pessoas estavam se 

preocupando mais com a aparência do que com a essência humana. O poema, do qual 

transcrevemos apenas um excerto, foi dedicado a Carlos Lacerda e foi escrito entre 1930 e 

1943. Vale reiterar que a preocupação social não era a principal característica dos autores da 

Fase Heroica. Não há, porém, uma solidez em tal abordagem dos aspectos sociais, o que se 

perceberá mais acuradamente alguns anos mais tarde com Ferreira Gullar.   

Um dos grandes estudiosos da obra de Mário de Andrade,  o crítico João Luiz Lafetá, ao 

analisar alguns dos pontos da obra do autor paulistano, constatou a importância do poeta para 

a consolidação do Modernismo. Declarou ainda que 

 

(...) se nos limitarmos ao exame do fenômeno de Pauliceia 

desvairada, veremos que seu caráter de novidade desconcertante tem 

papel decisivo na recepção entusiástica dos contemporâneos. O 

charme da novidade tinha raízes num impulso profundo das 
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mudanças. Para agir como agiu, não podia apenas ostentar a leveza 

das modas passageiras, mas necessitava radicar-se em estímulo 

interior persistente, provocando tanto pelo contato com as poéticas 

vanguardistas europeias como pela vivência intensa da nova realidade 

de São Paulo no início dos anos 20. Poderíamos dizer, um pouco 

rebarbativamente, que a necessidade profunda a animar o sujeito é a 

representação moderna do seu próprio eu moderno, em estreita 

correlação com a cidade moderna. (LAFETÁ, 2001, p. 55) 

 

Como notamos, há uma grande relação entre a cidade de São Paulo, berço da 

modernização do espaço urbano no Brasil, e os anseios de um autor que não buscou 

inspiração apenas nas tendências artísticas efêmeras que se anunciavam como novidade. 

Amparado por algumas ideias vanguardistas, Mário foi além da mera ânsia de instaurar o 

novo. Ao contrário disso, sua consciência crítica é notória, o que fez com que ele se tornasse 

um grande mestre para diversos autores, entre os quais citamos o nosso Godoy Garcia. 

A abordagem de parte da poética de Mário de Andrade se associa à nossa intenção de 

comprovar o viés social que aparece na obra do poeta e nos poemas de José Godoy Garcia. 

Aliás, o próprio poeta goiano, em entrevistas, confessou a influência que recebeu de Mário, 

dedicando-lhe, inclusive a obra Rio do Sono, como consta na folha de rosto da mencionada 

obra. Sabemos, inclusive, que Godoy Garcia assistiu a uma das conferências de Mário, no 

Itamaraty, durante os anos em que ambos estiveram no Rio de Janeiro.   

Diretamente, o viés social de Godoy Garcia se dá, em vários momentos, como crítica ao 

crescimento do acúmulo de bens, pela consolidação do material, deixando muitos à margem 

da sociedade e, não raro, degradando os recursos naturais do planeta. Salientamos que Mário  

de Andrade também produziu alguns poemas que deixavam clara a percepção de que as 

desigualdades sociais precisavam ser combatidas. O autor paulistano foi, aliás, contabilizado 

entre os simpatizantes do Partido Comunista, embora nunca tenha oficialmente participado de 

tal ideologia político-social. 

Houve outro ponto de contato entre Godoy Garcia e Mário de Andrade. Os dois 

cantaram, de maneira diferente, a terra. Em especial, vemos que no primeiro há uma 

preocupação maior em associar o canto a questões inerentes à relação do homem com o meio 

natural enquanto o segundo poeta parece cantar a sua São Paulo de forma mais subjetiva, 

idealizando-a em certos momentos. Vários são os poemas em que Godoy Garcia faz menção a 

lugares específicos de Goiás ou ao próprio estado goiano, como veremos um pouco mais à 

frente de nosso trabalho. Há, em nosso caro poeta, um tom mais telúrico, mais preocupado 

com a relação do homem com a terra, com os rios, com o chão, enfim, uma abordagem mais 
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ligada à própria condição humana como ser integrante da natureza e não apenas um amor 

enormemente explicitado por um locus específico, como no caso de Mário de Andrade.  

 

1.3 Breves considerações sobre Manuel Bandeira 

Outro importante poeta, que fez parte da formação literária de Godoy Garcia, foi 

Manuel Bandeira, ao qual o poeta goiano dedicou, inclusive, um poema
7
 . Para o autor de 

Libertinagem, a crítica à métrica e ao verso enfaixado dos parnasianos acabou por nos mostrar 

que era possível, sim, produzir boa poesia sem que se lançasse mão de um rigor formal 

extremo. Seus poemas mais ritmados chamam a atenção do leitor, conduzindo a uma leveza 

sonora que impressiona pela forma com que são construídos, o que também notamos nos 

poemas de José Godoy Garcia. O olhar para os desvalidos é um importante ponto consonante 

entre a poesia de Bandeira e a de Godoy. Isso aparece, por exemplo, no conhecido poema a 

seguir: 

 

O BICHO 

 

Vi ontem um bicho 

Na imundície do pátio 

Catando comida entre os detritos. 

 

Quando achava alguma coisa,  

Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade. 

 

O bicho não era um cão,  

Não era um gato, 

Não era um rato. 

 

O bicho, meu Deus, era um homem! 

(BANDEIRA, 1993, p. 202-203) 

 

Notamos que há uma intenção social no mencionado poema. A degradação humana se 

evidencia fortemente aí. Afinal, não era um bicho que vasculhava o lixo à procura de restos de 

alimento, mas sim um homem. A fome demonstrada pelo indivíduo se mostra tão incômoda 

que ele fica privado dos sentidos, por isso, engolia tudo de forma apressada na ânsia de matar 

                                                           
7
 Na obra Aqui é a terra (1980), a qual reúne os livros de poema de José Godoy Garcia publicados até 1980, 

aparece o Poema dedicado a Manuel Bandeira. Curiosamente, na reunião de todos os poemas de Godoy Garcia, 

que serviu de base para nosso trabalho, não aparece o mencionado poema. Pensamos que isso foi uma opção do 

próprio autor de Jataí, visto que ele costuma alterar alguns poemas entre uma publicação e outra de suas obras. 
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sua fome. Uma nítida animalização do homem surge como uma forma inusitada para o eu 

lírico. O uso do vocativo, no último verso, confirma a ideia de espanto, o que se acentua com 

o uso da exclamação ao final da oração. Veja como o assombro soa como um grito de 

indignação ou de revolta, algo bastante comum em textos com o viés social.  

Ressaltamos, ainda, a excelente seleção vocabular por parte do autor. Na última estrofe, 

por exemplo, além dos paralelismos, Bandeira menciona uma degradação da cadeia alimentar. 

Nesta estruturação, estaria o homem abaixo de cão, gato e rato, posto que buscava no lixo o 

resto do que os outros haviam comido, assimilando-se aos três animais que acabamos de citar. 

Aliás, o homem seria inferior a eles, por isso o espanto do eu lírico no último verso. 

Em outro poema, o escapismo – que também aparece em Godoy Garcia  configura 

uma forma de se ser feliz em outro lugar, um meio de se refugiar no onirismo para resolver os 

problemas do âmago ou aqueles que inquietam o poeta: 

 

VOU-ME EMBORA PRA PASÁRGADA 

 

(...) 

E quando eu estiver mais triste 

Mas triste de não ter jeito 

Quando de noite me der  

Vontade de me matar 

- Lá sou amigo do rei – 

Terei a mulher que eu quero 

Na cama que escolherei 

Vou-me embora pra Pasárgada. 

(BANDEIRA, 1993, p. 144) 

 

Percebemos o desejo do eu lírico de evadir-se do mundo real. Para isso, a sua 

“Pasárgada” funciona como um mundo ideal, uma realidade na qual emergem as cenas as 

quais ele julgava adequadas aos seus anseios. Ele teria, em tal lugar, tudo aquilo que no 

mundo concreto, palpável, ele não tem. Ele teria a mulher que desejava, a “Rosa” para lhe 

contar histórias, enfim, seria feliz nessa realidade virtualmente construída. Esse escapismo 

funcionaria como um alento aos anseios do eu lírico. O desejo de se aventurar por essa terra 

imaginada funciona, então, como escape à resignação, como outra vida, mais aprazível e, por 

isso, cantada e exaltada.  
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Destacamos a menção à mulher, algo que é bastante recorrente também em Godoy 

Garcia. Aliás, esta é uma das presenças mais fortes na poética do autor goiano. Há 

consonâncias entre o papel ativo exercido pelo eu lírico no texto acima e a postura de cobiça 

da mulher por parte do eu lírico godoyano. Tanto em Godoy quanto em Bandeira aparecem as 

mulheres mais humanizadas, menos idealizadas, mais acessíveis aos poetas, o que as torna 

ponto-chave dos desejos dos poetas. Em “Evocação de Maria Elvira”, por exemplo, texto que 

aparece em Rio do Sono, a contemplação da mulher leva o eu lírico a (re)construir a cena em 

que vira Maria Elvira em cima de uma árvore frutífera. A personagem feminina não aparece 

vulgarizada ou hiperbolicamente idealizada. O que temos é a rememoração do poeta em face 

de uma cena de observação da mulher. Positivamente, o eu lírico se alegrar pela personagem 

não ter se casado ou morrido, o que seria uma pena na visão dele. Esse texto de Godoy Garcia 

será abordado no terceiro capítulo de nosso trabalho. 

Outra característica marcante da poesia de Bandeira é a utilização de um tom meio 

irônico, herança do poema-piada, o que também aparece como gênese poética em Godoy 

Garcia. No poema “Irene no céu”, que compõe a obra Libertinagem, publicada em 1930, essa 

ironia aparece associada a ideia de subserviência em que são enquadrados os negros: 

 

IRENE NO CÉU 

 

Irene preta 

Irene boa 

Irene sempre de bom humor. 

 

Imagino Irene entrando no céu: 

 Licença, meu branco! 

E São Pedro bonachão: 

  Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. 

(BANDEIRA, 1993, p. 142) 

 

No pequeno poema, com características narrativas, Bandeira trabalha com duas estrofes 

apenas. Na primeira, caracteriza a personagem. Para isso, lança mão de frases nominais, como 

a acentuar a simplicidade de Irene. Na segunda, a construção do discurso direto evidencia o 

teor social do poema. A personagem se dirige a São Pedro com um ar de submissão, de 

respeito. Veja como o uso de “meu branco” demonstra a importância hierárquica, vamos dizer 

assim, dada ao conhecido santo: a negra submissa ao homem branco. O uso do adjetivo 
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“bonachão” atribui ao homem um ar de simplicidade, de compleição com relação à Irene. Ao 

pedir que ela entrasse sem pedir licença, é como se dissesse que aquela cerimônia não era 

necessária ali, que ela já fora submissa aos brancos demais na Terra e, agora no “Céu”, não 

havia mais necessidade dessa subalternidade. Tudo isso mesclado a uma linguagem bastante 

acessível ao leitor, fugindo aos eruditismos que os modernistas tanto combatiam! O poeta, 

além disso, não se distancia do cotidiano, pois este também é matéria-prima para seus textos.  

Esse lirismo latente é recorrente na obra de Bandeira e seu canto nos conduz, muitas 

vezes à reflexão sobre o que está à nossa volta. Jorge Koshiyama, um dos grandes 

conhecedores da obra do poeta pernambucano, diz-nos que : 

 

No meio da excentricidade em que vivemos, em meio à dor, à solidão, 

ao espanto frente ao desenraizamento do presente irrompe, como um 

grito de vida e de esperança  nostalgia de uma comunhão, essa 

palavra que nos repõe, mesmo corporalmente, a caminho. Finalmente, 

compreende-se o lirismo como emoção, como pungência, mas, ao 

mesmo tempo, como um caminho em que se resgata a memória de 

uma unidade. (2001, p. 92-93) 

 

O lirismo de Bandeira é marcadamente forte, o que nos remete à sensibilização, algo 

também materializado na obra de Godoy Garcia, como no poema em que ele faz menção ao 

acidente com o Césio 137 em Goiânia. A poética do autor de O ritmo dissoluto possui 

algumas marcas que também comporão a poética de Godoy Garcia, em especial no que 

concerne ao olhar mais humano para a vida e para os seres marginalizados. 

Esporadicamente, Bandeira lançou mão da metalinguagem, deixando-a clara em 

diversos poemas. Em seu conhecido poema “Poética”, também integrante de Libertinagem, 

encontramos talvez uma espécie de ideal poético a ser seguido, algo como um manual de 

normas sobre o que constituiria um poema modernista ou destituído das amarras linguísticas 

tradicionais: 

 

POÉTICA 

Estou farto do lirismo comedido 

Do lirismo bem comportado 

Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente                                                      

protocolo e manifestações de apreço 

[ao senhor diretor 
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Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o  

cunho vernáculo de um vocábulo 

 

Abaixo os puristas 

(...) 

(BANDEIRA, 1993, p. 129). 

 

Nesse poema, do qual transcrevemos apenas as três primeiras estrofes, encontramos o 

repúdio ao jeito convencional, tradicional (parnasiano, por assim dizer) de construir textos. 

Nota-se como o eu lírico se opõe a esse lirismo mais trabalhado, bem comportado, que 

obedece aos ditames formais (clara alusão ao Parnasianismo) da estruturação poética. Para 

acentuar essa oposição, há o uso da ironia ao se referir a esses poetas que produziam textos à 

luz dos ditames estritamente mecânicos (tanto que se fala do livro de ponto-expediente, algo 

comum a quem bate o ponto todo dia à hora do trabalho). A menção aos “puristas” também 

evidencia uma refutação daquilo que se aferia como qualitativo para a época anterior ao 

Modernismo. Afinal, o modelo poético perpassava a métrica rígida, a predileção pelo soneto e 

o uso de uma linguagem fortemente marcada pelo eruditismo. Assim, ao rechaçar tais 

estruturas, o eu poético reafirma uma das principais características da estética modernista que 

era a criação de textos que espelhassem mais a expressividade, a espontaneidade que a 

reconhecida técnica clássico-parnasiana. 

 

 

1.4 O Poeta de Itabira, Carlos Drummond de Andrade 

Outro autor modernista que fez parte da formação literária de  José Godoy Garcia foi  

Drummond, nosso poeta de Itabira. De Drummond, Godoy Garcia herdou, entre outras coisas, 

a crítica ao capitalismo e a sobriedade com que analisa certos episódios sociais. 

Carlos Drummond de Andrade, da segunda fase modernista, influenciou muitos poetas 

depois dele. Entre outras características recorrentes em suas obras, destacam-se as 

reminiscências da infância perdida (algo que também aparece em Bandeira) , do passado que 

– claro – não volta mais. As lembranças da terra natal vão, aos poucos, dando lugar a uma 

preocupação social e a um tom mais existencialista em seus versos. A influência do 
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Capitalismo no comportamento das pessoas, o poema com enunciados que lembram a prosa, o 

olhar social  salta aos olhos do leitor atento. A linguagem com vocabulário acessível ao leitor 

comum impressiona os que leem os versos de Drummond. O uso de versos longos também é 

uma prática deste poeta. O esfriamento das relações interpessoais e a frivolidade humanitária 

do Homem aparecem como pano de fundo dos poemas. O poeta não se desliga da realidade, 

como bem o faziam os parnasianos. Ao contrário disso, busca nela a observação humanitária 

de sua própria existência.  

Comecemos pela leitura e análise do poema abaixo: 

 

MÃOS DADAS 

 

Não serei o poeta de um mundo caduco. 

Também não cantarei o mundo futuro. 

Estou preso à vida e olho meus companheiros. 

Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 

Entre eles, considero a enorme realidade. 

O presente é tão grande, não nos afastemos. 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 

 

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 

não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, 

não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, 

não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins. 

O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, 

a vida presente. 

(DRUMMOND, 1978, p. 108) 

 

Para o eu lírico, não interessam os fatos passados nem os vindouros. O que se deve 

abordar é o hoje, o aqui, o agora, pois somente este ainda está acessível ao ser humano. A 

negação do escapismo  visto que a voz poética prefere ficar presa ao mundo concreto, real – 

mostra-se como algo essencial em face da ânsia de abordar o que lhe está ao alcance (o tempo 

presente). É uma poesia atual, pois trabalha o momento da enunciação, o tempo concomitante 

ao próprio constructo discursivo. Logo, não seduzem Drummond os lampejos de onirismo, 

mas sim aquilo que realmente pode ser acessível materialmente. Ao dizer que está “preso à 

vida”, não deseja apenas mostrá-la, transladá-la para o poema; o eu lírico pretende, sim, 

realçar o fato de que seu olhar contempla o que está à sua volta, sem que o poeta se isole, dê 

as costas para o tempo no qual se insere. 
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Essa confissão de que o poeta está preso ao presente faz com que o eu lírico recuse 

qualquer postura que se associe a algo que não seja a realidade na qual ele está inserido. Nada 

de se entregar a conjecturas sentimentais ou de criar uma realidade virtual onde seja possível a 

abstração.   

Esse apego ao presente e ao que o rodeia aproxima a obra de José Godoy Garcia aos 

poemas de Drummond, como veremos mais à frente, quando formos comentar alguns poemas 

de Rio do sono. 

Por todos esses aspectos, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Carlos Drummond de 

Andrade  foram decisivos para a formação de José Godoy Garcia como poeta. São nítidas as 

influências deles em textos do autor de Jataí. A poética de Godoy retoma ideias, temas ou 

elementos usados – a reflexividade da poética de Mário, a sonoridade e o olhar social da 

poesia de Bandeira, a metalinguagem e o olhar sobre o cotidiano de Drummond – pela tríade 

supracitada, visto que eles foram basilares para a consolidação do Modernismo no Brasil. Isso 

mostra como os primeiros modernistas foram decisivos para que os ideais de tal movimento 

se disseminassem pelo restante do Brasil. Na verdade, as bases do abrasileiramento genuíno 

de nossas artes e, em especial, da literatura foram conquistas deveras relevantes para que as 

nossas letras tomassem novo rumo. É claro que houve tropeços, excessos, mas nada que 

tirasse o foco intencional dos autores do maior movimento artístico brasileiro (para muitos, o 

maior de todos os tempos).   

 

1.5 A Fundação de Goiânia: fato decisivo para a oficialização do Modernismo em Goiás 

 

Um pouco à margem desses desdobramentos artísticos brasileiros, os intelectuais 

goianos procuravam meios de propiciar a modernidade em um Estado onde tudo ainda parecia 

atrelado aos séculos passados. 

Goiás, dada a sua inicial vocação para a mineração e, posteriormente, para a pecuária e 

a agricultura, como já dissemos, vivia um pouco aquém dessas novas tendências artísticas. 

Cultivava-se aqui ainda uma extrema predileção pelo Romantismo e pelo Parnasianismo. 

Muitos autores goianos viam no saudosismo romântico e na precisão métrica dos parnasianos, 

uma forma de se produzir uma literatura de respeito ou de grande garbo em Goiás. Isso, 
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porém, não impediu que este ou aquele artista deixasse de ter contato com as correntes 

estéticas em voga no País, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, como os poetas 

goianos Léo Lynce e João Accioli, como veremos no próximo capítulo. Foi na cidade carioca 

que José Godoy Garcia entrou em contato direto com a arte modernista. Mesmo assim, os 

ventos modernistas encontraram poucos nomes dispostos a mudarem o tradicionalismo que 

havia na produção cultural goiana.  

Para TELES (1983), a literatura brasileira produzida em Goiás teria seis fases, sendo 

que o Modernismo se localizaria na quinta fase (1942-1955): 

 

Da publicação de Oeste e do batismo cultural de Goiânia à I Semana de Arte 

em Goiás, realizada em julho de 1956, sob o patrocínio da Associação 

Brasileira de Escritores – Secção Goiás. [...] Esteticamente, adota-se nesta 

fase o modernismo defendido por Manuel Bandeira e Mário de Andrade. É o 

período mais importante das letras goianas, na poesia e na prosa. 

(TELES, 1983, p. 30-31) 

 

Salientamos a marcante influência de ideais políticos nesse período de implantação do 

Modernismo em Goiás, algo que também aconteceu com o Modernismo paulistano. Os 

eventos elencados por Teles estão diretamente fomentados por atos de políticos goianos, que 

auguravam a ascensão de Goiânia e de Goiás como algo novo, atual e não retrógrado, como se 

julgava que fosse o Estado. Sem a transferência da capital e sem a fundação da Academia 

Goiana de Letras, dificilmente se teria produzido aqui, nessa época, uma literatura nos moldes 

modernistas. O empenho de Pedro Ludovico Teixeira e de Venerando de Freitas Borges foi 

importante para que se mudasse um pouco (ou se adaptasse, talvez) o rigor do coronelismo de 

algumas famílias que ainda mandavam na política em Goiás e o ruralismo em que estavam  

mergulhadas as letras goianas. Em suma, foi um caminho cheio de obstáculos até que Pedro 

Ludovico conseguisse inaugurar e tornar pujante a cidade de Goiânia como o centro cultural e 

político do estado. 

Em Goiás, a recepção dos ideais modernistas teve em Leo Lynce (pseudônimo do autor 

Cileneu Marques de Araújo Valle) seu pioneiro em terras goianas. Antes que alguns autores 

demonstrassem em suas obras a adesão literária ao Modernismo, houve alguns rompantes 

inovadores, como um evento em Pires do Rio  em 05 de maio de 1922, segundo Antônio 

Geraldo Ramos Jubé (1978), crítico goiano , algum tempo depois de realizada a SAM em 

São Paulo, mas o implantador foi mesmo o conhecido autor de Piracanjuba (Leo Lynce). Isso 

se evidencia não só na poesia como na prosa lynciana. À época, os versos e os enunciados 

desse poeta saíam meio cambaleantes, em face da sua recente adesão a tais regras artísticas. 

Isso se evidencia no poema “Goyaz”, por ele escrito em 05 de maio de 1922: 

 

GOYAZ 

 

Terra moça e cheirosa, 
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de vestido verde e touca azul doirada, 

entre todas, gentil! 

Ninho dos sofredores, 

corações dos pastores cantadores! 

  Coração do Brasil! 

 

Quando se vem de fora 

e salta o Paranaíba, 

o trem de ferro tem um ruído diferente, 

uma sonora vibração de “jazz” 

a enternecer a alma da gente... 

[...] 

(Apud TELES, 1983, p. 299) 

 

O poema, que apresenta visão arraigadamente romântica, contém uma acentuada 

exaltação da terra, um meio de enaltecer Goiás, estado de Leo Lynce. A alusão às belezas da 

terra é algo que ainda hoje está impregnado à cultura goiana . O tom meio ruralista, meio 

regionalista ganha contornos de um certo nacionalismo. Notamos que o trem de ferro (uma 

metáfora do progresso que ao Estado chegava) cria um novo som, uma nova aura na alma 

goiana. Em “uma sonora vibração de „jazz‟”, o som produzido pela passagem do trem ganha 

caracterização de um estilo musical norte-americano. Logo, essa adjetivação parece meio 

contraditória. Afinal, o desejo era o de falar das coisas de sua terra, mas o autor acaba 

lançando mão de algo que se refere a algo alheio ao chão goiano. Isso mostra como o 

Modernismo demorou, de fato, a ser absorvido por Leo Lynce. Claro que não se pode 

descartar a ideia de que eram seus poemas modernistas iniciais e que, com o passar do tempo, 

há certa adequação de sua gênese às tendências do mencionado período estético-literário, 

especialmente no que tange ao uso do verso livre. 

A nossa primeira obra modernista foi Ontem de Leo Lynce, lançada em 1928. Mesmo 

assim, tal livro ainda está impregnado de características passadistas, pois nela o 

Parnasianismo, o Naturalismo e o Simbolismo estão presentes ao lado de versos já com a 

roupagem da Fase Heroica do Modernismo. Ainda assim, sempre que se fala do Modernismo 

em terras goianas, tem-se esse poeta como o divisor de águas na literatura brasileira produzida 

em Goiás. 

Posteriormente, com a fundação de Goiânia, em 24 de outubro de 1933, e a implantação 

da política mudancista, encabeçada pelo interventor Pedro Ludovico Teixeira, essa busca pelo 

Modernismo se evidencia mais fortemente em consonância com os ideais do Estado Novo de 

Getúlio Vargas. A vontade de transformar a imagem de Goiás e atenuar o estereótipo rural foi 
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decisiva para que se construísse uma capital com ares urbanos, sem o ranço de carregar o peso 

histórico de antiga província do ouro. Tal fato histórico, certamente, foi decisivo para que se 

construísse Goiânia e para que houvesse uma maior divulgação do ideal poético dos 

modernistas em nosso Estado. Para Nars Fayad Chaul, um dos mais conhecidos autores a 

escrever sobre a fundação de Goiânia, a  

  

construção de Goiânia ocorreu em meio ao burburinho político das vozes 

contrárias à mudança da capital. A oposição, em especial a da cidade de 

Goiás, alegava problemas de toda ordem para a não realização de um ato tão 

protelado. A falta de verbas, os gastos imensos despendidos por um estado 

carente  e a alegação de que estes recursos poderiam ser aplicados na solução 

de problemas crônicos de vários municípios nas áreas de saúde, educação e 

energia, faziam parte dos discursos antimudancistas. Os mudancistas, 

contudo, ignoravam estas vozes de oposição. Para eles, não se tratava de 

remodelar o velho, e sim de providenciar o novo. Não se tratava de 

prever gastos, e sim de calcular os investimentos. Não se podia mais 

manter o atraso. (CHAUL, 2010, p. 237) (grifos nossos). 

 

Essa discussão acerca da aceitação ou não do novo trouxe embates ideológicos e 

políticos a Goiás. Afinal, o que se propunha era uma mudança total na constituição da relação 

de poder e na forma como Goiás era visto no cenário nacional. A intenção era que os outros 

vislumbrassem a modernização do Estado, deixando de lado a visão de um estado minerador e 

agrário e que adotassem ou criassem a imagem de Goiânia, urbanizada, modernizada, aos 

moldes dos grandes centros urbanos brasileiros. 

Em 1939, funda-se a Academia Goiana de Letras, importante casa estabilizadora e 

propagadora dos autores goianos. Essa entidade auxiliou na maturidade de nossas tendências 

literárias, sendo berço de importantes autores da contemporaneidade, como José Mendonça 

Teles e Eli Brasiliense Ribeiro.  

Em 1941, com a fundação da Associação Brasileira de Escritores (seção Goiás), a 

produção literária em Goiânia ganhou ainda mais força. A capital se torna, então, o berço 

cultural do estado, substituindo gradativamente a relevância da cidade de Goiás, nossa antiga 

capital.  

No dia 05 de julho de 1942, no momento do Batismo Cultural de Goiânia, foi lançada a 

Revista Oeste, grande marco cultural do Estado de Goiás. O periódico mensal foi publicado 

até 1944. Para críticos e estudiosos da literatura goiana, tal veículo auxiliou na consolidação 

de Goiânia como capital do Estado e, além disso, foi decisiva para a divulgação de novos 
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autores da literatura que aqui se produzia. Bernardo Élis, único autor goiano a pertencer à 

Academia Brasileira de Letras, foi um dos grandes contribuidores da mencionada revista. Um 

dos principais objetivos do periódico era o de concretizar a visão modernista sobre Goiás, 

divulgando o progresso e a urbanização de Goiânia. 

Em 1944, o então prefeito de Goiânia  Venerando de Freitas Borges – oficializou  a 

Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos, concurso que fomenta o lançamento de obras 

de autores goianos. Em sua primeira edição, venceram Bernardo Élis (com Ermos e Gerais) e 

Veiga Netto (com Analogia goiana). Tal premiação, como se sabe, existe até hoje. José 

Godoy, por exemplo, venceu o concurso em 1948, com o seu Rio do Sono. 

No que tange à Educação, o Lyceu da cidade de Goiás era o berço dos grandes nomes 

da literatura goiana. Na mesma época, estudaram lá Bernardo Élis, José Godoy Garcia e José 

Jacinto Veiga (J.J.Veiga). Destaca-se a amizade construída entre os dois primeiros autores 

citados, algo que os aproxima não só no campo das letras como no âmbito do engajamento 

político. Godoy confessou, em entrevista ao Jornal Opção alguns anos antes de sua morte, 

que fora ele o responsável por datilografar alguns textos de Bernardo Élis, o que confirma a 

afinidade entre ambos. 

Após o aparecimento de nossos primeiros modernistas, a literatura aqui produzida 

deixou alguns expressivos nomes no cenário das letras no Brasil. Bernardo Élis foi eleito 

imortal da Academia Brasileira de Letras, Cora Coralina foi muito bem recebida pela crítica 

literária brasileira e por poetas como Drummond, evidenciando a maturidade e a abrangência 

do que se produziu em Goiás. Outros autores também despontaram, demonstrando 

reconhecido valor artístico. Cabe aqui registrar alguns nomes imprescindíveis para a 

consolidação nacional de nossa literatura, como Miguel Jorge, Gilberto Mendonça Teles, 

Heleno Godoy, Yêda Schmaltz, entre outros. Aos poucos, os livros de autores goianos vão se 

difundindo pelo Brasil graças, entre outros fatores,  à atuação decisiva do parque editorial da 

Universidade Federal de Goiás. 

Destaca-se também a fundação do GEN (Grupo de Escritores Novos), que contou com 

letrados que pretendiam propiciar à literatura goiana uma roupagem mais inovadora e 

maximizar o trabalho com a forma literária. O grupo atuou de forma mais constante entre os 

anos de 1963 e 1967. Entre outros, teve como participantes: Yêda Schmaltz, Heleno Godoy, 

Miguel Jorge e Tancredo Neves. Por não estar plenamente ligado ao percurso artístico de José 

Godoy Garcia, optamos por não nos aprofundarmos na abordagem sobre tão importante grupo 

literário. 
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No cenário nacional, hoje, ainda vigoram as imagens de Bernardo Élis, Gilberto 

Mendonça Telles, José J. Veiga, Miguel Jorge e de Cora Coralina como representantes mais 

conhecidos da literatura aqui produzida. Porém, o escritor e professor Flávio Carneiro, que já 

há alguns anos vive no Rio de Janeiro, tem despontado como um dos promissores nomes da 

literatura brasileira produzida em Goiás. Contratado pela Editora Rocco (de atuação nacional), 

o autor já possui cinco obras bastante conhecidas pelo público jovem, principalmente. Seu 

nome veio ser notório em território goiano quando seu livro A confissão foi incluído no 

vestibular da UFG, há alguns anos. A inclusão da obra foi deveras importante para propagar a 

literatura brasileira produzida em Goiás, ampliando a leitura de tal livro goiano. 

Notamos, então, como o Modernismo contribuiu para a visibilidade da literatura aqui 

produzida  e para a projeção nacional de autores goianos. Ainda assim, reitera-se a 

necessidade de se buscar meios de divulgação, de propagação das letras goianas no cenário 

brasileiro. Afinal, quando se publicava a Revista Oeste, os artistas goianos viam em tal 

periódico o mecanismo para exposição de suas ideias e para o reconhecimento estético de 

suas obras pelo resto do Brasil, dando a tais indivíduos a equiparação de sua arte à produzida 

nos grandes centros culturais do país. Falaremos, aliás, mais acuradamente do Modernismo 

em Goiás no próximo capítulo de nosso trabalho. 

 

1.6 Conclusão do capítulo 

Todos os fatores que discutimos neste capítulo influenciaram a produção poética de 

José Godoy Garcia, como mostraremos mais detalhadamente um pouco mais adiante.  

Enfatizamos, acima, os nomes e alguns aspectos poéticos de Mário de Andrade, de Manuel 

Bandeira e de Carlos Drummond de Andrade e a influência que eles tiveram na construção do 

primeiro livro de José Godoy Garcia, Rio do Sono, um dos pilares da propagação dos 

parâmetros literários do Modernismo, especialmente do verso livre e da liberdade formal. 

Além disso, o resgate de alguns episódios relativos à fundação de Goiânia também nos 

mostraram a relação não só literária como também histórica entre o nosso caro Godoy e  

aspectos culturais da literatura goiana. 
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CAPÍTULO 2 

JOSÉ GODOY GARCIA, A REVISTA OESTE E O MODERNISMO EM GOIÁS 

 

2.1 Um pouco da trajetória de José Godoy Garcia 

 

Um dos terrenos no qual são plausíveis diversas interpretações é o da literatura. Muitas 

vezes, autores de considerável produção artística são deixados à margem de sua época porque 

não foram vistos como suficientemente importantes por parte da crítica literária de uma 

determinada época. Não raro, passadas décadas, um escritor “desconhecido” passa a ser visto 

como um respeitado autor graças a um aprofundado estudo direcionado de sua obra. Tudo isso 

se dá por fatores variados, demonstrando que esse “ser deixado de lado” não necessariamente 

é sinônimo de qualidade artística. Felizmente, há críticos literários que se interessam não só 

por  autores consagrados e divulgados pela Academia, mas também por outros nomes não tão 

conhecidos, que foram deixados de lado pela tradição literária. Essa (re)descoberta de 

escritores nos revela gratas surpresas e faz justiça a autores que produziram obras de 

aprimorado trabalho artístico e que, por razões diversificadas, acabaram relegados  ao 

anonimato ou não obtiveram o reconhecimento à altura de sua obra. 

Esse nos parece o caso de José Godoy Garcia. Mesmo com uma pujante produção 

literária, ele ainda não goza de uma fortuna crítica extensa. Há, que seja do nosso 

conhecimento, apenas três dissertações de mestrado sobre o referido autor
8
. Sua obra sólida e 

esteticamente bem construída não conquistou cadeira cativa no meio intelectual brasileiro. 

Isso nos surpreende pelo fato de encontramos autores e críticos que, em momentos diferentes 

no século passado, aplaudiram a obra de Godoy. Sérgio Buarque de Holanda foi um dos 

entusiastas da obra Rio do sono, como nos atesta uma nota introdutória do cinquentenário da 

poesia de José Godoy (1999, p. 10). Em sua própria terra, Goiás, porém, viu seus poemas 

quase relegados ao esquecimento. O autor resolveu se afastar um pouco do meio literário 

goiano e de algumas polêmicas relacionadas à sua participação no Partido Comunista do 

                                                           
8
 Poesia e Realismo em Rio do Sono de José Godoy Garcia: dissertação apresentada em 2009 no Mestrado em 

Literatura e Crítica Literária da PUC- Goiás, de autoria da professora Maria Elizete de Azevedo Fayad. 

José Godoy Garcia: a voz do Modernismo em Goiás: dissertação de autoria de Ionice Barbosa de Campos, 

apresentada em 2011 na UFU-MG. 

Hinos e Bandeiras do Telurismo: dissertação apresentada em 1992 no PPGLL-FL-UFG, de autoria de Nilza 

Diniz Silva. 
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Brasil. Para isso, mudou-se para Brasília onde, desde o início da construção de nossa capital 

federal, fixou-se como um dos promotores da vida poético-literária brasiliense, participando 

de saraus, produzindo crítica literária e apoiando autores mais jovens, como nos atesta o 

crítico Salomão de Sousa
9
, uma das pessoas mais próximas ao nosso autor. Mesmo assim, a 

obra de Godoy Garcia tem qualidade e valor literários para ser analisada por um número 

maior de críticos literários. Haja vista o fato de que seus livros eram reiteradamente avaliados 

por grandes nomes da crítica literária goiana do século passado, como Antônio Geraldo 

Gomes Jubé, Darci França Denófrio e Gilberto Mendonça Telles, para citar alguns dos mais 

conhecidos estudiosos da produção literária de nosso Estado. 

Um de seus amigos mais próximos, o conhecido crítico brasiliense Salomão de Sousa, 

confessou certo espanto ao perceber que o próprio Godoy foi o responsável por reunir toda 

sua produção poética impressa em livro comemorativo de seus cinquenta anos de poesia. Tal 

livro, lançado em 1999, teve grande repercussão em Goiás graças ao fato de que este foi 

indicado como leitura obrigatória para o vestibular da UFG (Processo Seletivo de 2013), o 

que deixou mais em evidência a obra do poeta. Isso fez com que surgissem alguns estudos, 

embora voltados mais a alunos secundaristas, sobre a citada obra, ampliando o 

(re)conhecimento de certas temáticas a que o poeta recorreu e atribuindo a devida importância 

ao nosso poeta. 

Neste tópico, em especial, discorreremos sobre a vida e a obra do nosso grande poeta de 

Jataí. Procuramos, com isso, trazer à luz alguns fatos influenciadores da trajetória literária do 

mencionado autor. Para essa incursão, lançamos mão de informações de familiares e de 

pessoas que com ele conviveram, como já dissemos anteriormente.  

Foi em 1918 que José Godoy Garcia nasceu na cidade de Jataí-Goiás. Seu pai, Pedro 

Garcia de Freitas, e sua mãe, Aladina Godoy Garcia, não viram o garoto crescer, pois 

morreram quando o poeta ainda era uma criança, com menos de dez anos. Coube à sua avó, 

Maria Rita Guimarães, a incumbência de criar os seis órfãos do casal. 

 Nos seus primeiros anos na escola, estudou com o professor Nestório Ribeiro  em sua 

cidade natal, depois em Uberlândia-Minas Gerais, Cidade de Goiás e Goiânia, onde concluiu 

                                                           
9
 Coube a Salomão de Sousa, poeta e crítico literário residente em Brasília, a tarefa de escrever a nota 

introdutória do livro comemorativo do cinquentenário poético de José Godoy Garcia. Essa incumbência se deu 

por opção do próprio Godoy. 
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o Clássico e o curso de Direito (1948). Teve diversos empregos antes de se formar em Direito, 

tais como o de garçom, o de lanterninha de cinema, o de agente de polícia e o de publicidade. 

À época da revista Oeste, entrou em contato com aquele que é considerado o  precursor 

do Modernismo,  o poeta Leo Lynce. Tempos depois, Godoy Garcia produziria um poema em 

homenagem ao autor que deu os primeiros passos na introdução das novas tendências 

modernistas, Leo Lynce. O texto, intitulado “Os velhos poetas (contemplando Leo Lynce)” 

faz parte do primeiro livro do poeta de Godoy Garcia, entre outros assuntos, aborda a 

incapacidade do poeta de alterar, demudar a vida. Tornam-se, então, “pobres joguetes nas 

mãos da vida”, para reproduzir o que diz o autor em tal poema. De qualquer forma, o contrato 

com a obra do poeta Leo Lynce demonstra que José Godoy tinha ciência da importância de tal 

autor para a iniciação das discussões modernistas em Goiás. 

Godoy passou três anos no Rio de Janeiro (de 1937 até início de 1941), onde manteve 

contato com modernistas, principalmente Lúcio Cardoso, Rubem Braga, Solano Trindade, 

Mário de Andrade
10

, Cândido Portinari. Aliás, ele tinha muito orgulho em ter tido contato 

com o pintor de Guerra e paz. Dedicou-lhe, inclusive, o poema São Sebastião vai se casar,  

no qual retrata o casamento de um homem negro. Nesse poema, à cerimônia nupcial, 

compareceram diversos negros, todos bem vestidos, bem arrumados. O mencionado poema de 

Godoy Garcia faz uma releitura de algumas obras de Portinari em que as cenas simples do 

interior, principalmente da cidade de Brodowsky-SP, terra natal do pintor, aparecem 

retratadas nos quadros. O poema São Sebastião vai se casar foi publicado, originalmente, em 

Rio do Sono (1948). 

O nosso poeta foi assessor jurídico da Comissão Goiana de cooperação para Mudança 

da Capital Federal, presidida por Altamiro de Moura Pacheco e criada pelo governador José 

Ludovico de Almeida. Godoy Garcia é citado, inclusive, como um dos pioneiros de Brasília
11

, 

onde atuou vários anos como advogado ligado a questões agrárias, sendo que até hoje o seu 

nome aparece em processos judiciais disponíveis a consultas virtuais. 

Alguns aspectos históricos são muito importantes para compreendermos a relação entre 

José Godoy e a sua produção crítica, visto que o autor escreveu alguns artigos críticos não só 

                                                           
10

 Estamos considerando que Mário de Andrade mudou-se para o Rio de Janeiro em 1938 e ali assistiu até 1941. 

Embasamo-nos no livro Fotobiografias, lançado em 2000 pela Edições Alumbramento, em um projeto da 

Bradesco Seguros. 
11

 Embasamo-nos na obra Os pioneiros na construção de Brasília, livro em dois volumes, redigido por Adirson 

Vasconcelos e publicado pela editora Thesaurus. Lançado em apenas uma edição, a obra encontra-se atualmente 

esgotada. 
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sobre literatura, como também sobre outras áreas artísticas
12

. Um dos eventos relevantes foi o 

Batismo Cultural ocorrido em 5 de julho de 1942, o que colocou a cidade de vez no cenário 

nacional. Graças ao interventor Pedro Ludovico Teixeira, que apoiou e a instituiu por decreto 

oficial, foi distribuído o número inaugural da revista Oeste, importante divulgadora cultural 

do nosso estado. Sobre isso, diz-nos José Mendonça Teles: 

 

Estava culturalmente inaugurada a nova Capital. Mas, no meio de todos os 

acontecimentos notáveis, um deixou sua marca histórica: a circulação, 

naquele 5 de julho, da revista Oeste. Sem lançamento oficial, sem discurso e 

sem alarde, ela foi sendo distribuída aos participantes do evento. Se o 

Batismo Cultural foi a consolidação „das bases duradouras do saber e da 

cultura sobre as bases do progresso material‟, no dizer de Colemar Natal e 

Silva, a revista Oeste foi o instrumento com que os intelectuais goianos 

firmaram a existência de nossas tradições culturais. Eu diria mais, Oeste foi 

o próprio Batismo Cultural. Mesmo tendo surgido sob o clima do Estado 

Novo, onde o maior destaque era para o Interventor, ela manteve sua linha 

cultural. Circulou de 5 de julho de 1942 até dezembro de 1944, totalizando 

23 números. 

(TELES, 2012, p. 39-40) 

 

Com a revista Oeste, surgia a oportunidade para que  autores da terra publicassem 

contos, poemas, crônicas e outros gêneros textuais, que evidenciassem o que aqui era 

produzido no campo literário e intelectual. Godoy Garcia foi um dos autores que publicou na 

mencionada revista, o que acarretava um privilégio extraordinário a quem conseguisse esse 

feito.   

Anos mais tarde, antes da morte de Pedro Ludovico Teixeira, Godoy, talvez em 

reconhecimento pela importante atuação do político na ascensão da cultura em Goiás, 

dedicou-lhe o poema “Mensagem”, que transpareceria a própria imagem do interventor. Para 

José Mendonça Teles, o poema é a recriação da imagem de Pedro Ludovico septuagenário.   

Em face de sua participação no Partido Comunista por mais de dez anos, tornou-se um 

marxista convicto, buscando em vários aspectos sociais a inspiração ou a temática para muitos 

de seus poemas. Seu primeiro livro de poemas, Rio do sono, publicado em 1948, saiu como 

um dos ganhadores do Prêmio Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos. Depois disso, 

                                                           
12

 Apoiamo-nos em artigos publicados no livro Aprendiz de Feiticeiro e em artigos publicados em diversas 

fontes. Em abril de 1957, por exemplo, em edição do Jornal Oió, Godoy Garcia analisou o Modernismo na obra 

do Frei Confaloni. Tal autoridade eclesiástica foi um pintor, muralista, desenhista e professor que residiu em 

Goiânia de 1955 até 1977, ano de sua morte. Teve atuação importante no meio artístico goiano, ajudando a funda 

a Escola Goiana de Belas Artes. 
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publicou: Caminho de trombas, romance (1966); Araguaia mansidão, poesia (1972); Aqui é a 

terra, poesia (1980); Entre hinos e bandeiras, poesia (1985); Os morcegos, poesia (1987); Os 

dinossauros dos sete mares, poesia (1988); Florismundo periquito, contos (1990); O flautista 

e o mundo sol verde e vermelho, poesia (1994); Aprendiz de feiticeiro, ensaio crítico (1997) e 

Poesia, reunião de todos os seus livros de poemas com o até então inédito A última nova 

estrela (1999).  

Na cidade de Goiás,  conviveu com Bernardo Élis e J.J. Veiga, travando amizade com 

ambos.  Chegou a datilografar e organizar alguns poemas de Primeiras chuvas para Bernardo 

Élis. Além disso, por diversas vezes analisou O tronco e Ermos e gerais, algumas das 

principais criações literárias de Bernardo Élis, o que comprova o apreço que aquele poeta 

tinha por este grande prosador goiano.  

 No Estado de Goiás, participou de várias rodas literárias que surgiram à época da 

fundação da capital goiana. Aliás, declamou o poema de sua autoria – Espécie de balada da 

moça de Goiatuba – em um dos eventos da implantação da cidade. Alguns amigos 

particulares afirmam que, qualquer que fosse o poema,  Godoy Garcia valorizava ao extremo 

o poema. Sua oratória declamativa impressionava os que a presenciavam, como nos afirmou 

em conversa informal o autor Gabriel Nascentes, um de seus amigos mais próximos. Aliás, 

Gabriel Nascentes e Godoy trocaram algumas dedicatórias de poemas. No livro Cora, a 

pitonisa da ponte, publicado em 2006, aparece o poema “Godoy, a odisseia da terra”, no qual 

Gabriel constrói um longo texto com nove partes em homenagem a Godoy Garcia. Talvez por 

gratidão, em edições posteriores do Rio do sono, o poeta jataiense dedica-lhe o poema 

“Medo”
13

. 

Em terras goianas, deixou amizades inesquecíveis. Para o poeta Brasigóis Felício, a 

amizade com Godoy não poderia jamais ser deixado de lado ou cair no esquecimento. 

Brasigóis chega a confessar:  “Tive o privilégio de ser um dos grandes amigos goianos de 

José Godoy”. Felício dedicou um artigo exclusivamente ao autor de Jataí -José Godoy Garcia, 

um poeta solar-, além de citá-lo em outro artigo em que evidencia o nome de Godoy como 

um dos consolidadores do Modernismo em Goiás - Literatura Goiana: um panorama 

histórico
14

. 

                                                           
13

 Na primeira edição do Rio do sono, José Godoy não havia dedicado o mencionado poema a Gabriel Nascentes. 

Na obra comemorativa do seu cinquentenário poético, Godoy adicionou a dedicatória ao caro autor Gabriel 

Nascentes. 
14

 Os artigos escritos por Brasigóis Felício foram publicados no Jornal Opção e em discursos da União Brasileira 

de Escritores, seção Goiás. 
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Já para Salomão de Sousa, também amigo particular do poeta, José Godoy Garcia era o 

maior poeta do Modernismo no Centro-Oeste. Além disso, o mencionado crítico afirma que 

poemas do autor foram celebrados por grandes nomes brasileiros e teve alguns textos 

traduzidos para o alemão.  

Para o crítico literário goiano, Antonio Geraldo Ramos Jubé, Godoy faz parte dos 

modernistas da revista Oeste. Coloca-o ao lado de Bernardo Élis e José de Sousa Décio Filho. 

No entanto, ressalta que Godoy, diferentemente dos seus companheiros de revista, não tinha 

os arroubos regionalistas dos outros dois. Ao contrário disso, via no cotidiano a matéria-prima 

dos seus versos. Em tal local, encontrava berço propício para as suas temáticas universais, 

cheias de ideias socializantes e humanistas. Salientamos que Godoy, em suas primeiras obras, 

privilegiou a escolha de temas que estivessem voltados à sua intencionalidade humanitária. 

Além disso, a reelaboração de textos, sempre alterando algo
15

, demostra a consciência crítica 

do autor. Afinal, ele percebeu a necessidade de aperfeiçoar o que produziu, sanando as 

imperfeições que aparecessem em um ou outro texto.  

Em Brasília, foi um dos mais atuantes poetas, sendo citado em compêndios como autor 

brasiliense de grande influência nos autores que o sucederam.  

Em 1999, após lançar uma antologia de seus livros de poemas, concedeu algumas 

entrevistas e continuou escrevendo poemas diversos. Depois disso, porém, uma grande 

tragédia familiar acabaria por ter papel decisivo na partida precoce de nosso autor. Após a 

morte de seu filho Sérgio Godoy, o poeta apresentou um quadro de profunda e intensa 

tristeza, tornando-se bastante recluso em seu lar. Não aguentando tamanha tristeza, teve um 

infarto fulminante e faleceu. Para sua filha mais velha, Zélia Godoy, a morte do pai foi uma 

das consequências da imensa saudade que o nosso autor sentiu do filho que partiu 

precocemente, referimo-nos ao óbito Sérgio Godoy. 

De sua trajetória, muito se perdeu. O que colhemos com maior credibilidade foram 

relatos de familiares e amigos. Boa parte das lembranças do poeta não pode ser acionada, pois 

sua esposa, viva aos 95 anos, já não dispõe da plenitude da memória.  

Tudo isso só nos mostrou quão importante e essencial é este trabalho de pesquisa, visto 

que ele visa resgatar a trajetória, a vida e a obra do nosso caro poeta, como em um mosaico de 

lembranças. Além disso, lançamos mão de algumas das mais importantes contribuições de 

                                                           
15

 Sempre que lançava uma nova edição de seus livros, o autor acrescentava dedicatórias, comentários e, 

inclusive algumas correções. Notamos isso, por exemplo, no próprio Poesias em que o autor faz pequenas 

considerações na capa do seu A última nova estrela. 
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José Godoy Garcia para a literatura goiana, em especial o seu papel decisivo na consolidação 

do Modernismo em Goiás. 

 

2.2 A revista Oeste e o Modernismo a partir de três grandes nomes da literatura goiana 

A renovação literária do Modernismo demorou um pouco a chegar a Goiás. Isso é fato 

notório e quase indiscutível diante do cenário goiano do século passado, tomado que foi pelo 

tradicionalismo e pelo hábito de conservadorismo que cerceavam a modernização cultural e, 

por que não dizer, geografia da terra de José Godoy Garcia. Foram muitos os embates entre as 

ideologias mais atuais e aquelas ainda presas ao passadismo. Não podemos negar a influência 

dos fatores políticos, como a criação de Goiânia, alçada à capital do Estado, mas também não 

podemos nos esquecer das tertúlias que se formaram e deram corpo às mudanças modernistas.  

Para pensarmos um pouco no movimento modernista, precisamos trazer à tona alguns 

de seus ideais ou quais os principais rumos literários seguidos pelos primeiros autores de tal 

época. Sobre isso, sabe-se que 

O que se desejava, em geral, era a libertação da poesia das fórmulas e 

dos temas acadêmicos, para que se fizesse atual. Isso redundaria na procura 

de novos assuntos ou na destruição dos assuntos poéticos, em novos 

princípios de composição do poema e em novas formas de expressão. Mas o 

denominador comum era mesmo o desejo de libertação. Liberdade era o que 

reivindicava Mário de Andrade no „Prefácio interessantíssimo‟; no discurso 

que proferiu na segunda noite da Semana, Menotti Del Picchia afirmava: 

„Queremos libertar a poesia do presídio canoro das fórmulas acadêmicas, dar 

elasticidade e amplitude aos processos técnicos(...). Queremos exprimir 

nossa mais livre espontaneidade dentro da mais espontânea liberdade. 

(COUTINHO, 1997, p.45) 

 

Como observamos, o que se augurava era mesmo a libertação da poesia das suas formas 

tradicionalmente usadas. Os primeiros modernistas buscavam a renovação literária, já 

prenunciada por alguns poetas e críticos literários.  Essencialmente, houve a busca pela 

liberdade da forma e por assuntos genuinamente brasileiros. Para isso, buscaram a descrição 

da paisagem brasileira, da vida dos brasileiros e de ambientes tipicamente associados ao 

Brasil. Essas iniciativas de ambientação de nossa literatura encontraram, como sabemos, 

berço propício em São Paulo. Isso porque, ainda que fosse a cidade economicamente mais 
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forte do país, via sua importância cultural subordinada ao Rio de Janeiro, então Capital do 

Brasil.  

Todas essas razões nos dão embasamento para tomarmos, como já foi dito neste 

trabalho, metonimicamente como norte, o Modernismo paulista como basilar para a 

proliferação dos ideais de renovação artística em nosso país. De forma direta, Mário de 

Andrade e Manuel Bandeira, principalmente, foram inspiradores para muitos poetas goianos. 

Especialmente Mário, pela sua predileção por São Paulo e pelo estudo do folclore popular 

brasileiro. A Pauliceia Desvairada é cantada de forma maciça em poemas do Papa do 

Modernismo, apelido com que é conhecido o autor de A escrava que não é Isaura. Fato é que 

a cidade de São Paulo emerge influentemente na obra Andradina. 

Tal procura por lugares mais expressivos do nosso país conduziu ao regionalismo a que 

alguns poetas recorreram. Nesse cenário, Goiás se mostrava um celeiro fecundo de ideias para 

nossos autores que trouxeram à tona a renovação literária dos modernistas. Afinal, o 

sentimento de nacionalização de nossas letras, que arrebatou os escritores da Geração de 22, 

foi acolhido pelos autores que se reuniram em torno da revista Oeste, um dos arautos da 

política mudancista em nosso Estado. 

 Ao redor da revista, os modernistas goianos foram materializando o gérmen da 

inovação cultural e, por que não considerar assim, também social. Não se pode negar que a 

revista serviu de propaganda para Pedro Ludovico Teixeira se afirmar como autoridade no 

campo político-intelectual do Estado. Porém, mais do que servir aos interesses do interventor 

e de Getúlio Vargas, a revista, lançada junto com o Batismo Cultural de Goiânia em 5 de 

julho de 1942, agregou jovens escritores interessados em divulgar suas produções. Justamente 

aí, José Godoy Garcia encontra espaço para participar de calorosas discussões literárias e de 

outros assuntos que incomodavam os poetas da época, como a preocupação com o outro, com 

o próximo, algo comum nos textos de Godoy Garcia, como já dissemos aqui.  

A importância da Oeste foi tamanha que TELES observa 

 

Desde 1928 (livro de Leo Lynce) vieram os nossos escritores tomando 

contato com os novos padrões literários e poéticos; com a publicação da 

revista Oeste, em 1942, um grupo de intelectuais (que mais tarde professarão 

as ideias marxistas) a ela se junta e lentamente começa a liderar o 

movimento espiritual do Estado, pondo em prática (e não pregando) as novas 
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conquistas na estrutura poética; com o advento da democracia em 1945, 

deixa-se circular a revista Oeste e os seus redatores se deixam absorver pelas 

lautas partidárias, rompendo-se em definitivo aquele quase forçado aspecto 

de sentido coletivo que os caracterizava em torno da revista.  

(TELES, 1983, p. 137) 

 

A Oeste foi um importante instrumento de consolidação de nossa literatura em âmbito 

nacional, isso é fato. Ela auxiliou na projeção de alguns dos nossos mais célebres escritores e 

de outros hoje não mais tão lembrados, mas que guardam importância essencial nessa ruptura 

com o passadismo de nossas letras. Um dos grandes contribuintes da revista foi Bernardo Élis, 

ainda sob forte influência da poesia dos modernistas de São Paulo. Na primeira edição da 

revista, aliás, Bernardo publicou o seu afamadíssimo conto Nhola dos Anjos e a cheia do 

Corumbá, narrativa que já mostrava um pouco da situação do sertanejo goiano.  Também no 

mesmo número da revista apareceram composições de  Léo Lynce, José Décio Filho, João 

Accioli, Nely Alves de Almeida, entre outros. É bem verdade que o autor de O tronco se 

dedicaria mais à prosa do que ao verso. Mas, durante a circulação da Oeste, foram muitos os 

poemas que Élis publicou em tal veículo de divulgação da produção cultural goiana.  

Para organizar nossa abordagem sobre a revista e os autores alinhavados com o 

Modernismo, transcreveremos alguns poemas de Léo Lynce, de José Décio Filho e de 

Bernardo Élis. Não queremos escrutinar o mencionado veículo de imprensa. Iremos nos ater 

ao que de forma direta ou indireta influenciou na chegada da corrente modernista em nosso 

Estado e como a produção desses três pilares dialoga com a de José Godoy Garcia. 

Quase unanimemente, quem primeiro falou do Modernismo em Goiás foi o 

piracanjubense Léo Lynce. Todavia, sua atitude de adesão às novas tendências artísticas não 

sofreu influência decisiva nos poetas contemporâneos seus. Já para os autores da Oeste, Léo 

Lynce era um grande ícone, um desbravador, um abridor de caminhos para a chegada do novo 

em nossa literatura. A abrangência limitada da atitude do mencionado autor é compreensível 

porque Goiás vivia momentos de reconfiguração político-econômica, o que desencadeou 

consequências ao âmbito artístico, travando um verdadeiro embate entre o que poderia ser 

considerado novo e o que de fato se mostrava como valores tradicionais do Estado. Mesmo o 

livro Ontem trouxe poucas características do Modernismo.  
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Como assíduo colaborador da Oeste, Léo Lynce também deixou ali alguns de seus mais 

expressivos textos. Analisaremos um de seus poemas que representam bem a pretensa adesão 

aos ideais instituídos como modernistas. Vejamos como isso se dá no poema abaixo e qual a 

relação de tal autor com o Modernismo e com José Godoy Garcia. 

 

CHUVA 

Chove. Chuva. Chuva fria 

 

O mundo todo dissolvido em bruma 

 

Ninguém sabe do sol. 

Margarida sumiu. Cadê Margarida? 

 

Margarida tinha só uma echarpe clara 

esvoaçante como a névoa. 

 

Eu fiquei sozinho num retalho de rua.  

Em todo o mundo, só havia eu. 

 

A névoa é a echarpe de Margarida 

E eu sou a mágoa que choveu. 

 

O trabalho com o ritmo é algo claramente perceptível no texto de Léo Lynce. A 

preocupação com a sonoridade dos versos o aproxima de alguns poemas de Manuel Bandeira, 

basta nos lembramos do conhecido “Trem-de-ferro” em que o ritmo tem destaque essencial 

para a construção global do poema. 

Logo no primeiro verso, o som produzido pelas palavras de mesma raiz estrutural 

ocasiona uma sensação auditiva que aproxima o leitor do barulho da própria chuva. A 

construção do verso com dois períodos iniciais formados por apenas uma palavra também 

sugestionam o ruído da chuva. Tal fenômeno da natureza é pretexto, no entanto, para que o eu 

lírico trabalhe a sua solidão, a sensação de estar sozinho. Para isso, constrói algumas imagens 

bastante simbólicas. O tempo fechado, nublado traz uma sensação sombria, uma ambientação 

meio triste, em consonância com a solidão na qual o eu lírico afirma estar. Fala-se de uma 

Margarida, ausente. Há uma metaforização entre uma espécie de lenço que Margarida usava e 

a própria névoa. Como não é palpável a névoa, visto sua essência abstrata, e como também 

não o é mais a echarpe de Margarida, em face de a cena existir apenas na lembrança, passa o 

eu lírico a sentir acentuada a sua solidão. Assim, a chuva torrencial e aparentemente 

abundante representaria a mágoa, o estado de amargura no qual o eu lírico se encontra. 
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Como características modernistas, o poema possui pontuação mais ligada à entonação 

dos versos do que a marcações sintaticamente exatas, ou seja, o autor lançou mão da 

pontuação como recurso para produção do sentido, deixando um pouco de lado o uso 

meramente formal ou gramaticalmente correto em detrimento da sonoridade e da 

expressividade poéticas. Essa abdicação do uso formal do idioma se comprova no primeiro e 

no segundo versos, nos quais falta o ponto ao final dos mesmos. Além disso, o 

experimentalismo na construção de palavras que sugerem o som da chuva, em construções 

onomatopaicas, também é um recurso que demonstra o trabalho com a linguagem. Aliás, 

como já comentamos, essa forma de construção de versos – em que se destaca a proximidade 

entre palavra e significado – foi também muito utilizada por Bandeira. 

É inegável que o poema ainda guarda marcas da estética Simbolista, principalmente no 

que diz respeito à musicalidade, mas isso não se sobressai à intenção modernista de Léo 

Lynce. Afinal, notamos a “dessacralização da forma” – para citar aquilo que MERQUIOR 

(1979) entendia como uma das conquistas do Modernismo – possibilitando os 

experimentalismos com a linguagem, como a ausência de pontuação conforme prescreve a 

gramática normativa do idioma. Não podemos afirmar, no entanto, que o poeta utilizou 

apenas uma linguagem coloquial. Ele fez sim concessões quanto à pontuação. 

No que concerne à alegada solidão por parte do eu lírico, ela também marcará a 

produção poética de outros autores contemporâneos de Léo Lynce, como José Décio Filho, 

por exemplo. Este estar só, ao que nos parece, já é reflexo da própria modernidade à qual 

impele os indivíduos a essa sensação de vazio, de solidão, explicitando a ideia de que faltaria 

algo essencial ao homem moderno! No poema de Léo Lynce, a Margarida.  

Para JUBÉ (1983, p. 53), “o Simbolismo deve tê-lo encaminhado para o Modernismo”. 

Por isso notamos o acentuado trabalho com o ritmo, com o som das palavras, aproximando 

significante de significado, como alegamos alguns parágrafos acima. 

Como buscamos aqui apenas textos de Léo Lynce que houvessem sido publicados na 

revista Oeste, não citamos poemas que constassem na obra Ontem, lançada em 1928. 

Optamos por assim fazê-lo por entendermos que é a partir dos desdobramentos do Batismo 

Cultural de Goiânia que se forjam as verdadeiras bases para que o Modernismo encontre 

pouso seguro em Goiás. Por essa razão, encontramos um Léo Lynce já reconhecido como 

poeta e como personalidade de nossas letras, o que lhe dá bastante visibilidade, chegando a 

dedicar um poema a Bernardo Élis e a João Accioli, tidos pelo pioneiro do nosso modernismo 
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como aqueles jovens poetas que sabiam valorizar e reconhecer as coisas relacionadas à nossa 

terra, o ambiente goiano, no caso.  

O que encontramos, nas páginas da Oeste, é um Léo Lynce bastante maduro e já 

consciente quanto ao seu papel basilar para o semeio dos ideais modernistas já em voga em 

São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros importantes estados do Brasil nas primeiras décadas 

do século passado. Destacamos a iniciativa de Léo Lynce, no que concerne à divulgação do 

Modernismo, quando em 1922, no mês de maio, fez seus primeiros versos modernistas e 

travou algumas discussões com outros intelectuais sobre a validade de tal movimento para a 

literatura e para as artes goianas. 

Reconhecendo a importância de Léo Lynce, José Godoy mencionou-o, inclusive, em 

um poema de Rio do sono: 

 

OS VELHOS POETAS 

(CONTEMPLANDO LÉO LYNCE) 

(1945) 

 

Poetas cansados no silêncio de suas sestas 

da tarde, a sonolência dos anos imponderáveis 

ressalta de suas faces que até hoje sonham. 

Poetas que foram apenas crianças 

mas sabia sorrir ante a inclemência das ruas. 

poetas que foram apenas pobres joguetes nas mãos 

da vida – por certo foram tristes e vaidosos -, 

mas muitas vezes esqueceram a si mesmos 

no implacável das renúncias inúteis. 

Poetas crianças, sangue da vida, poeira das ruas, 

ânsias que se apagavam e acendiam-se no horror do silêncio, 

matéria incontida de muitas esperanças. 

(GARCIA, 1999, p. 366-367) 

 

Como percebemos no poema, há uma valorização, por parte de José Godoy Garcia com 

relação a Léo Lynce.  A imagem da passagem do tempo, por outro lado, emerge claramente 

no poema. Constrói-se a ideia de que os poetas – possivelmente os velhos poetas a que o título 

se referencia – estão cansados da lida, mas ainda sonham. Os poetas  que foram sensíveis à 

vida, que a observaram de maneira mais humana e que têm nos silêncios a possibilidade de 

refletir, de analisar o que se passa ao redor; o precioso silêncio capaz de produzir “a matéria 

incontida de muitas esperanças”, ou seja, vislumbram o próprio ato criativo do poema. A 
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antítese que aparece no penúltimo verso amplifica a dualidade do silêncio, visto que é no 

calar-se que o poeta constrói o seu canto, a sua fala, o seu verso detentor de esperanças, de 

materialização das ânsias e conjecturas forjadas no silêncio. 

As semelhanças entre o poema de Léo Lynce e o de José Godoy são diversas. A 

primeira delas é o trabalho com o ritmo. No poema de Godoy, a aliteração do som 

consonantal “s” nos sugere a ideia do silêncio, da calmaria – algo comum nas “sestas da 

tarde”. No texto de Léo Lynce, o trabalho sonoro também se mostra evidente no primeiro 

verso, como já comentamos logo após o poema Chuva. Outro ponto de contato entre os dois 

textos é a impossibilidade do eu lírico de se sobrepujar à vida. Enquanto no poema de Léo 

Lynce o eu poético se metaforiza em mágoa que chove, em José Godoy Garcia os poetas são 

títeres nas mãos da vida. 

Como característica modernista, em destaque, temos a volta à espontaneidade. No 

poema de Léo Lynce, verifica-se  apreensão imediata de breves momentos líricos. A 

observação da chuva se transforma em momento de puro lirismo, no qual o fenômeno 

climático natural é metaforizado segundo a impressão do eu lírico. A espontaneidade se 

materializa, assim, a partir da contemplação da chuva, o que faz o eu lírico associá-la à mágoa 

sentida. Já nos versos de José Godoy Garcia, os breves momentos líricos se dão pela 

rememoração dos poetas velhos, conduzindo o eu lírico godoyano à construção do seu próprio 

poema. 

Finalmente, o uso do verbo no gerúndio – “contemplando” – ratifica o respeito, a 

admiração com que José Godoy Garcia se refere a Léo Lynce. Vale lembrar que a flexão do 

verbo em tal forma nominal indica ação contínua, ou seja, o poeta Godoy valoriza, admira, 

quase venera aquilo que Lynce fizera. Isso comprova a importância do introdutor do 

Modernismo em Goiás para os poetas que se aglomeraram em torno da Oeste. 

 Outro conhecidíssimo autor goiano que foi responsável pela aceitação das 

características do Modernismo em Goiás foi Bernardo Élis, o único goiano a ser eleito imortal 

da Academia Brasileira de Letras.  Não poderíamos deixar de mencionar este emblemático 

autor que teve papel decisivo para que a literatura modernista produzida em Goiás tivesse 

reconhecimento nacional. Mas não trataremos aqui da produção que levou Élis à Academia, 

por entendermos que boa parte do que o autor produziu foi em prosa. Como nosso objeto de 

pesquisa se relaciona à poesia e ao Modernismo, optamos por lançar mão de algumas 

considerações sobre o Bernardo Élis poeta, o de Primeiras Chuvas e da Oeste. 
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Quando estudou no Lyceu, Bernardo Élis manteve contato com José Godoy Garcia, o 

que mais tarde se tornaria uma amizade decisiva para a entrada de Godoy para o Partido 

Comunista. Além disso, como confidenciou o próprio Godoy acerca de Bernardo Élis, boa 

parte do Primeiras Chuvas foi toda datilografada pelo nosso grande autor de Jataí. Esse fato já 

demonstra a proximidade que havia entre os dois importantes consolidadores do Modernismo 

em Goiás.  

Sobre Bernardo Élis, TELES (1983) afirma que 

 

Foi o primeiro dentre nós a refletir influência da linguagem de 

Bandeira e Mário de Andrade, escrevendo poemas cujo objetivo era mais 

provocar do que encantar o público leitor. Apegou-se aos poemas-piada, 

adotou soluções antipoéticas e procurou carrear para o seu poema toda uma 

linguagem revolucionária que ele soube utilizar para o aproveitamento de 

temas regionais, de cor local e humanos, que muitas vezes escandalizava os 

leitores da época.  

(p. 139) 

 

Como não poderia ser de outra forma, dada a sua formação marxista, Bernardo Élis 

deixou transparecer algumas características que também influenciariam José Godoy Garcia, 

como o poema-piada e o olhar carregado de humanidade com relação aos seres marginais que 

povoam a sociedade. Essa similaridade entre os dois poetas pode ser encontrada no poema a 

seguir, que nos mostrará algumas das características do Modernismo presentes em Bernardo 

Élis. 

Iniciemos nossa análise sobre a poesia de o autor de A enxada a partir do poema abaixo: 

 

Ponta de Rua 

A rua parou já no meio do campo aberto. 

Mais uns passos, era a várzea, 

o córrego, 

o pasto cheio de vacas manteudas e bezerros espertos. 

 

A rua parou. 

Aí também parou a vida. 

Lá para baixo é aquela inferneira de automóveis, 

de buzinas, 

de rádios, 

altofalantes, 
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letreiros, 

carroças, - o diabo. 

Aqui, as casas baixas, 

cercas de mandacarus, 

gente em manga de camisa sentada à porta da rua, 

pitando,  

batendo papo, 

numa calma franciscana. 

 

Meninos brincam na rua enlameada: 

“Menina toma essa uva, 

da uva se faz o vinho. 

Seus braços serão gaiolas, 

serei teu passarinho”. 

Quanto menino, meu divino! 

 

(Oeste, p.49) 

 

Vejamos como a busca por lugares expressivos ou que configurassem um novo olhar 

sobre certos espaços urbanos aparece no poema de Bernardo Élis. A rua marca um divisor 

entre o que é o progresso, a urbanização e o ambiente rural. O campo parece um microcosmo 

paralelo a tudo que acontecia além da cidade. Mesmo assim, a rua se mostra como o caminho, 

o cordão umbilical que interliga o ambiente citadino e o rural. Há uma oposição semântica 

sobre a qual o eu lírico deixa evidente a sua maneira de enxergar o que está à sua volta. Ao se 

referir à cidade, marcada pelo vocábulo “lá”, faz-se uma breve descrição, aludindo à ideia de 

barulho, de correria, de agitação. Já quando se refere ao campo, usa o advérbio de lugar 

“aqui”, além de mencionar a calmaria, o sentir a vida, a tranquilidade de quem está adaptado 

ao universo mais moroso da vida no campo. 

A cena das crianças brincando na rua, na terceira estrofe, conduz-nos a vê-las com 

ingenuidade tipicamente pueril. Essa simplicidade se materializa na fala do personagem, 

possivelmente um menino a se declamar para uma menina. O discurso significa o desejo do 

emissor de ficar preso, de ter o amor da menina. O poema, além disso, evoca o cotidiano com 

seus traços simplórios, não idealizados.  

Mesmo tendo sido publicado em 1942, época em que ainda se usavam ideias da 

chamada “velha literatura”, o poema guarda marcas muito fortes da chegada do Modernismo 

em Goiás. A ausência de metrificação e o emprego do verso livre são algumas das provas 

disso. O uso da conotação nas imagens expressivas do passarinho e da gaiola também se 

mostra como estratégias de seleção lexical do autor, levando-nos a uma quebra do senso 

comum. Afinal, a ave mencionada busca a liberdade, habituada que está a tê-la. Já no poema, 
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quando o personagem diz ser um passarinho, pede que a amada seja uma gaiola, para prendê-

lo, retê-lo, privando-o da liberdade.  

Importante salientar, porém, que o poema apresenta ainda outras quatro estrofes. Nelas, 

o verso “serei o seu passarinho” não tem a acepção positiva que ganha na estrofe que 

transcrevemos. Os mesmos dizeres são usados pelas moças que namoram às escondidas os 

soldados de polícia e pelas mulheres que bebem cachaça e falam impropérios. Há uma 

mudança significativa do teor que o verso assume em cada uma das situações.  No caso das 

“mocinhas”, “serei o seu passarinho” parece sair sussurrado, enfeitiçando as moçoilas no 

contato com os homens. Já no último caso, o das mulheres, tal verso já soa como uma 

frustração, algo que não se materializou, sendo apenas promessas efêmeras de casais de 

namorados. O uso do verbo “cantavam”, flexionado no pretérito imperfeito do indicativo, 

ajuda a consolidar a ideia de que o que ouviram não se tornou realidade ou não se 

materializou em amor de verdade. Talvez por isso falem mal e bebam cachaça, decepcionadas 

que estão com as juras de amor que lhes haviam feito.  

Enfim, no poema de Bernardo, o que se tem é um interessante esquema conteudístico. A 

alusão a três etapas da trajetória humana configura bem a forma como os desejos se perdem 

com o passar do tempo ou como eles vão sendo amortizados de tal maneira até se tornaram 

frustrações e conduzirem à resignação ou à incredulidade. Os “meninos brincam”, as 

mocinhas namoram, as mulheres bebem e xingam e as velhas resmungam. Como observamos, 

tem-se uma série inversamente proporcional. Quanto mais o ser humano amadurece, 

envelhece, mais ele perde a sua crença no sonho ou nas palavras ditas ao calor do momento.  

Há uma pitada de ironia também no poema, uma herança dos poetas da Geração de 22. 

A primazia com que Bernardo constrói as cenas e as ações são louváveis. O poema, aliás, 

constitui-se como um texto narrativo-descritivo em que, ainda que poético, dê-se lugar a uma 

ação e aos desdobramentos individuais desta ação. Os personagens também são despidos de 

idealizações, estando próximos da realidade, como bem se utilizavam disso aqueles autores 

com base marxista, como é o caso de o autor de O tronco. 

Em outros poemas publicados na Oeste, Bernardo Élis também recorreu à tipologia 

narrativa. No entanto, ela serve como pretexto para o autor lançar mão de atentas observações 

do cotidiano goiano, principalmente. Não recorreremos à análise dos outros poemas 

publicados pelo autor. Não o fizemos, porém, por negligenciar a importância de Bernardo 

para o Modernismo em Goiás. Ao contrário disso, optamos por fazer uma interpretação crítica 

pontual de apenas um poema para não perdermos o foco de nossa abordagem, que é a atuação 
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decisiva de José Godoy Garcia para que o Modernismo se estabelecesse em terras goianas. 

Indubitavelmente, Bernardo foi um dos mais respeitados e aclamados autores da geração 

modernista, o que se justifica dada a sua contribuição essencial para a chegada dos novos 

parâmetros literários em Goiás.  

O próprio José Godoy Garcia, ao analisar a obra de Bernardo Élis, afirmou que este era 

um grande humanista, característica também recorrente na obra de Godoy. Entre outras, essa 

deve ser uma das grandes razões por que aparecem os desvalidos, os marginalizados nos  

poemas de ambos os autores. Porém, o nosso Godoy parece se aproximar mais da dor do 

outro, compadecendo-se mais, tornando seu o sofrimento do outro, submetendo-se a estar na 

pele do outro, metaforicamente falando. 

Enfim, torna-se quase redundante afirmar a grandiosidade da obra de Bernardo Élis, 

visto a sua trajetória já consagrada como grande autor goiano e como um dos introdutores do 

Modernismo em Goiás. Mesmo assim, valemo-nos das palavras da Professora Zênia de Faria 

que, em artigo, diagnosticou que: 

 

Analisar a produção literária de um autor implica fundamentalmente 

falar sobre a utilização que ele faz da linguagem para estruturar sua obra em 

seus vários níveis. Quando do aparecimento de seus primeiros livros, o 

caráter regionalista da linguagem dos textos de ficção de Bernardo Élis 

talvez tenha sido o aspecto dessa obra que maior impacto causou nos 

leitores. Por isso, esse ângulo de sua obra tem sido um dos mais estudados e 

discutidos, tendo despertado, nos críticos, as mais diversas reações. 

(FARIA, Zênia de, 1986, p.163) 

 

Por ser reconhecido pela crítica como um dos maiores regionalistas do Modernismo, 

Bernardo Élis não teve a sua produção em versos tão estudada quanto a sua produção de 

romances, contos e novelas. A diversidade de estudos críticos sobre a obra Ermos e Gerais, 

por exemplo, foi analisada no artigo acima em que FARIA (1986) elenca grandes nomes da 

crítica literária que se posicionaram sobre o autor em questão. O próprio José Godoy Garcia 

redigiu ao menos três grandes artigos críticos sobre o colega Bernardo Élis. 

Solícito com a palavra, Bernardo  soube usá-la em prol da expressividade, da produção 

do sentido poético, como percebemos no poema que analisamos dele. Há, no poema abaixo, 

alguns pontos de convergência entre a obra de Godoy Garcia e a de Bernardo Élis: 

 

ENTRE HINOS E BANDEIRAS 

Minha liberdade nunca a vivi. 

Pisei meu solo com miserável boca. 
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Abracei meu irmão que estava morto. 

Fingi minha alegria na festa alheia. 

Vi meus irmãos algemados de fome. 

Meu país escudado por generais tolos. 

Nessa história envolvida em cínica fala. 

Nossa escola rotineira de um verde tédio. 

Nossa política repetida mil vezes em trama. 

É este um país de uma perdulária mentira solta. 

As grandes propriedades são cemitérios de nojo. 

Os nossos generais de 4 estrelas e os coronéis bradam. 

Bradam entre hinos e bandeiras, nosso hino de miséria. 

(GARCIA, 1999, p.295) 

 

O poema apresenta claro trabalho com a estruturação sintática dos versos. Cada verso 

constrói um período, uma frase completa, como se cada verso tivesse um conteúdo específico, 

uma peculiaridade.  A intenção crítica, por outro lado, é o que move os versos. O eu lírico 

utiliza termos ligados à primeira pessoa do singular, acentuando a sensação de revolta ou de 

desabafo diante da realidade que não o agrada, que não o satisfaz. Muito do que gerou o 

inconformismo do eu lírico está relacionado à atuação dos que comandam, dos que controlam 

o país – representado pelos generais de alta patente.  

O uso de palavras com acepção negativa também se mostra claro e contribui para 

constituir um jogo em que a relação de segurança, de alegria e de tranquilidade se mostra 

apenas aparente. Afinal, aqueles que comandam o país parecem alardear um estado positivo 

que na verdade não existe.  

O teor de engajamento é consequência, como já falamos da formação marxista de 

Godoy Garcia. Os hinos e as bandeiras, corriqueiramente ligados a momentos de 

comemoração ou patrióticos, são convertidos em instante de denúncia, o qual se materializa 

nos enunciados que retratam os irmãos algemados, o irmão morto, os generais tolos e a cínica 

fala. Esses elementos alternam o direcionamento do olhar do eu lírico. Do primeiro ao sexto 

verso, a voz poética usa a primeira pessoa do singular e termos a ela associados para a 

construção linguística; do sétimo ao nono verso, por meio de paralelismos, usa-se o pronome 

possessivo de primeira pessoa do plural; do décimo ao décimo terceiro verso, enfim, o olhar 

do eu lírico olha aqueles que (co)mandam o país. 

Essa abordagem textual que contempla certa denúncia social e demostra duas esferas 

distintas – a dos que comandam e a dos que são comandados, a dos poderosos e a dos 

oprimidos – aparece também em Bernardo Élis, em especial nas suas obras estruturadas em 
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prosa. Há uma aproximação, então, como já havíamos mencionado, entre os ideais literários 

de Bernardo Élis e os de José Godoy Garcia. 

Outro autor também partícipe da Oeste foi José Décio Filho. Aliás, ele foi um dos 

redatores das primeiras edições da revista. Teve inúmeros poemas publicados, nos quais deixa 

clara a sua adesão à estética modernista. Para TELES, porém, o poeta estaria alinhavado mais 

à segunda fase que à primeira: 

 

José Décio Filho, Posse(1918), ainda que amarguradamente, 

caminhava noutro sentido estético, mais ligado ao segundo grupo 

modernista, a Carlos Drummond de Andrade, particularmente. Publicando 

Poemas e Elegias em 1953, José Décio Filho se tornou uma das figuras mais 

representativas da moderna poesia goiana. Seus livro contém poemas 

escritos de 1943 a 1950, mas, apesar de escrito nessa época, pouco tem de 

comum com a poesia de “Geração de 45”(...) A sua obra poética é, pois, a 

mais perfeitamente coesa e homogênea em Goiás, constituindo-se numa peça 

inteiriça e os vários poemas que compõem o livro Poemas e elegias.  E de tal 

maneira esses poemas se completam, se identificam nas suas estruturas e 

vivências, que os sentimos harmonizados numa única mensagem, altamente 

humana, marcada entretanto por um vínculo profundo de tristeza e de intensa 

amargura pessoal. 

(TELES, 1993, p. 17) 

 

José Décio é, pois, outro grande nome do nosso Modernismo. Pela decisiva e farta 

contribuição na Oeste. Salientamos que o autor produziu muitos textos em prosa, os quais 

deixamos de lado por não estarem ligados ao nosso objeto de pesquisa. Passamos, então, a 

buscar alguns dos poemas que ali ele produziu e publicou a fim de averiguar a relação deles 

com o nosso primeiro momento modernista.  

Nas páginas da Oeste, encontramos o seguinte poema de José Décio: 

 

Pedra Filosofal 

Já vi todos os horizontes possíveis 

que limitam os incontáveis caminhos da vida. 

Meus olhos já beberam sequiosos 

as paisagens espalhadas pelo mundo, 

numa viagem que empreendi imaginariamente 

através da experiência da humanidade inteira. 

 

Tenho dois mil anos de vida emprestada: 

vi Nero incendiar Roma e Jerusalém lavada em sangue. 

Sofri as dores acumuladas dos séculos, 

passei pela gama dos prazeres mais intensos, 

conheci o auge dos desesperos extenuantes 
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e deliciei-me na quintessência das alegrias mais completas. 

 

No entanto, quando vou ao encontro da vida, 

pegá-la pelo topete nas horas agudas, 

sinto a surpresa atordoante das visões inéditas 

e me confundo ante inúmeras perspectivas de viagens, 

como se estivesse nascendo outra vez. 

 

O poema comprova bem o que TELES afirmou sobre a poesia de José Décio. O eu 

lírico, lançando mão da primeira pessoa do discurso, deixa transparecer sua concepção de 

vida. Tanto na primeira quanto na segunda estrofe há uma atitude evasionista, na qual se 

busca refúgio no mundo imaginário, em episódios históricos do passado. Essa postura 

demonstra o lado humano do poeta, a sua preocupação com a própria essência, com a sua 

trajetória existencial. 

Na primeira estrofe, alguns vocábulos explicitam certo exagero, uma construção 

hiperbólica, formada por palavras e sintagmas como “todos”, “incontáveis” e “humanidade 

inteira”. Essa acentuação de ideias se dá pelo anseio do eu lírico de entender plenamente o 

que é a vida, a trajetória humana. Vejamos como há um tom existencial nesta estrofe. Há uma 

identificação, além disso, com a própria humanidade, algo do qual o ser que fala também faz 

parte. 

Na segunda estrofe, a seleção dos verbos contribui para o relevo da abordagem 

existencial do poeta. Destaque para a dualidade semântica que se forma em tal extensão do 

texto. Há vocábulos que denotam sensação negativa – “lavada em sangue”, “sofri as dores” – 

e que se opõem, antiteticamente, a palavras com acepção positiva – “prazeres mais intensos”, 

“quintessência das alegrias mais completas”. Tudo isso o eu lírico imaginariamente 

experimentou com a intenção de sentir a vida, de compreendê-la em sua totalidade.  

O que vemos, porém, na última estrofe é uma frustração imensa. Afinal, a vida real, 

palpável é bastante ábsona da idealizada ou imaginada, como no caso das duas primeiras 

estrofes. O eu lírico percebe que as cenas que experimentou no campo imaginário – seja por 

rememorações históricas, seja por fatos vividos – não o prepararam adequadamente para 

enfrentar as incertezas da dura realidade material. A frustração surge, então, diante da 

impossibilidade de o eu lírico saber enfrentar essas situações fugazes do cotidiano, combater 

as intempéries do viver. Então, preso que estava aos acontecimentos figuradamente vividos 

por ele, sente-se incapaz de conduzir suas ações diante do que não pôde ser previsto, diante da 

imprevisibilidade que é o viver, a vida em si. 
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Esse posicionamento diante do viver humano é o que aproxima José Décio de Carlos 

Drummond de Andrade, como constatou TELES em vários de seus textos sobre o poeta 

goiano. Porém, acreditamos que esse eu lírico perdido entre o ideal e o real, em um verdadeiro 

mosaico de personalidade, possui similaridades com Mário de Andrade. Basta que nos 

lembremos, por exemplo, do poema “Eu sou trezentos”, em que o autor trabalha essa busca 

por si mesmo, pela maneira adequada de lidar com a realidade, com os problemas que a ela 

são inerentes. 

Aliás, analisando a poética de José Décio Filho, o crítico JUBÉ (1983) afirma que 

 

Por sua atuação ideológica, considero José Décio Filho um dos 

principais responsáveis pelo Modernismo em Goiás, e não menos o é por sua 

poesia, de características diferentes da de seus companheiros. Poesia de 

tendências egocêntricas, de psiquismo atormentado, realiza-se no verso-livre 

bem à vontade, com linguagem sem artifícios e técnica escorreita. Seu estilo 

é bem elaborado, embora pareça fluente e natural. Os temas da solidão e do 

desajustamento social são-lhe frequentes, como também o do amor e as 

mulheres, e suas implicações óbvias: desejo, ternura, desespero, sentimentos 

de abandono e de desamparo. Por isso, as imagens de descampado aparecem 

constantes nessa poesia estranha e torturada, não raro mergulhada num clima 

surrealista, de sonho e mistério. 

(JUBÉ, 1983, p. 79-80) 

 

As palavras do crítico encontram respaldo no poema que acima analisamos. Destaque 

para a sensação de solidão e a de desajustamento do indivíduo diante da realidade que o cerca. 

Há algo de universal nessa inquietação demonstrada no poema, algo reiterado em outros 

textos de José Décio. Não obstante tais levantamentos, ainda ressaltamos o uso de imagens 

bem expressivas, criando cenas inusitadas ou não convencionais, demonstrando o 

experimentalismo modernista a que se propôs o autor – como no poema que transcrevemos 

em que a vida, segundo o eu lírico, havia sido pegada pelo “topete”, levando o leitor a 

sugestiva imagem não convencional, gerando uma imagem fortemente surreal.  

Diante disso, é inegável a aproximação entre a obra de José Décio e a dos primeiros 

modernistas de 22. A participação do autor na Oeste trouxe visibilidade ainda maior aos 

parâmetros inovadores propostos pelos artistas do Modernismo. Houve números da revista em 

que o autor publicou diversos poemas. Essa reiterada publicação e o fato de que o poeta 

compunha o corpo editorial da revista trouxeram ainda mais credibilidade às ideias de 

renovação de nossas letras. 
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Relacionando-se diretamente com José Décio Filho, houve muitos pontos em contato 

entre a obra deste e a de José Godoy Garcia. No poema abaixo, dedicado pelo poeta de Jataí 

ao José Décio, podemos perceber algumas dessas consonâncias: 

 

AQUI É A TERRA 

PARA ZÉ DÉCIO FILHO 

 

José Aurora chegou a Posse de sua viagem 

a Miracema; contou que o velho Juliano 

morrera, e ainda que morto, falava, ouvia. 

O segredo? o seu grudar na vida que era tão cheio, 

que na morte Juliano gemia,  

grudar tão forte que falava, tão doido 

que sonhava, tão doce que ouvia! 

aqui é a terra da vida, tem morte, ah 

as é a terra da vida! 

Aqui é a terra onde tudo é novo, 

morena mulher grávida, 

madeira que foi lavrada na minguante, 

canaviais, sonhos rolando da serra, 

laços de fita nos cabelos, 

sapato roto, as costelas de Antônio Romualdo, 

o pequeno vale que desce do peito 

e as pernas com a pele cheia de furúnculos. 

José Aurora chegou a Posse de sua viagem 

a Miracema: e falou do gado, 

dos homens e das mulheres, o gado 

beijando os homens nas casas. 

as cadeiras nas portas das moradas 

e as santas conversas! 

(GARCIA, 1999, p. 329) 

 

O poema de José Godoy apresenta certa narratividade. O movimento de chegada de José 

Aurora é o que instaura o novo, o inesperado. José Aurora é o portador de casos de outras 

terras, trazia a novidade ao povo de Posse. Fazia comentários sobre fatos bizarros, estranhos, 

como o “velho Juliano” que havia morrido, mas não se desprendia da vida, guardando ainda 

alguns dos sentidos, como se ainda estivesse vivo. Juliano rompia, então com o parâmetro 

tradicional, com a separação entre vida e morte, eliminando as barreiras que dividiam uma da 

outra. Essa dualidade entre o morrer e o viver também é inerente à própria condição humana, 

à análise da trajetória do Homem, algo com essência existencial, como também aparece na 

obra do poeta José Décio Filho. O olhar para a realidade ou para os fatos de maneira não 

convencional também une este autor a Godoy, no que diz respeito a aspectos literários. 

Vejamos a poeticidade de imagens como  “sonhos rolando da serra” e “o pequeno vale que 
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desce do peito”  numa típica influência de cenas não comezinhas, lembrando o que JUBÉ 

afirmara sobre a poesia de José Décio, ou seja, a presença do surrealismo, aproximando o 

poema dedicado por Godoy à obra do conhecido poeta nascido na cidade de Posse. 

Chama-nos a atenção a imagem do “sapato roto”. Em uma terra em que o eu lírico alega 

que tudo era novo, o sapato esburacado instaura a sensação de coisa desgastada, de mesmice, 

de monotonia, criando algo paradoxal, como paradoxal se mostrou a história do homem que 

morrera mas guardava alguns dos sentidos humanos. 

O ambiente do poema lembra o de uma cidade pequena, com forte marcação rural. 

Percebemos isso pela seleção vocabular – “madeira que foi lavrada na minguante”, 

“canaviais”, “o gado/beijando os homens nas casas” – e pela aparente ideia de monotonia e de 

tradicionalismo presentes nos dois últimos versos. 

As repetições paralelísticas, a que o autor recorreu, também mostram a preocupação 

com o ritmo do poema, com a sonoridade, além de destacar alguns sintagmas que são 

essenciais para a integridade temática do poema.  

Os nomes próprios utilizados nos parecem também bastante sugestivos, alguns deles 

ampliando a ideia de algo paradoxal. Comecemos por “José Aurora”. José é um nome 

bastante comum, popular, comezinho até. Já Aurora nos remete ao nascer do sol, ao raiar do 

dia. Enquanto o primeiro nos conduz à trivialidade, o segundo nos remete à renovação, à 

chegada do novo. Logo, mostrando-se como algo bastante paradoxal. Outro caso semelhante é 

o de “Juliano”, que significa novo, de natureza do que é jovem. A aparente contradição se dá 

pelo uso do adjetivo “velho” antepondo o antropônimo em questão. Algo como um velho-

novo. Esse trabalho com a associação entre o nome dos personagens e o que eles representam 

ou o são de fato demonstra a acuidade com a essência do ser, do homem, o que também fazia 

José Décio Filho. Aliás, em incisivo artigo publicado na revista acadêmica Via Litterae, Célia 

Sebastiana, uma especialista na poética de José Décio, afirma que: 

 

Em relação à sua época, Décio não se limitou apenas a escrever 

poemas, mas também contribuiu, de forma decisiva, para o aparecimento do 

Modernismo em Goiás. Ele foi, e é, um poeta marginalizado pelas próprias 

circunstâncias de sua vida pessoal. Não se costuma dar o devido crédito a 

quem foge ou transgride, por demais, as regras. E Décio foi  um transgressor, 

por excelência: além da rebeldia entranhada em sua personalidade, como 

intelectual e poeta, ele fez versos livres, quando ainda se cultivava o verso 

medido; esbravejou contra o excesso de sentimentalismo, quando os suspiros 

românticos ainda ressoavam em algumas vozes literárias em Goiás. 

Mesmo assim, Décio fez uma poesia calma, serena no sentido de que 

distante do tom combativo dos modernistas de 22, em âmbito nacional. Uma 

poesia marcada pelo silêncio. O único ruído que nela ressoa é, talvez, o da 
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inquietação interior. Este sim se mostra altissonante para seus 

contemporâneos, para seus leitores, para toda a posteridade, enfim. 

E, ainda que voltado para os próprios dramas na poesia, Décio não 

logrou um olhar atento para as dissonâncias do mundo exterior. Sob a ótica 

de um ser solitário, o poeta comunga um sentimento fraterno mediante a dor 

e a miséria alheias; identifica-se com os párias e os gauches da vida; irmana-

se a eles não raras vezes em seus poemas e, até mesmo, disfarça-se naqueles 

seres mais ínfimos. 

(SILVA, 2013) 

 

Com essa afirmação da estudiosa, constatamos outra proximidade entre os temas usados 

por José Godoy e o autor de Poemas e elegias: o sentimento de fraternidade com relação ao 

outro ser, ao seu sofrimento. É relevante pontuar essa postura que propicia efeitos diferentes 

nos dois poetas, visto que não há um engajamento social na obra de Décio, ao passo que em 

Godoy esse intento mais abrangente de sua poesia se mostra como algo indispensável aos 

ideais ou propósitos socialistas do autor. Para isso, Godoy se interessa pelo homem comum, 

se compadece pelo sofrimento do outro, pela ordem social, pelo cotidiano, uma das marcas 

modernistas de seus poemas. Entre outros textos em que há essa contemplação da dor ou do 

sofrimento alheio, diz-nos o poeta: 

 

AS HUMILHADAS 

(1944) 

Eram crianças 

e humilhadas. 

Crianças mortas quando mal viveram 

dias de mágoa e sonho. 

Elas mortas 

em decadência,  

não só virgens 

depois do sangue 

estancando e triste. 

Nossas irmãs estarão assim no mundo humilhadas? 

Noivas mortas ainda crianças por Deus 

mas tão belas que a gente em dúvida se foi Deus 

ou a fome quem as matou. 

Eram crianças e humilhadas. 

(GARCIA, 1999, p.374-375) 

 

O eu lírico se compadece com a morte das crianças, com a dor decorrente da partida de 

tais pequeninos seres. A imagem das crianças mortas também está associada à perda das 

esperanças. Afinal, elas representam a ingenuidade, o sonho, a renovação da própria vida. 

Dizimadas, frustram as expectativas de mudança.  
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A confluência de características entre os dois autores é reflexo da intenção modernista 

de ambos. Havia, isso é fato já demonstrado, a necessidade de alteração nos motes usados na 

literatura goiana. Essa alteridade se materializou, inclusive, em Léo Lynce e Bernardo Élis, o 

que temos mostrado neste capítulo.  

José Godoy Garcia, em um dos números da Oeste, chegou a publicar dois poemas com 

o pseudônimo de José da Rua
16

, além de um conto e um poema assinado, como afirma o 

próprio autor em uma de suas entrevistas hoje acessível a todos que a buscarem na internet.   

A participação na Revista foi decisiva para que José Godoy entrasse em contato com 

outros autores também interessados em renovar o painel literário e cultural do Estado de 

Goiás. A política mudancista, instituída por Pedro Ludovico Teixeira, auxiliou nas pretensões 

dos poetas e romancistas goianos.  

Como já dissemos, o Batismo Cultural de Goiânia teve papel decisivo na fomentação de 

nossos intelectuais, muitos deles dispostos a, de certa forma, deixarem de lado aquela 

estigmatizada visão romântica ou parnasiana na qual as nossas letras estavam imersas há 

várias décadas. Sem a Oeste, a qual representou um desdobramento do Batismo, dificilmente 

os modernistas goianos seriam lidos e ouvidos pela classe acadêmica do Estado de Goiás. 

Fato certo é que por meio da revista os autores se ajuntaram em torno de um mesmo ideal 

renovador. Porém, a partir de 1950, o grupo consolidador do Modernismo em Goiás acaba por 

se esfacelar, por se desunir, por assim dizer. Dá-se lugar, então, ao surgimento de outras 

revistas que reúnem escritores já conscientes das conquistas dos primeiros modernistas 

goianos. A verdade é que a Oeste conseguiu tornar homogênea ou trouxe pretensa 

uniformidade à produção literária dos nossos primeiros modernistas (1942-1955). Houve 

outras revistas também importantes, como nos atesta TELES: 

 

Depois da Oeste, várias revistas literárias se fundaram em Goiânia, 

muitas delas não passando de um ou dois números. As mais importantes 

foram Agora (1946), fundada por Oscar Sabino Júnior e Seara, fundada por 

Bernardo Élis em 1952 e que passados seis anos voltou novamente a 

circular, desaparecendo em seguida. 

(TELES, 1983, p. 137). 

 

Com poucos números de circulação, essas outras publicações não obtiveram o mesmo 

êxito que teve a Oeste. Isso confirma, ainda mais, o que dissemos sobre a importância desta 

                                                           
16

 Estamos tomando como suporte para essa dedução o fato de que o próprio Godoy Garcia disse, em entrevista 

ao Jornal Inverta, em 17 de maio de 2001, que havia publicado alguns poemas com o pseudônimo de Zé da Rua. 
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revista para a abertura, em um primeiro momento, do cenário intelectual goiano no que 

concerne à aceitação das características modernistas e, em um segundo instante, à aceitação 

da modernização artística do Estado de Goiás. 

Como observamos, houve uma enorme iniciativa dos nossos primeiros modernistas com 

o intuito de fazer notória a grande gama de ideias e de características de tal momento estético 

e artístico. Levados que foram pelos ideais nos quais acreditavam, autores mais engajados 

com a renovação, em especial Bernardo Élis, deram sequência às publicações que 

materializariam o Modernismo em nosso território. 

Assim, percebemos que o Modernismo se consolidou em Goiás com mais de duas 

décadas de atraso, se considerarmos como implantadora nacional a Geração de 22, formada 

maciçamente pelos idealizadores da Semana de Arte Moderna em São Paulo. O principal fator 

que contribuiu para tamanho descompasso cronológico foi a posição político-econômica que 

Goiás ocupava à época, estando em quase total marginalidade. Definitivamente, com as ações 

do interventor Pedro Ludovico Teixeira, principalmente com a construção de uma nova 

capital,  foram se criando as condições necessárias para que o Modernismo encontrasse 

ambiente propício em nosso território. Afinal, como afirma JUBÉ: 

 

Coincide, pois, o nascimento de Goiânia com a eclosão do nosso 

Modernismo, inaugurando-se aquela em 1942, e este se já se vinha 

manifestando antes, através da imprensa, e, principalmente no jornal “O 

Popular”, ganhava veículo apropriado a sua difusão na revista “Oeste”, 

aparecida também nesse ano. Descontado o entusiasmo justificável numa 

população que se assenhoreia de novo espaço e esse empolga com a chegada 

do progresso; descontados, os panegíricos que se teciam a pessoas e ao 

regime instaurado com a Carta de 1937, a circulação da revista, difusora do 

pensamento estadonovista, representou, não obstante, admirável veículo para 

a expansão da sensibilidade artística e de criação literária. Assim surgiu o 

Modernismo de 1942, antecipado pelo talento precursor de Léo Lynce e ao 

estímulo da poesia sertanista de João Accioli que, residindo em São Paulo, 

no centro nervoso da agitação modernista, publicava os livros Olho d’Água 

e Barro Preto, logo aplaudidos pelos mais famosos escritores, como Mário 

de Andrade, Sérgio Milliet, Elói Pontes e outros. 

(JUBÉ, 1978, p. 69-70) 

 

Necessário se faz salientar, ainda, a importância do jornal O Popular nesse contexto de 

renovação de nossas letras. José Godoy Garcia publicou, inclusive, um texto com estrutura 

modernista em tal veículo de imprensa. O resultado foi  um repúdio maciço dos assinantes do 

jornal, alguns deles até devolvendo a edição na qual havia constava o poema de José Godoy. 

O episódio, porém, como afirma JUBÉ (1978, p. 70), é o impulso que faltava para que 
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Bernardo Élis e José Godoy atacassem veementemente a poesia tradicional que imperava em 

Goiás. Era preciso, de fato, acatar as inovações modernistas, presentes nos textos que vinham 

sendo publicados pelos dois poetas.  

Ressaltamos, mais uma vez, que há nomes também robustamente importantes para a 

presença do Modernismo em território goiano. O próprio João Accioli, tido por JUBÉ como o 

primeiro modernista de Goiás, teve seus primeiros livros aplaudidos pela crítica literária 

brasileira, o que demonstrou a proximidade entre a produção literária de João Accioli e a de 

Mário de Andrade, o qual o poeta goiano conhecera no tempo em que residiu em São Paulo. 

Não nos ateremos a esse detalhe por acreditarmos que os primeiros modernistas foram, de 

fato, coesamente aproximados em torno da revista Oeste, como já afirmamos.  

 

2.3 CONCLUSÕES 

Todas as ideias discutidas neste capítulo servem para contextualizar o clima em que se 

deu o Modernismo em Goiás e como a transferência da capital do estado para Goiânia foram 

importante para trazer ares de contemporaneidade ao cenário goiano. 

Notamos, a partir do que foi trabalhado, que sem a Oeste o Modernismo apareceria em 

lampejos aqui e ali no estado de Goiás, como já vinha acontecendo desde a década de 20. 

Porém, não conseguimos perceber que esse surgimento tímido ganharia o curso de um rio 

caudaloso. Parece-nos que o aparecimento não uniforme dos ideais modernistas teria gerado 

um enfraquecimento da tentativa de mudança não fosse o precioso empenho de Pedro 

Ludovico Teixeira e sua política mudancista implantada no Estado com a ajuda de Getúlio 

Vargas. Concordamos com o que disse CHAUL (2010) ao analisar a relevância das ações de 

tal político goiano: 

 

A construção de Goiânia ocorreu em meio ao burburinho 

político das vozes contrárias à mudança da capital. A oposição, em 

especial a da cidade de Goiás, alegava problemas de toda ordem para 

a não realização de um ato tão protelado. 

(...) 

Os mudancistas, contudo, ignoravam estas vozes de oposição. 

Para eles, não se tratava de remodelar o velho, e sim de providenciar o 

novo (...). Não se podia mais manter o atraso. 

(CHAUL, 2010, p. 237) 

 

Como vemos, Pedro Ludovico Teixeira e seus intentos de mudança foram decisivos 

para que acabássemos com a hegemonia “passadista” que perdurava há muito tempo em 
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Goiás e que impedia que o novo se implantasse em nosso Estado. Coube, desse modo, à Oeste 

a propagação, a divulgação e a afirmação do Modernismo no âmbito sócio-político-intelectual 

do povo goiano. Não ignoramos,  é claro, o fato de que a Oeste serviu também de propaganda 

para Getúlio Vargas e Pedro Ludovico Teixeira. Como nosso objetivo não é histórico-político 

e sim artístico-literário, abrimos mão desses aspectos da revista e nos apegamos aos ligados 

robustamente à produção literária em torno da revista. 
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CAPÍTULO 3 

JOSÉ GODOY GARCIA: A POESIA, A CRÍTICA E O MODERNISMO  

3.1 José Godoy Garcia: produção poética 

 

A poesia de Godoy Garcia não encontrou obstáculos para que fosse logo reconhecida 

como de valor. Mesmo hoje, anos após a morte do autor, críticos se desdobram no 

entendimento da poesia de Godoy Garcia, basta nos lembrarmos dos reiterados estudos que 

Salomão de Sousa
17

 tem elaborado sobre nosso importante poeta. Isso comprova que, mesmo 

em meio a tanto materialismo e egoísmo humano, a poesia continua tendo resguardada sua 

principal característica, que é a de falar das coisas da vida, desde as mais simples até as mais 

complexas.  

Esse papel da poesia é um dos grandes responsáveis pela perpetuação do texto poético, 

ainda que em menor grau que a de outros gêneros discursivos. É a poesia que desperta o nosso 

lado humano, que resgata a nossa natureza como ser sinestésico. Esse aspecto intrínseco da 

poesia pode ter sido um dos fatores que levou Godoy a produzir uma quantidade maior de 

livros de poemas que os de prosa. 

No âmbito poético, há nomes que se sobressaem, como o de Godoy Garcia, grande 

personalidade do meio literário goiano e que foi aplaudido pela crítica quando seu primeiro 

livro, Rio do sono, veio a público. Como prova, temos o fato de que, além de ganhar o 

concurso Bolsa de publicações Hugo de Carvalho Ramos, em 1948, o poeta foi saudado por 

críticos e autores de diversas partes do país. 

Por todas essas razões, a nosso ver, José Godoy Garcia é um dos maiores nomes da 

poesia em Goiás. Não só pelo fato de ser um dos pilares do nosso Modernismo, mas 

principalmente pelas obras que deixou publicadas. Seus poemas, em especial, mostram-nos 

um autor sensível ao drama do outro, atento à desigualdade social e ao estado de 

marginalidade em que se encontravam os negros, as mulheres da vida, as moças pobres, 

enfim. Seu contato com o Partido Comunista não monopolizou sua visão literária, visto que 

alguns dos livros de poemas do autor trazem até algumas experimentações literárias, como a 

obra O flautista e o mundo sol verde e vermelho (1994), na qual o autor constrói poemas que 

                                                           
17

 Este crítico tem feito vários estudos sobre a obra de Godoy Garcia. Destaque para o artigo de abertura do livro 

em comemoração aos cinquentenário poético do autor de Jataí. 
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apresentam, segundo ele mesmo, certa dificuldade de classificação
18

. Essa manipulação da 

forma e, em vários casos, do conteúdo poético é uma das marcas relevantes de José Godoy 

Garcia e comprovam a ideia de que ele sabia bem qual o percurso literário estava trilhando.  

Mesmo sendo modernista, não deixou que isso trouxesse à sua poesia uma visão alheia 

a outros temas ou características. Há uma consciente visão social que, por vezes, transcende o 

próximo, o regional e se torna universal, posto que contempla situações vividas pelo  Homem 

enquanto ser uno. Isso deixa o autor mais próximo dos que ele canta em sua poesia, tentando 

deixar prevalecer a fraternidade, a inquietação diante do verso que alegadamente não veio; 

explicitando a indignação do eu lírico diante da natureza maltratada, subjugada pelas ações do 

homem em busca das riquezas desmedidas; transformando o eu lírico em elementos naturais 

ou se equiparando a eles. A poesia de José Godoy é, antes de tudo, uma poesia para a vida, 

para a alegria de viver em meio a tantas cenas de violência que presenciamos no cotidiano. 

Uma poesia que resgata alguns costumes populares, descreve algumas festas religiosas 

conhecidas em Goiás  como a romaria do Muquém  critica a influência da hegemonia 

norte-americana com relação ao consumismo. Notamos, pois, ser um autor de suma 

importância para a produção literária em Goiás. 

Pensamos em como abordar uma obra que é tão rica em temas sem nos perdermos nesta 

ou naquela característica que julgássemos mais ou menos importante no que diz respeito à 

solidez do arcabouço poético do autor. Resolvemos, pois, privilegiar a obra Rio do sono por 

entendermos que ela é um marco para o Modernismo em Goiás. Isso, porém, não nos impediu 

de recorrermos a outras obras do autor. Quando o fizemos, buscamos sempre a maior 

densidade deste trabalho. Afinal, sem tal recorrência, talvez houvesse uma visão mais parcial 

com relação à obra de José Godoy Garcia. 

Neste capítulo, portanto, enumeramos algumas das características literárias e dos 

recursos linguísticos a que José Godoy Garcia recorreu para compor a sua obra poética, em 

especial. Buscamos priorizar características do Modernismo a fim de demonstrar a 

importância do poeta para a consolidação das práticas literárias modernistas em nosso estado. 

                                                           
18

 Na segunda edição do livro, aparece uma nota introdutória em que o próprio José Godoy Garcia faz alguns 

comentários instrucionais voltados para o leitor. Entre as observações feitas, alega o autor que o livro deveria ser 

formado por poesias de amor. No entanto, acabaram se tornando poemas sobre “o oportunismo e a mediocridade 

humana”, conforme nos diz o autor. Depois, decreta que o livro se configuraria como uma epopeia ou rapsódia. 

Assim, notamos a intencionalidade de fazer alguns experimentos a fim de ampliar o trabalho literário com o seu 

texto. 
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Procuramos, com as análises dos textos, propiciar ao leitor um panorama adequado com 

relação àquilo que fez o poeta se destacar com relação aos seus contemporâneos. Referimo-

nos ao destaque não como menosprezo aos demais, mas sim como posição de referência e de 

reconhecimento de um autor que figura, certamente, entre os maiores de toda a história 

literária goiana.  

 

3.2 A Metalinguagem
19

 

Ainda que a questão da metalinguagem, isto é, a construção de poemas que abordem, 

normalmente,  o próprio processo criativo, que se voltam sobre si mesmos, não seja algo novo 

na literatura, esse fenômeno só foi categorizado na primeira metade do século passado. Em 

1923, os estudiosos Ogden e Richards já se ocupavam de tal fenômeno.  Sabemos também da 

importância da obra Metalinguagem e outras metas, de Haroldo de Campos, para a 

categorização de tal recurso artístico. Aliás, tal obra é um marco para os estudos 

metalinguísticos na literatura brasileira. Porém, tomaremos por base os estudos do crítico 

Gilberto Mendonça Teles, que afirma: 

 

Creio que foi o professor Sílvio Elia, em Orientações da linguística 

moderna, em 1955, um dos primeiros a divulgar a palavra entre nós, como 

foi também o concretista Haroldo de Campos o primeiro a fazer uso dela ao 

dar a seu livro de crítica, em 1967, o nome de Metalinguagem. (TELES, 

1979, p.90) 

  

A metalinguagem é, seguramente, um dos mecanismos criativos bastante utilizados no 

constructo poético de Godoy Garcia. Desde a sua primeira obra, em 1948, já havia uma 

preocupação do autor com relação ao poema em construção, com relação à metalinguagem 

em seus versos. Essa inquietação do autor perdurou em alguns de seus outros livros de 

poemas, nos quais foi marcante a presença de tal faceta do processo criativo-poético.  Não 

poderemos listar todos os poemas em que apareça esse consciente mecanismo de estruturação 

do poema, visto que tal trabalho desconfiguraria nossa intenção essencial de mostrar como e 

por qual razão o nome do autor de Jataí é importante para a consolidação do Modernismo em 

Goiás. Buscando alguns autores mais recentes que estudam tal fenômeno, encontramos 

                                                           
19

 Em alguns momentos, utilizaremos a palavra metalinguagem relacionada à concepção do próprio poema, o 

que é recorrente em José Godoy Garcia, dada a sua consciente construção do metapoema. Diversos poemas há 

em que o autor parece até conversar com o leitor, como se ambos fossem camaradas, cúmplices da construção do 

sentido poético. 



72 
 

aqueles que se apegaram à explicação de tal recurso maciçamente modernista. Quanto à 

metalinguagem, aliás, Samira Chalhub afirma: 

 

O poema que se pergunta sobre si mesmo e, nesse questionamento, expõe e 

desnuda a forma com que fez a própria pergunta é um poema, digamos 

assim, marcado com o signo da modernidade. Constrói-se contemplando 

ativamente a sua construção. Podemos dizer que é uma tentativa de 

conhecimento do seu ser, uma forma peculiar e singularíssima de episteme, 

deixar à mostra os recursos que usa para formular sua questão. (CHALHUB, 

2001, p.42) 

 

De forma bastante maciça, a contemplação do fazer, da construção do próprio poema 

constituiu um importante recurso dos autores modernistas, em especial. Vários foram os 

nomes modernistas que recorreram ao exercício da metalinguagem, destacando-se os nomes 

de Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto. Deles, há 

uma proximidade maior entre Godoy e Drummond. Assim como o poeta de Itabira, Godoy 

produziu vários poemas utilizando o procedimento em questão:  

 

“Velho Walt Whitman, aqui está uma poesia, 

e se tu a tocas sentirás o quente 

coração do mundo e sentirás 

o inebriante carinho do mundo 

e sentirás do homem, a febre, 

o tédio, o amor do mais simples 

ao mais canalha, dos pequenos 

seres que foram assassinados na Candelária, 

e do que prevaricou, do que sofreu 

na carne a decomposição da amizade, 

e verás, velho, jovem Walt Whitman, 

a irmã bandalha caindo às mãos da polícia 

e escondendo a face dos fotógrafos 

de uma mídia de canalhas. (GARCIA, 1999, p. 99) 

 

No poema acima, que não aparece intitulado, o eu lírico dirige o seu discurso ao poeta 

Walt Whitman, tecendo considerações sobre o próprio texto. Logo no primeiro verso, o tom 

com que a voz lírica se dirige ao autor de As Folhas de relva faz com que se perceba certo 

grau de proximidade ou de afetividade, como se o emissor batesse no ombro do receptor e 

dissesse: “Meu velho amigo, como vai?”. A poesia que trabalha o sensível, a contemplação e 

o lado humano da vida é que interessa ao eu lírico.  A mistura de sentidos (o congraçamento 
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do tato e da visão), o que configura a figura de linguagem chamada de sinestesia
20

 evoca a 

sensibilidade, fazendo emergir as sensações diante do que o eu lírico enumera. A preocupação 

com os vitimizados transparece na alusão à conhecida Chacina da Candelária, onde pequenos 

seres, menores de idade foram brutalmente assassinados. No último verso, que não está 

supracitado, o “Eu sou a humanidade” soa como um grito de incômodo diante da 

incapacidade do poeta de se não influenciar pelo grau de desumanidade que observa ao seu 

redor. Assim, com a ascensão de sua percepção de humanidade, o poeta parece conseguir ao 

menos palear a dor que sente. O eu lírico não deixa passar despercebida a negligência da 

imprensa com relação à cobertura do caso. Ele parece querer gritar, apontar o dedo em riste e 

contestar a visão sensacionalista com que a imprensa tratou a tragédia. 

O diálogo com Walt Whitman é bastante sugestivo. A interlocução com o autor 

estadunidense não coíbe o eu lírico de contestar a atuação dos Estados Unidos, algo que o 

poeta Godoy Garcia fará em outros poemas, opondo-se ao ideal americano de ser, não 

aceitando a imposição de uma imagem capitalista universal. No poema em questão, o autor 

chega a declarar um inimigo da nação de Whitman. Essa oposição se daria, claro, pelo que já 

falamos acerca da visão que o autor tem da grande nação americana, vista pelo poeta goiano 

como a responsável pela propagação de um ideal de vida pautado pelo materialismo, pelo ter 

acima do ser. 

Outro autor que também teorizou descritivamente a metalinguagem foi o goiano 

Gilberto Mendonça Teles. Para ele: 

 

Como se vê, a metalinguagem constitui um sistema linguístico que se liga a 

outro sistema – o da linguagem poética -, por sua vez ligado ao sistema da 

língua. A diferença entre os três sistemas é que o da literatura (o da poesia) 

se liga ao plano da expressão da língua e o da metalinguagem se liga ao seu 

plano de conteúdo. Tanto o da linguagem como o da metalinguagem fazem 

parte de um sistema potencial da língua, distinguindo-se porém perante o 

texto: a linguagem o cria; a metalinguagem o examina ou recria. (TELES, 

1972, p. 11) 

 

A metalinguagem, nesse caso, mostra-se como um importante recurso linguístico a ser 

usado pelo autor. Ela pode refletir sobre a construção do próprio poema, ampliando a 

significação e o conteúdo poético. No caso de Godoy Garcia, a nosso ver, esse uso se dá por 
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 Massaud Moisés, em seu Dicionário de termos literários (1974), declara que a sinestesia é largamente usada 

na literatura desde a Antiguidade Clássica. No entanto, coube a Baudelaire a sua popularização, por assim dizer, 

no poema “Correspondances” em “Notes nouvelles sur Edgar Poe”(1857).  No Simbolismo, aliás, tal figura de 

linguagem foi bastante recorrente. 
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diversas razões, entre elas a escolha pessoal do poeta no que concerne à criação de uma 

metalinguagem inspirada na que criou o poeta de Itabira, Carlos Drummond de Andrade, 

valendo-se, principalmente, da reflexão sobre o cotidiano. Esse uso da metalinguagem, no 

entanto, não é apenas uma discussão do próprio objeto poético em Godoy Garcia. Há uma 

contínua preocupação com uma poesia que se desdobre sobre os temas e assuntos que 

deveriam aparecer como brado retumbantemente humanitário, uma poesia com traços realistas 

e voltada para si, no que tange à abrangência que deveria ter. Segundo a concepção do poeta, 

é claro. Isso aparece no excerto abaixo: 

 

Busco a palavra limpa 

(as palavras limpas são feitas 

de nossa ternura, algodão de nossa 

roupa, canção de nossa pobre vida), 

esta, é a minha palavra: dignidade! 

[...] 

(p. 154) 

 

A subjetividade, configurada principalmente pelo uso da primeira pessoa do discurso e 

pela forma como o eu lírico fala de sua poesia, nos remete à imagem de que essa definição 

passaria pelo crivo dos juízos pessoais. O que vemos, no entanto, é o autor buscando a 

materialização linguística daquilo que seria abstrato, como a “ternura”, por exemplo. A 

procura pela dita “palavra limpa” se associaria à concepção do poeta, na qual a poesia não 

poderia se distanciar tanto dos grandes dramas humanos, não poderia se afastar dos seres 

marginalizados, esquecidos e que, por estarem em condição inferior, acabam não sendo vistos 

como os outros seres humanos economicamente mais bem sucedidos. A poesia esperada, 

então, seria aquela que trouxesse à tona a vontade do eu lírico de cantar a vida humana sem 

torneios verbais demonstrativos de grande erudição ou mais voltados para a forma poética. A 

“palavra limpa” representa a essencialidade do poema, a procura pelo canto de dignidade do 

homem. Por ser um poema que se volta para o próprio código  a língua, as palavras  e por 

demonstrar claramente a visão do eu poético no que diz respeito ao processo de criação 

poética, temos a intenção metalinguística presente no texto em questão. 

A reiteração da metalinguagem, como já se disse anteriormente, é latente em Godoy 

Garcia. Vários poemas versam sobre o próprio poema ou sobre a própria poesia. Em um 

deles, “Minha poesia”, o autor dialoga com o leitor: 

 

Meu amigo, vê se acostuma 
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com a minha poesia. O ato feliz de viver 

eu o engendro em minha poesia; 

você poderá amá-la, e só assim é, 

minha poesia só assim será. 

Beba o orvalho da manhã de minha poesia 

e ela florescerá como as romãs 

e as mulheres jovens no cio. (p. 59) 

 

 Nesse poema, o poeta deixa transparecer toda a sua subjetividade ao pedir ao leitor 

que o entenda, que se habitue à simplicidade de sua poesia. O uso do vocativo no 1º verso  

“Meu amigo”  denota um tom de cumplicidade, de afetividade na relação leitor x texto. A 

voz poética também deixa subentender que, ao amar a poesia, o leitor concederá vida ao texto, 

atribuindo significados plenos ao que o autor construiu. Por meio de estruturas linguísticas 

perceptivelmente trabalhadas (basta que se olhe o uso do polissíndeto – repetição da 

conjunção e  no excerto acima!) e de uma estruturação tipicamente modernista ou 

contemporânea, sem as amarras da rima e do verso metrificado, Godoy evidencia a principal 

intenção do sujeito lírico: a de que o leitor encontre nos versos a representação do que seria o 

ato feliz de viver. Ressalta-se a repetição quádrupla da locução “minha poesia”, ocasionando 

sonoridade e reiterando o trabalho com o próprio poema, em uma comprovação efetiva da 

recorrência do autor à metalinguagem.  

Salientamos que, ao leitor mais dado à linguagem vernácula, haveria alguns equívocos 

gramaticais presentes no poema. O autor, logo no primeiro verso, utiliza o verbo “vê” 

flexionado na segunda pessoa do singular do modo imperativo afirmativo. No quarto verso, 

todavia, há o uso de “você”, que configura a terceira pessoa do discurso. Essa mistura de 

vozes referenciais se associa à aproximação da linguagem poética com a linguagem do 

cotidiano, algo que os primeiros modernistas brasileiros tanto buscaram fazer. Assim, o que 

muitos chamariam de equívocos se constitui na verdade como adesão à prática linguística do 

Modernismo. Outro procedimento modernista no poema é a ausência de vírgulas  o que 

mostra que o autor não seguiu piamente as regras gramaticais de pontuação  separando as 

orações coordenadas no último período do texto, nos três últimos versos. O trecho deveria ser 

escrito, em conformidade com a gramática normativa, da seguinte forma: Beba o orvalho da 

manhã de minha poesia, e ela florescerá com as romãs, e as mulheres jovens no cio. As 

vírgulas seriam obrigatórias por duas razões: primeiro pelo fato de que quando a conjunção 

“e” ligar orações com sujeito diferente, deve-se separá-la da oração anterior por meio de 

vírgula; segundo pelo fato de que há um polissíndeto entre o penúltimo e o último versos, o 
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que também tornaria obrigatório o uso da vírgula. Salientamos, porém, que isso não pode ser 

visto como erro, dada a intenção poética do autor, determinado a dar lugar ao trabalho com o 

conteúdo poético, deixando um pouco de lado a fidelidade aos padrões da norma culta.  

 Em outro texto, não intitulado, o eu poético se inquieta por não conseguir produzir 

uma elegia
21

: 

 

Receio que tenho sido um tolo em meu sonho. 

Escrevi tantos poemas em minha vida 

e quando o nobre cidadão Cairo Campos 

perdeu sua filha tão jovem, eu fiquei calado 

sem nenhuma palavra, nenhum gesto. 

Uma moça que morre é um crime 

que desacredita a vida para o resto da vida. 

A manhã não morre, disse o velho. 

A manhã não morre nunca, quem cessa 

de viver é a primeira manhã que está nos olhos. 

A viagem da manhã é a mais curta viagem do mundo, 

mas é a que não termina nunca; 

é engano pensar na morte da manhã. 

(p. 111) 

 

No poema acima, a inquietação do eu lírico se constrói a partir da suposta impotência 

diante elegia que não veio. O incômodo se revela a partir da intencionalidade em homenagear 

postumamente a filha de um amigo. A constatação da perda do humano se amplia com a 

alegada impossibilidade de elaboração do poema elegíaco. O eu lírico se mostra um pouco 

reflexivo diante da gênese do poema e do assunto sobre o qual deveria construí-lo. No 

segundo verso, a presença marcante da primeira pessoa do discurso põe à mostra certo 

exercício da metalinguagem, na alusão a tantos outros poemas escritos e a este, no presente do 

texto, que não surge tão espontaneamente como eu lírico desejava. 

Estruturalmente, o texto apresenta versos brancos (sem rima) e livres (sem métrica 

rígida). Ressaltamos que essa forma mais livre de arquitetura poética mostra a adesão do autor 

a estilos criativos propostos pela Fase Heroica do Modernismo no Brasil, como já dissemos. 

Salientamos, além disso, o tom meio prosaico dos versos. Veja que a restrição quanto à 

composição do texto aqui pode estar associada à imposição, à “obrigação” de se escrever um 

poema com acepção elegíaca. Isso pode ter inibido o poeta, no que diz respeito ao desejo de 
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 Estamos tomando como parâmetro a definição de Massaud Moisés sobre a elegia. Para ele, tal poema se 

construiria a partir de temas tristes ou funéreos, como é o caso do poema de Godoy Garcia. Além disso, em 

Lições elementares de poética nacional, Francisco Freire de Carvalho afirma que os temas mais cabíveis à elegia 

seriam aqueles extremamente dolorosos. No poema, a perda da filha do amigo Cairo Campos se mostra como 

esse assunto bastante doloroso, o que motivou o poeta a estruturar o seu texto. 
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construção de alguns versos, mas não o privou de elaborar um poema de fato. Prova disso é o 

texto supracitado.  

Ainda com relação ao texto acima, a gênese poética de Godoy se evidencia em vários 

instantes. Primeiramente, o uso linguístico-vocabular não espelha um eruditismo, mas o autor 

não abre mão do uso da linguagem culta, segundo os padrões gramaticais.  

Quanto ao uso de recursos expressivos, em especial as figuras de linguagem, notamos 

como isso se dá de forma clara e explícita no poema em questão. A elipse, omissão de um 

termo facilmente identificável, aparece logo no primeiro verso, no qual o autor omitiu o 

sujeito do verbo recear. O uso do eufemismo  “perdeu sua filha”  nos remetendo à morte da 

moça também é algo perceptível ao leitor. A anáfora também aparece em alguns versos, o que 

cria ritmo específico, ocasionando a cadência desejada pelo poeta naquele verso. Isso ocorre 

nos versos iniciados pela oração “a manhã não morre”, materializando o paralelismo por meio 

da anáfora. No antepenúltimo verso, há a personificação da manhã, o que pode também ser 

chamado de prosopopeia, visto que foram atribuídas características próprias do ser humano, 

relacionadas, no poema, à “viagem da manhã”.  

Gramaticalmente, são perceptíveis também alguns procedimentos e usos linguísticos do 

autor. Logo no primeiro verso, o substantivo “sonho” metaforiza o desejo do eu lírico, o de 

escrever poemas. Mais abaixo, ao usar o adjetivo “calado”, o poeta aludiu à dificuldade em se 

construir o texto, pois este não se materializou espontaneamente. Em face disso, e como 

comumente o fazer poético se associa a um canto, o poema que não veio deixou o eu lírico 

calado, sem o seu canto inspirador.  

Quanto à entonação dos versos, chama-nos a atenção o trabalho sonoro do primeiro 

verso. Nele, o acento tônico recai justamente sobre as sílabas formadas pela consoante 

linguodental /t/. Na pronúncia do verso, os vocábulos “tenho” e “tolo” recebem tonicidade 

mais forte, como se o poema bradasse tais vocábulos, em clara intenção de desabafo ou de 

inconformismo diante da situação que o incomoda no poema. O “tolo”, substantivo, se 

assemelha no campo fônico à explicitação de um estado do eu lírico, o que verificamos 

também pela presença do verbo de ligação que antecede o referido vocábulo. Com isso, o 

manejo das palavras se dá de forma consciente, clara e associado ao trabalho poético, à busca 

pela expressividade do texto. 

Salientamos, enfim, como há uma alteração do olhar do poeta com relação à morte da 

jovem. Em um primeiro momento, o eu lírico olha para si, para os poemas até então 

produzidos. Depois, ao contemplar a dor do amigo Cairo Campos, sente que o canto poético 
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parece emudecido. Diante disso, o olhar se desvia para a manhã, para a contemplação da 

natureza que continua seu curso de renovação. Logo, o olhar do poeta passa do âmbito 

subjetivo ao objetivo, posto que começa a falar da “manhã”. 

Esse texto exemplifica bem o que João Alexandre Barbosa (1986) define como poema 

metalinguístico: 

 

O poema metalinguístico – aquele que faz da linguagem do poema a 

linguagem da poesia – interioriza a alegoria ao problematizar os 

fundamentos analógicos da linguagem. 

Não deve haver equívoco a este respeito, entretanto: a existência do poema 

metalinguístico não significa, necessariamente, o desaparecimento de dados 

da realidade que informam a presença do poeta no mundo; o que, de fato, 

ocorre é que o poema metalinguístico vem apontar para a precariedade das 

respostas unívocas oferecidas aos tipos de relação entre poeta e realidade. 

(p.27) 

 

 Como se percebe, a morte da filha de alguém próximo ao poeta motiva-o a escrever 

um poema sobre a dificuldade de se fazer um poema sobre tema tão doloroso. Mesmo assim, 

o eu lírico parece se inquietar não só com a chegada da morte, mas também por não ver surgir 

“nenhuma palavra”, nenhuma inspiração para a materialização do seu canto. Encontramos, 

com isso, alguns elementos que aproximam o poema de Godoy Garcia do que teorizou 

Barbosa quanto ao poema metalinguístico. Afinal, ao tematizar um fato real, o óbito da moça, 

o eu lírico recorre a questionamentos sobre o próprio fazer poético, usando como pretexto a 

alegada impossibilidade de escrever o poema, mas escrevendo-o de fato. 

Em seu último livro
22

, há um poema em que  o poeta explicita a consciência de como 

esse dizer sobre a própria poesia é importante para a construção do sentido textual: 

 

Eu sei que tudo que escrevo tem sentido. 

Se eu sou um pobre palhaço mais forte 

que a máscara que em mim é a textura do dia, 

atrás desta máscara vive a solidária paixão humana, 

a que brinca com a morte, desliza o olhar por rios, montanhas, 

reconhece Jesus Cristo na alma dos ladrões. (p. 167, grifos nossos) 

 

A afirmação categórica do primeiro verso conduz o leitor à firmeza com que o eu lírico 

contempla a própria poesia. O tom é o de convicção e de certeza de como essa poesia é um 
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 Referimo-nos ao livro A ultima nova estrela, publicado em 1999. Tal obra não veio a público em edição 

individualizada. Veio à tona como parte integrante da reunião de todos os seus livros, que nos serve de 

parâmetro para esta dissertação. 
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reflexo do mundo e da forma humanitária com que o poeta a constrói. A alusão à máscara, 

também é bastante representativa das intenções do autor. A máscara é algo que oculta, 

esconde algo que não se deseja ou não se pode mostrar, representando uma omissão da 

essência e uma valorização da aparência artificial. Por trás da máscara, o eu lírico se sente  

prisioneiro de uma aparência que não o agrada, uma aparência incômoda, que o impede de 

visualizar a sua verdadeira imagem, não podendo explicitá-la! No caso do eu lírico, essa não 

se sobressai, não consegue amortizar o olhar solidário do poeta. Ao contrário disso, ele “vive 

a solidária paixão humana” por trás da máscara. Essa compaixão pelo outro, associada a 

dizeres sobre o próprio poema são características reiteradas na obra de Godoy.  

Outro ponto importante do texto acima é a construção imagética a que as palavras 

conduzem o leitor. Afinal, a alternância entre substantivos comuns parece ampliar as 

descrições que o eu lírico faz sobre o próprio percurso humano. Essa máscara que tenta não 

deixar evidente o que o eu lírico realmente é não se mostra capaz de esconder a imagem do 

olhar que desliza pelos rios, pelas montanhas, que contempla a natureza ao redor. Essa 

contemplação é algo inerente à própria poesia. Afinal, imerso no mundo, o poeta busca olhar 

as coisas de forma mais expressiva ou sensível, distanciando-se do olhar banal ou corriqueiro, 

não aceitando a frivolidade que lhe seria destinada em virtude da presença da máscara. Aliás, 

o repúdio do eu lírico com relação à máscara é tanto que ele utiliza determinantes que 

demonstram isso. Na primeira ocorrência de tal palavra, ela aparece antecedida por um artigo 

definido: “a máscara”. Isso a individualiza, acentuando o inconformismo do eu lírico com a 

mesma. Na segunda ocorrência, o uso do pronome demonstrativo, que indica que o objeto está 

próximo de quem fala, no caso, o eu lírico, que deixa à  mostra a inconveniência sentida por 

aquele que a usa. 

Essa consciência com relação à metalinguagem também aparece no poema a seguir: 

 

Me acariciam as palavras, mas sei os segredos 

do verso, a pedra que está virgem ao sol e na chuva 

é simples. É uma pedra, que está virgem no mundo. 

Me valem as palavras , tanto como me vale a pedra 

que está na minha mão. O meu verso é mais que palavras. 

Meu verso é o suor, é amor, é a terra que sonha. 

Chegará o dia em que a minha pobre e virgem poesia 

será amada até pelas pedras. A minha doce e pura, 

a minha verdadeira poesia conhecerá o amor 

e será igual aos frutos, será mansa como o gado, 

poderá morrer, saberá renascer, sem palavras. 

Assim uma gota d‟água numa folha verde pela manhã. 

Livre, a poesia fica um universo parado na gota d‟água,  
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Um universo parado na gota d‟água, igual a manhã! (p. 175-176) 

 

O poema, não intitulado pelo autor, apresenta estruturação que aproxima os versos das 

estruturas sintáticas típicas da prosa. Os traços de coloquialidade não empobrecem o texto
23

. 

Afinal, mostram-se como adesões a características da Fase Heroica do Modernismo. Por essa 

razão, o solecismo no primeiro verso  configurado pelo fato de o poeta ter iniciado o período 

com um pronome oblíquo, o que é proibido pela norma culta. O correto seria o uso da ênclise 

e não da próclise, que, em tal caso  mostra-se  como um recurso, não uma falha. A 

personificação das palavras, no mesmo verso, sugere uma ideia de proximidade do eu lírico 

com elas, o que nos fez pensar no clássico “Procura da poesia”, poema de Drummond, dada a 

naturalidade com que ele se refere às palavras. Ainda no primeiro verso, o autor usou a 

aliteração, produzida pela repetição do fonema “s”, o que acentua ideia de afeto, de 

cumplicidade  entre o poeta e os vocábulos (é como se ele sussurrasse baixinho o verso, 

como alguém que baixinho pronunciasse tais palavras). Estamos considerando aliteração 

aquilo que definiu Massaud Moisés: 

 

Consiste na repetição do mesmo som ou sílaba em duas palavras ou mais, 

dentro do mesmo verso ou estrofe. Via de regra, a recorrência dá-se entre 

fonemas ou sílabas iniciais. [...] A base da aliteração é sempre um fonema 

consonântico, mas não se exclui a hipótese de ocorrer fonema vocálico. E 

contrariamente ao que permite supor a etimologia do vocábulo “aliteração”, 

a simetria opera-se entre sons, não entre letras. (MOISÉS, 2002, p. 16). 

 

Com base nessa definição, verificamos que a aliteração no primeiro verso se constrói 

pela repetição dos sons consonantais produzidos pelos vocábulos “sei os segredos”, nos quais 

se percebe a presença do fonema consonantal alveolar /s/, materializando o uso da figura de 

linguagem à qual estamos nos referindo. 

A alusão à própria palavra, ao verso, é constitutiva da metalinguagem. Afinal, é o 

poema que se desdobra sobre si mesmo, é o poeta que fala de sua própria arte. O desejo do eu 

lírico é o de que a sua poesia seja disseminada, seja propagada como frutos; seja mansa como 

o gado e que renasça sempre (em uma clara intenção de eternidade, de perpetuação de seus 

versos). Notamos que a similaridade construída pelo eu lírico entre a sua poesia e alguns 

elementos naturais faz parte da intenção de tornar o texto mais ligado a tudo de belo que a voz 
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 Uma das grandes bandeiras dos primeiros modernistas brasileiros foi a tentativa de certa aproximação entre a 

linguagem utilizada pelo homem comum e a linguagem que aparecia no texto literário, na poesia. Para os 

autores, isso seria uma forma de quebra de artificialismos linguísticos. 
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poética contempla. A analogia da poesia com a gota d‟água também se mostra bastante 

cabível aos anseios do poeta. Afinal, em estado de “gota d‟água numa folha verde”, ela se 

cristaliza, se materializa, torna-se notória. Vemos que o uso de pronomes que se referem à 

primeira pessoa do discurso (“me”, “meu”, “minha”) dão uma clara intenção de explicitar a 

subjetividade do eu lírico, na tentativa de caracterizar a sua própria poesia. 

Percebemos, depois de analisados os poemas e verificados alguns dos aspectos literários 

neles presentes, que a produção poética de José Godoy Garcia é marcada pela subjetividade 

como recurso para a construção da sua metalinguagem. Afinal, em outro poema, diz o poeta: 

 

Busco a palavra limpa 

(as palavras limpas são feitas 

De nossa ternura, algodão de nossa 

Roupa, canção de nossa pobre vida); 

Esta é a minha palavra: dignidade! ( p. 154) 

 

Nos poemas abordados, percebemos a metalinguagem como uma das muitas 

características da obra de José Godoy Garcia. Não raro, ela aparece associada a alguns temas 

prediletos do autor, como o olhar para os desvalidos e a contemplação da natureza. O poeta, 

sabedor de seu ofício, usa a palavra para levar a sua mensagem humanitária, pura e limpa a 

todos os leitores. Não raro, os versos se despojam dos artificialismos formais, comuns em 

estilos de época anteriores ao Modernismo. A nosso ver, o exercício da metalinguagem se deu 

conscientemente e demonstrou como algumas práticas poéticas dos modernistas paulistanos 

de 22 foram absorvidas pelo nosso autor goiano. 

 

 

3.3 O poeta e o crítico 

Em seu primeiro livro de poemas, o autor José Godoy Garcia já deixava evidente a sua 

preocupação com os desvalidos sociais, com aqueles que não tinham espaço na literatura. 

Essa marcada ênfase literária do poeta também se evidencia em seu último livro de poemas, 

Rio do sono,  mostrando uma consciência do papel de sua literatura e do valor a ela atribuído 

por ele próprio
24

, que estava em constante análise do que produzia e do que os outros 

escreviam sobre ele e sua produção literária. Alguns textos que comprovam isso estão, 

                                                           
24

 Na obra Aqui é a terra, José Godoy Garcia analisa os próprios poemas e cita algumas de suas predileções 

temáticas. Essas considerações aparecem na nota introdutória do livro, a qual o autor deixa explicitada a sua 

preocupação e o seu engajamento sociais. 
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inclusive, publicados em Aprendiz de feiticeiro, obra que não examinaremos aqui por fugir ao 

propósito desta pesquisa. 

Qual seria, então, o parâmetro escolhido para atribuição de valor literário a uma obra 

poética? O autor seria refém do que esperam de sua arte? Parece-nos que não. Afinal, a 

plurissignificação é uma das mais expressivas qualidades de uma obra. Apenas o fato de a 

interpretarem de forma positiva ou negativa não se mostra como um julgamento cabal de boa 

ou má elaboração artística. É preciso levar em conta as intenções do texto e, inclusive, da 

própria crítica ao voltar os olhos para uma dada composição de arte. Aliás, para Umberto Eco, 

  

obras literárias nos convidam à liberdade de interpretação, pois propõem um 

discurso com muitos planos de leitura e nos colocam diante das 

ambiguidades e da linguagem e da vida. Mas para poder seguir neste jogo, 

no qual cada geração lê as obras literárias de modo diverso, é preciso ser 

movido por um profundo respeito para aquela que eu, alhures, chamei de 

intenção do texto. 

(ECO, 2003, p. 12) 

 

Como notamos, a interpretação de uma obra e a consequente atribuição de valor estético 

a ela dependem de muitos fatores, alguns pontuados no texto de Eco. As intencionalidades de 

quem analisa o texto influem na maneira como se lida com a prática da escrita materializada 

no objeto estudado. Em alguns casos, as predileções estilísticas do analista (crítico literário) 

podem influenciar diretamente no julgamento de determinada obra literária. Salientamos que 

essa predileção pode também estar associada ao contexto no qual o crítico se insere, levando-

o a buscar na obra literária aquilo que condiz com a época em que o livro foi escrito e com as 

características diversas que se procura no objeto artístico (se o crítico se situasse no Realismo, 

por exemplo, buscaria principalmente associar a obra a aspectos pontuais da realidade; por 

outro lado, caso esteja no Modernismo, sua visão mais próxima do contexto da obra pode dar 

ainda mais valorização a este ou àquele livro). As intencionalidades do autor ao produzir sua 

obra pode, muitas vezes, não serem levadas em conta pelos críticos ou pelos leitores. Um 

exemplo, a nosso ver, é o grande José de Alencar que, mesmo aplaudidíssimo por sua 

canônica produção romanesca, encontra críticos reticentes quanto aos seus livros do gênero 

dramático, visto que, nas peças teatrais há evidente fragilidade dos elementos estruturais ali 

presentes, como poucas rubricas, o que poderia reduzir a interpretação de como esta ou aquela 

cena poderia ser representada. Essa alegada “falha”, no entanto, não se materializa nos 

romances produzidos pelo escritor cearense. Por qual razão? Possivelmente uma delas seria o 
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fato de que seus textos eram produzidos à luz dos procedimentos românticos que mais 

interessavam ao público burguês da época. Esses ideais românticos estão presentes em seus 

romances e em suas novelas. O autor, buscando construir uma obra que aproveitasse 

elementos de nossas tradições socioculturais, utilizou lendas populares, fatos históricos, o que 

não parece ter sido tão valorizado em suas peças teatrais, visto que o público da época se 

interessava mais pelo teatro de costumes, o que pode ter influenciado bastante a veia 

dramática de José de Alencar. 

Partindo dessa visão de que alguns críticos podem não dar a uma obra o verdadeiro 

valor dela, perpassados que estão por ideologias muitas vezes subjetivas, notamos que alguns 

julgamentos sobre a obra de Godoy Garcia podem não configurar a verdade sobre nosso autor. 

Na maior parte dos críticos literários goianos, alguns dos quais citamos no capítulo anterior, a 

obra do poeta é de enorme importância para o Modernismo em Goiás. A ênfase na 

preocupação social, em especial nos dois primeiros livros do autor, fez com Gilberto 

Mendonça Teles, por exemplo, alegasse que o autor se apegava majoritariamente a temas 

sociais e isso impedia que a poesia de Godoy Garcia amadurecesse, se assim podemos dizer. 

No entanto, houve quem analisasse esse ponto da poética do autor como algo que 

demonstrava constância e fidelidade aos ideais comunistas a que Godoy Garcia havia se 

filiado à época de seu primeiro livro de poemas. 

Essa relação dos poetas com a crítica, aliás, não é das mais calmas, como sabemos. Em 

seu livro Aprendiz de feiticeiro, Godoy Garcia fez duros comentários à forma como alguns 

críticos, supostamente presos ao academicismo, conduzem suas análises a visões parciais da 

obra deste ou daquele autor. No artigo “Visões da sagrada madre crítica”, o nosso poeta 

analisa a crítica que Oswaldino Marques faz sobre a poesia modernista e a não modernista. 

Isso mostra que Godoy Garcia também redigiu ensaios em que analisava a própria crítica 

literária, em um processo de extrema reflexividade sobre o que os outros escreviam e como 

escreviam. Por essa razão, não vemos ser válida a afirmação de que Godoy Garcia não 

amadureceu ou evoluiu seus temas. Afinal, basta relembrarmos as obras em prosa do autor, 

que abordam temas não contemplados nos primeiros livros de poemas do autor. Ao 

analisarmos, por exemplo, Rio do sono e  A última nova estrela, percebemos a repetição de 

alguns temas, em especial a preocupação social, mas essa reiteração não se dá em todos os 

poemas, visto que o autor tece críticas aos aparatos tecnológicos típicos do final do século 

passado, o que não encontraremos em seus dois primeiros livros, por exemplo. 
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Assim, a relação do autor com a crítica nos parece essencial para compreendermos a 

forma como sua poesia foi recebida à época da publicação. Como já dissemos, no caso de 

Godoy Garcia, o fato de o autor pertencer ao Partido Comunista fez com que fossem buscadas 

características exclusivamente sociais na obra do poeta. Essa procura, no entanto, não logrou 

pleno êxito em face da análise social ser apenas um dos vários componentes que integram a 

obra de Godoy Garcia. Dessa forma, por também exercer o papel de crítico literário, o poeta 

de Jataí soube lidar de forma adequada com aquilo que julgavam como qualidade ou defeito 

em sua obra.  

Para Octávio Paz,  

 

A tradição moderna apaga as oposições entre o antigo e o contemporâneo e 

entre o distante e o próximo. O ácido que dissolve todas essas  oposições é a 

crítica. Só que a palavra crítica tem demasiadas ressonâncias intelectuais e 

daí preferir-se acoplá-la com outra palavra: paixão. A união entre paixão e 

crítica ressalta o caráter paradoxal de nosso culto ao moderno. Paixão crítica: 

amor imoderado, passional, pela crítica e seus mecanismos de 

desconstrução, mas também crítica enamorada de seu objeto, crítica 

apaixonada por aquilo mesmo que nega (PAZ, 1984,  p.21) 

 

Como percebemos, a crítica apresenta papel fundamental na análise da poesia moderna. 

Isso porque o olhar do crítico, ainda que oposto a este ou àquele procedimento estilístico de 

um dado autor, manifesta a opinião e o posicionamento de quem, por alguma razão, se viu 

envolvido na análise de um dado texto literário, por exemplo. A crítica exerce, diante disso, 

papel fundamental de trazer à luz reflexões sobre obras e autores, mesmo que ela esteja 

muitas vezes contaminada pelo olhar pseudo-imparcial de quem a pratica. 

 

 

3.4 Análise de aspectos da poética de Godoy 

 

José Godoy Garcia, em seus poemas e contos, deixou transparecer a bandeira do Partido 

Comunista do Brasil, do qual foi membro atuante. Há textos, inclusive, nos quais a 

sensibilização para com os desvalidos é maior que a preocupação com os aspectos formais 

dos versos. Essa preocupação com os menos favorecidos, claro, demarca  não só o nosso lado 

humanitário como também o nosso senso crítico com relação a muitas situações que nos 

rodeiam. Esse mergulho no humano faz emergir uma função essencial no receptor do texto: a 
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da consciência quanto ao seu papel de produtor de sentido e que, a partir do que o poeta 

escreve, redescobre em parte a sensibilidade com relação ao outro ser. 

José Godoy Garcia sabia que as preocupações do homem moderno são várias. Algumas 

delas impõem a realidade como algo material concreto. Porém, a revolução ocasionada pelas 

Tecnologias da Informação e da Comunicação, deu lugar a uma “realidade virtual”, o que soa 

como contraditório. Isso parece ter inquietado o poeta que, em diversos poemas de sua 

trajetória literária, se mostrou deveras preocupado com essa influência negativa gerada pela 

informática e seus derivados. De que forma, então, essa realidade ou aspectos dela acabam 

influenciando a construção de poemas, conduzindo o leitor a aspectos sociais, por exemplo? 

Parece-nos pertinente o que diz Massaud Moisés (1982, p. 6-7): 

 

Dessa perspectiva, não causa espécie admitir que o imaginário 

também faz parte da realidade: a fantasia, o onírico e formas cognatas 

são tão reais quanto as coisas do mundo físico. Trata-se apenas de um 

tipo diverso de real, o real sensível, de um lado, o real empírico, o real 

físico, e, de outro, o real virtual, o abstrato, intelectual. Uma análise 

mais profunda, conteúdo, poderia evidenciar que não se trata de duas 

formas do real, mas, sim, de modalidades do mesmo real: o real físico 

implica sempre o real intelectual, à medida que a percepção do mundo 

sensível opera por via da intelectualização, e que o real imaginário ou 

intelectual não se desvincula da realidade física.  

 

Nota-se, então, que a realidade não deixa de ser ela mesma. Na poesia, no entanto, o que 

se faz é uma modalização do real, conduzindo o mundo material a uma interpretação subjetiva 

ou condicionada por questões sensíveis ao poeta. Isso nos faz lembrar de que um mesmo fato 

real, a chegada da morte, por exemplo, não é visto ou interpretado de maneira única pelas 

pessoas que permanecem vivas. Afinal, cada um atribuirá à morte uma valoração ímpar, visto 

que ela se associa à relação individual com a morte ou com seus desdobramentos. Cada 

indivíduo parece demonstrar facetas diferentes quanto a ela. Logo, temos aí as modalizações 

do real, aqui entendidas como as maneiras, os modos de se ver algum acontecimento preso à 

realidade. Essa modalização, presente em tantos outros autores, também aparece nos poemas 

de Godoy Garcia. 

O mundo, na construção poética de Godoy, não aparece apenas simulado ou recriado 

dentro do universo literário. Ao contrário disso, configura-se como uma forma peculiar de 

representação do mundo concreto, palpável. O poeta não perde de vista o que lhe desperta a 

atenção aqui, no mundo material. O que parece interessar ao sujeito lírico que se constitui na 

obra é o desdobramento dos fatos constituídos no mundo real e impulsionados pelas ações 
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humanas, não apenas o fato real em si. Senão, vejamos os reflexos do acidente radioativo com 

o Césio-137 em Goiânia: 

 

Foi em Goiânia, a feérica gazela! 

1987, onde o césio vaga-lume 

indiferente ao rumor da vida 

ao fogo e à inveja do câncer 

em sua vergôntea de tédio 

veio tecer sua intriga. 

Meus puros amigos, Mané, Siron, 

os poetas, Vadica de flor e filhos, 

essa gente bela, essa saúde de Cristo, 

esse pisar, essa valorosa tribo, 

que é terra e fonte”. 

(p. 28) 

  

 Nesse poema, intitulado “Goiânia, 87”, o acidente real faz o sujeito lírico imaginar os 

desdobramentos abstratos de tal acontecimento. O “césio vaga-lume” ganha acepção negativa 

e leva a voz poética a refletir sobre o que seriam dos seus “puros amigos” diante de tão 

nefasto fato. Na verdade, a preocupação do eu lírico é com o outro e não consigo mesmo. Isso 

evidencia uma das características do autor, que é a comunhão, a compaixão pelo outro, a 

solidariedade com outro ser humano. 

 O crítico literário João Alexandre Barbosa, na obra As ilusões da modernidade(1986),   

já mencionava a extensa nomenclatura existente para caracterizar a poesia modernista ou a 

sua implantação. No entender do autor, a modernidade poética poderia ser definida como 

“Início, ruptura, tradição, tradução e universalidade”. Esse parâmetro, aparentemente 

antagônico, realmente configura o que vemos hoje na produção literária: a construção paralela 

de ideias que acreditamos romper com algo, mas que, ao mesmo tempo, continuam sendo a 

tradução do universal poético. As dores, as angústias da alma humana são reflexos 

existenciais disso e permanecem presentes na poesia. Aparentemente, a forma de abordar tais 

inquietações humanas parece buscar novos meios de fazê-lo. Nesse prisma, Godoy Garcia 

constrói vários textos. Destaque para “Eu posso transformar o mundo”, poema em que o 

sujeito lírico verifica a sua pequenez diante do mundo: 

 

Eu posso transformar o mundo 

 

Tudo que está fora de mim é mais, muito mais do que eu. 

Eu vi tudo, sem poder; eu vi sem alcançar seu vigor simples, 

sua despojada beleza terrena. 
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Passaram por mim o dia, a luz, o tédio, a dignidade. 

Eu estive sempre aquém de toda a beleza que cerca a vida. 

Mas eu sou homem, algo feito pelo que está aí fora 

e por minha ideia e minhas mãos. 

E posso transformar o mundo. (p.36) 

 

No poema, há uma acentuada pequenez por parte do eu lírico diante do mundo, da vida 

que o cerca. Porém, uma esperança parece encorajá-lo: a possibilidade de mudar tudo por 

meio de suas mãos e de suas ideias. Valendo-se de uma linguagem bem simples e permeada 

de subjetividade, o autor abdica da rima e da métrica em função do trabalho com o conteúdo. 

A centralização na primeira pessoa não retira o tom universal dos versos. Afinal, pelo homem, 

parte integrante do mundo, as mudanças poderiam ser configuradas. Esse tom existencialista é 

algo cultivado pelo Modernismo. Diante disso, notamos a convivência do novo e do 

tradicional na obra godoyana. 

Em “Espécie de Balada da Moça de Goiatuba”, José Godoy Garcia se aproxima, quanto 

à alusão a uma negra, do poema “Essa negra Fulô”, de Jorge de Lima, célebre autor incluído 

na Segunda Fase Modernista (1930-1945).  Neste poema, a construção da imagem da negra se 

articula a partir da humildade e da submissão de Fulô aos seus senhores, visto que o poema de 

Jorge de Lima faz alusão a um tempo pretérito, possivelmente à época da escravidão no 

Brasil. Aos negros trazidos da África, restava apenas serem escravos. Alguns, tendo mais 

sorte ou menos azar, trabalhavam nos serviços domésticos. É esse contexto que encontramos 

no poema “Essa negra Fulô”. O poema possui elementos típicos da narração, como os 

discursos em forma de diálogo, posto que é relatada a história da mencionada personagem. 

Sobressai-se, no poema, o trabalho com o ritmo dos versos, inclusive com a presença de um 

refrão: “Essa negra Fulô!/ Essa negra Fulô!”. A musicalidade dos versos é percebida pelo 

leitor que se embala na leitura e se compraz com a “negra bonitinha”, para usar uma 

expressão do próprio poema. Em decorrência de sua sensualidade, o seu senhor acaba se 

envolvendo com ela a tal ponto que, ao final do texto, a senhora diz que Fulô lhe roubara o 

marido.  

No poema de Godoy, "Espécie de Balada da Moça de Goiatuba”, a moça também 

aparece em situação similar à do poema de Jorge de Lima. A construção da personagem se dá 

positivamente, enaltecendo a simplicidade e a humildade da moça:  

 

Em Goiatuba 

tem uma moça 

que coração bom ela tem 
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A moça de lá 

desde menina 

serve aos homens 

com sabedoria 

Toda moça no mundo 

aprende que corpo 

não se pode mostrar 

vestido deve vestir 

vergonha deve sentir 

amor deve esconder 

sonho pode sonhar 

A moça de lá 

não aprendeu a sonhar”. (p.351) 

 

O poema conserva rastros da poesia de Jorge de Lima, tais como o ritmo, o refrão – 

formado pelos três primeiros versos do excerto acima citado  e a alusão a uma moça 

humilde. Isso, a nosso ver, parece deixar ainda mais próximo o poema acima do conhecido 

“Essa negra Fulô”. Aliás, em entrevista
25

, Godoy Garcia fala sobre essa proximidade, dizendo 

que a moça de Goiatuba se difere da negra Fulô pelo fato de que aquela seria uma serva de 

gleba, alguém que trabalha na fazenda, mas já tem seus caprichos, suas vontades respeitadas, 

diferente do que acontece com esta última personagem. A exaltação da personagem está 

justamente no aspecto relacionado à sua pureza, à sua aparente debilidade mental, o que se 

observa na transposição do discurso direto e na forma como o eu lírico constrói, molda a 

personagem, o que constataremos mais abaixo. Como não recebe um antropônimo, a moça 

ganha representação universal, podendo personificar várias moças injuriadas pelo fato de 

perderem a sua pureza ao se deitarem com os homens.  Ressalta-se a forma como o autor 

trabalha a índole da moça: 

 

Ela só não compreende porque os homens 

têm coisa com ela 

Um dia indagou: 

 “Por que ocêis me mandam 

deitar no chão?” 

 “Eu visto meu vestido, 

eu ponho colar bonito, 

eu enfeito os meus cabelos 

com flor 

eu estou bonita 

com o meu vestido 

com esta flor 

vocês me mandam tirar vestido, 

ocês são bobos?” 

                                                           
25

 Referimo-nos à entrevista concedida ao Jornal Opção em junho de 1998. 
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Lá em Goiatuba 

tem uma moça 

que coração grande ela tem. 

A moça de lá 

é só chamar vem. (p. 352) 

 

Salientamos que essa construção da personagem “Moça de Goiatuba” evidencia não o 

seu caráter erótico, mas a simplicidade da personagem. Afinal, mesmo ela se entregando aos 

homens, continua sendo mostrada como “moça”, comumente termo usado para designar 

meninas virgens ou puras. A seleção lexical no discurso da protagonista acentua essa 

“humildade” explicitada. Afinal, a “moça” não entende por que os homens lhe pedem para se 

despir mesmo que ela esteja toda preparada, enfeitada para os seus encontros com eles. Os 

versos denunciam o que ela não consegue entender: os homens querem o corpo dela, pois a 

veem sob o intento sexual. Essa ênfase na personagem, deixando às claras a falta de 

consciência quanto ao que faz, fez Godoy Garcia construir idilicamente não a cidade de 

Goiatuba, mas a moça de lá.  

Até o presente instante, como mostramos, há clara ligação entre José Godoy Garcia e 

alguns autores modernistas. Certamente, o acesso à obra de tais autores foi decisivo para que 

o nosso autor de Jataí absorvesse algumas das características modernistas e as utilizasse em 

seus livros de poemas, principalmente. Essa influência aparece bastante marcada em Rio do 

sono, como já afirmamos outras vezes. Essa constituição do sujeito ou essas leituras que 

influenciaram a obra do autor podem ser explicadas por MAINGUENEAU (2001): 

 

Se é o conjunto da existência do autor que, de perto ou de longe, participa do 

“rito genético”, a viagem de Flaubert ao Egito, as campanhas militares de 

d‟Aubgné, a correspondência de Balzac com Madame Hanska... são 

consideradas nessas negociações bio/gráficas singulares que lhes permitiram 

ajustar, de maneira sempre incerta, o surgimento de obras a um modo de 

vida. ( p. 53). 

 

No excerto, verificamos como as experiências pessoais dos autores podem influenciar 

no rito criativo ou na sua criação poética. Essa influência, no entanto, não significa que o 

autor reproduzirá ipsis litteris o que viveu. Logo, isso implica dizer que o fato de um artista 

ter participado do período em que houve a Segunda Guerra pode levá-lo a abordar tal temática 

ou as consequências de tão nefasta ação humana. Para isso, pode eleger alguns fatos que 

considerar mais relevantes e evidenciá-los no poema. No caso de Godoy, alguns episódios 

marcadamente importantes são citados em seus textos. O poeta fala do acidente com o Césio 
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em Goiânia, da Guerrilha em Trombas e Formoso e em outros fatos vivenciados pelo poeta. 

Inclusive alguns fatídicos, como a morte de um ladrão de gados, fato supostamente ocorrido 

em Ceres  “Era no caminho de Ceres” (p.301). Outros, no entanto, mostram-se deveras 

apegado ao cotidiano, como o poema, intitulado “O menino da Candelária” (p.308) em que o 

autor aborda a conhecida Chacina da Candelária 

O uso desses fatos, porém, não se mostra como mera intenção de reproduzir um dado 

acontecimento. O autor está mais interessado em como certas ações humanas desencadeiam 

resultados negativos no que diz respeito à condição existencial do homem. Isso condiz com a 

construção de boa parte dos poemas godoyanos, visto que muitos se desdobram para a vida, 

para a alegria de viver, para os desvalidos, como já afirmamos nesta pesquisa. 

A forma como os aparatos tecnológicos afetam a vida humana ou lhe dão novo curso foi 

contemplada na obra de José Godoy Garcia. Isso se percebe no poema abaixo: 

 

Trezentos milhões de computadores pessoais 

Cem mil computadores (mainframes) de grande porte 

comparados a dinossauros, ao pico do Diabo, 

25 bilhões de produtos eletro-eletrônicos equipados 

com os mágicos microprocessadores (embedded systems) 

e a deusa informática abre as pernas e os espermas 

sólidos como ratos nos esgotos riem e choram 

diante dos dentes rilhados dos deuses cínicos clonados,  

embriões de um mundo dilacerado pela riqueza e a miséria.  (p.189-190) 

 

No poema, a influência das inovações tecnológicas e a citação das máquinas se tornam 

evidentes. A mecanização e o uso desses numerosos equipamentos tecnológicos podem 

minimizar o contato direto, físico entre as pessoas. Além disso, o avanço da tecnologia  faz 

com que o eu lírico perceba que o caminho para a frivolidade é inevitável, que a chegada dos 

computadores mudou a forma como o homem lidava com o mundo. A seleção lexical 

(“esperma”, “embriões”) deixa transparecer a proliferação da informática, o que também se 

configura pelas hipérboles (“trezentos milhões”, “25 bilhões”), revelando a reprovação do 

poeta a esse duvidoso progresso.  Mesmo diante disso, o viés social de Godoy se materializa 

ante o uso de termos como “miséria” e “riqueza”, acentuando a ideia de desigualdade social 

ou de discrepância econômica. Assim, em virtude da sua militância no Partido Comunista, 

José Godoy se opõe de forma reiterada ao sistema capitalista e a ideias que dele descendam. 

Por ter essa formação intelectual mais voltada para aspectos sociais, o autor apresenta uma 

visão mais sociológica no poema citado. 
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Como já mencionamos, os poemas do autor de Jataí explicitam influências diversas. Ora 

se apegam à realidade, ora dialogam com outros autores. Essas diversas confluências de 

outras vozes parecem se evidenciar bastante em seus poemas. Afinal, Godoy confessou, em 

entrevista e em alguns depoimentos
26

, quais as suas predileções e de que forma o que ele lia 

se materializava nos poemas que produziu. O autor goiano optou, porém, em trabalhar a vida 

de uma forma mais alegre, menos nostálgica do que Bandeira e Drummond, por exemplo. 

Mesmo assim, a influência de tais autores é bastante notável no que Godoy produziu. Sobre 

essas influências recebidas pelos artistas, diz-nos Umberto Eco: 

 

Ademais, muitas vezes estes momentos confundem-se entre si, pois no 

conceito de influência é preciso inserir também o conceito de temporalidade 

da memória: um autor pode recordar-se muito bem de algo que leu em um 

outro autor no ano – digamos – de 1958, ter-se esquecido disso no ano de 

1980 quando escrevia algo de próprio, e redescobri-lo (ou ser induzido a 

recordar-se) no ano de 1990. Seria possível fazer uma psicanálise das 

influências. Por exemplo, no curso de meu trabalho narrativo foram 

encontradas influências das quais eu estava absolutamente consciente, outras 

que não poderiam ter-se verificado porque eu ignorava a fonte e outras ainda 

que surpreenderam-me, porém convenceram-me – quando Giorgio Celli, a 

propósito do Nome da Rosa, nele destacou a influência dos romances 

históricos de Dimitri Merezkovskij, e tive que admitir que os havia lido aos 

doze anos, mesmo que não pensasse neles no momento em que escrevia. 

(ECO, 2003, p. 115) 

 

A abordagem de ECO mostra-se bastante pertinente ao que levantamos aqui. Afinal, as 

influências que um autor recebe e acaba evidenciando em sua composição artística é vista por 

muitos com olhos ambíguos. Há os que acreditam que isso é uma forma de intertextualidade e 

recriação. Outros, mais céticos, combatem esse uso das influências e alegam que isso só prova 

que o autor é um copiador do que o outro antes dele fez! Obviamente, concordamos com o 

primeiro caso, pois pode-se criar uma obra autoral mesmo que os procedimentos criativos 

dela sejam similares aos já utilizados por outro artista. Aliás, temos enfatizado a ideia de que 

o fato de Godoy Garcia utilizar características dos primeiros modernistas brasileiros, 

principalmente, está relacionado à intencionalidade de propagar a nova literatura em Goiás. 

Consciente desse (re)aproveitamento de formas literárias, a produção poética de Godoy 

remete-nos muito bem a outros textos. Um exemplo disso é o poema que ele fez a partir do 

                                                           
26

 Estamos nos referindo à entrevista concedida ao Jornal Opção, em junho de 1998 e a que se publicou no Jornal 

Inverta.  
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conto “Poldro Picaço” de Hugo de Carvalho Ramos. A narrativa hugoana, no caso, serviu 

apenas como ponto de partida para a construção poética de Godoy Garcia. Isso não impede 

que o leitor recorra ao conto, mas no poema o leitor encontra os elementos necessários para a 

decodificação da mensagem poética. Aliás, a nosso ver, Godoy Garcia fez uma leitura parcial 

do conto, visto que optou por não utilizar alguns elementos que aparecem no conto. Ao 

contrário disso, interessa-lhe o trabalho com os recursos poéticos e não a narrativa de um fato 

específico. 

 

 Poldro Picaço que o Hugo de Carvalho Ramos criou 

 

Era animal de vida, avidez de sexo,  

a manhã se abrindo como a terra, 

a chuva, como chão 

a chuva esperando, o chão patas 

cavando, 

fêmeas, o corpo 

esperando, 

às noites e às madrugadas  

relinchando. 

 

Animal puro, 

não aceitou ser escravo. 

Tudo quanto era peão, 

cabra amansador, 

vinha: era derrotado. 

A dona ordenou: 

Fica este animal 

sem comer 

sem beber. 

O Poldro Picaço assim ficou 

dias sem comer 

e sem beber. 

Tudo quanto era peão 

vinha ao desafio. 

             Era derrotado. 

                       Até morrer. (p. 276) 

 

No poema, o Poldro Picaço aparece como protagonista, como personagem que não se 

subjugou ao outro, àqueles que tentavam amansá-lo. O animal, dono de si, de suas vontades, 

viu seu repúdio à domesticação como única forma de continuar livre. No poema, no entanto, 

acabou sendo castigado, ficando sem se alimentar, o que ocasionou o seu fim, a sua morte. A 

nosso ver, o poeta deixa um pouco de lado algumas outras histórias paralelas à do Poldro e 
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que também se constituem como enredo do conto de Hugo de Carvalho Ramos. Há, na 

narrativa hugoana, a história contada pela ótica de um dos domadores do poldro e a do 

viajante que parece escutar a história e se comprazer com a mesma. Essa apropriação parcial 

do enredo do conto não nos parece, porém, um defeito de criação poética por parte de Godoy 

Garcia. Ao contrário disso, o autor aborda a história do poldro para discutir as relações de 

poder, algo que ele fez recorrentemente em sua obra. O animal preferiu a morte à servidão, a 

ter que se curvar diante daqueles que queriam domá-lo, fazê-lo refém da vontade alheia. 

Logo, a morte do quadrúpede é a demonstração de que muitos resistem até o fim, que não se 

deixam levar por interesses de outrem. Quando a dona o priva, deixando-o sem se alimentar, 

temos a prova da imposição de uma vontade que ignora o outro ser, que faz valer aquilo que 

se quer e não aquilo de que o outro precisa. Finalmente, quanto à estrutura do poema, vemos 

que o autor dispõe os dois últimos versos de maneira diferente dos demais, o que põe em 

destaque a morte do animal. Como Godoy Garcia evidenciou no poema traços de 

narratividade, abriu mão de rima regular e de métrica rigorosamente isonômica. Isso deixou a 

leitura dos versos mais livre, mais solta à interpretação por parte do leitor.  

Essa contemplação de Godoy Garcia com relação à obra de Hugo de Carvalho Ramos 

nos mostra também uma intenção modernista. Afinal, o diálogo com o autor de Tropas e 

Boiadas valoriza o que é nosso, o que foi produzido em Goiás, amplificando a relevância de 

Hugo para a literatura brasileira produzida em nosso estado e para os poetas que o sucederam, 

como é o caso do poeta de Jataí.  

Em diversos textos, Godoy Garcia lança mão de seu repertório cultural, evidenciando 

aqueles autores ou personagens históricas com os quais se identificou. Isso ocorre no poema 

abaixo: 

 

JOE LOUIS, O LUTADOR 

 

Negro 

tu caminhas no caminho dos homens. 

Tu és homem. 

Harlem sai pelas ruas na consciência 

de revolta 

e tu és o pólen que nasceu 

na manhã generosa. 

Tu és o filho dessa raça 

africana. 

Tu és Joe Louis, o mais negro 

dos negros, 
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puro Joe dos socos mortais 

na mandíbula dessa bestialidade 

tão ianque. 

É por isso tudo, Joe, que te deixo 

calmamente dormir com Lena Horne, 

nossa moça mais linda do Harlem. ( p. 387) 

 

No poema, faz-se menção a um lutador estadunidense que quebrou preconceitos e se 

tornou o primeiro grande boxeador negro da história. Após vários anos invicto, o pugilista 

acabou sendo derrotado pelo alemão Max Schmeling, em 1936. Depois, Louis acabou 

recuperando o título mundial na revanche contra Max. Além disso, o texto faz referência ao 

Harlem, grande centro cultural e comercial dos afro-americanos. Também se fala de Lena 

Horne, cantora e atriz norte-americana, que fez muito sucesso na década de 1940. Todos esses 

elementos históricos ou culturais servem-nos como modelar para comprovar que a poesia de 

Godoy Garcia não está apenas buscando aspirações estéticas. Ao contrário disso, volta-se para 

elementos intrínsecos ao contexto do poeta, principalmente a primeira metade do século XX, 

época em que Rio do sono foi publicado. A forma como o eu lírico caracteriza o lutador, 

usando predicados essencialmente nominais, acentua o tom alegre e entusiasta com que se 

refere ao mencionado personagem. A metaforização pela qual passa Joe, que não é visto  

apenas como um pugilista, mas como um representante daqueles que se opõem a diversas 

modalidades de empecilhos sociais impostos por forças externas (o preconceito racial, o 

preconceito econômico...). Nota-se que, logo no título do texto, pode-se entender 

ambiguamente o vocábulo "lutador”. Tal palavra pode se referir tanto ao esporte, à luta 

praticada por Joe, quanto ao fato de que ele auxiliou, contribuiu, “lutou” para quebrar 

barreiras que impediam que os negros alçassem voos maiores. Salienta-se que Joe era um 

músico, tocador de violino e, após aceitar um convite insistente de alguns amigos, acabou se 

tornando boxeador. Mesmo assim, quando morreu, em 1981, encontrava-se na mais completa 

e total pobreza financeira. Por trás dessa história, está o olhar do poeta voltado para o negro e 

para a superação de algumas consequências associadas à condição marginal em que o negro 

se encontrava antes do se tornar um grande pugilista. Como vemos, Godoy Garcia não perdeu 

de vista aqueles com os quais se comprazia. No caso, os negros e sua secular problemática da 

discriminação. O poema, em face de se referir a um lutador de boxe, confirma o Modernismo 

na obra do nosso poeta. Afinal, antes da Semana de 22 não havia espaço para que se falasse 

de um lutador de boxe, obviamente. Essa postura de Godoy é, então, genuinamente 

modernista. 
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Textos como este se tornam essenciais para compreendermos um pouco como se 

processa a escolha de temas poéticos por parte do autor em foco. O reaproveitamento de fatos, 

personagens e acontecimentos associados ao nosso mundo concreto é, aliás, uma das 

características da poesia modernista em seu primeiro momento no Brasil. A Godoy Garcia, 

interessa a representação humanitária, a análise social e o sentimento de fraternidade com 

relação ao outro, distinguindo esta postura do autor daquela que adotaram os autores do 

Realismo, presos que estavam à fidedignidade com relação aos aspectos sociais. A partir 

disso, ao criar um poema enfocando componentes do mundo palpável, concreto, o autor ganha 

autonomia para modalizá-los de acordo com o que eles passam a representar segundo a visão 

do poeta. Isso faz com que eles ascendam a um patamar de destaque, sobressaindo-se aspectos 

eleitos como essenciais pelo poeta Godoy Garcia. Joe, por exemplo, torna-se “o mais negro/ 

dos negros”, numa clara alusão à magnitude a ele atribuída agora no universo poético. Há um 

tom de cumplicidade entre o eu lírico e Joe, o que se nota pela cordialidade com que aquele se 

dirige a este, utilizando a primeira pessoa do discurso (“nossa”) ao final do texto.  Isso, mais 

do que qualquer outro aspecto, mostra-nos a visão bastante subjetiva com a qual o autor 

enaltece a imagem do consagrado lutador do Harlem. 

Já em “Canto ao poeta irmão do Harlem”, Godoy Garcia dialoga com Langston Hugues, 

autor norte-americano que inovou ao criar a poesia-jazz. Envolvido em causas sociais, usou 

sua literatura para abordar a questão do negro na nação ianque. Além disso, combateu alguns 

movimentos raciais que buscavam apenas a promoção política e a visibilidade no Harlem. 

Esse personagem histórico também inspira o autor jataiense. Vejamos um trecho do citado 

poema: 

 

Li, Langston Hugues, 

 eu li teu poema “O negro fala dos rios” –  

e perante todos, nesse instante de lutas, 

(não quero o silêncio, que é forma de luta de covardes), 

eu quero falar dos negros. 

Escrevam o meu nome no fichário da polícia. 

Mandem informações à polícia secreta ianque. 

Eu me chamo José Godoy Garcia, descendente da pátria 

de Pepe Diaz, o mais valente dos valentes da Espanha.(p.393) 

 

Dirigindo-se ao poeta Hugues, o eu lírico declara o seu total apoio ao que defendia o 

citado autor em seus versos. Há um tom destemido, pois a voz lírica alega que podem tomar 

as providências proibitivas da liberdade de expressão. Mesmo assim, ele ecoaria as ideias de 
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luta do negro, de busca por igualdade de direitos independentemente  da cor da pele. Além 

disso, aqui surge um dado importante. A nosso ver, esse contato com a obra de Hugues pode 

ter influenciado Godoy Garcia a também cantar os rios, dando-os destaque, buscando-os 

como objeto poético, mencionando-os abertamente, inclusive criando poemas que se 

utilizassem de tal vocábulo (salientamos que os títulos de dois dos livros do autor contêm 

referência a rio:  Rio do sono e Araguaia mansidão, que retomam nomes de rios que banham 

o território goiano). No poema “O negro fala dos rios”, o poeta estadunidense trabalha com a 

associação entre a profundidade dos rios e a profundidade de sua alma. Essa profundidade real 

(a do rio) e abstrata (a da alma) realça a construção da metáfora entre a trajetória do homem 

em busca de si mesmo e a do rio, alcançando sempre o que está por vir. Vejamos que o tom 

existencial aqui não se desprende do teor social. Afinal, a luta dos negros pela igualdade é 

também um percurso existencialista, de autoafirmação ou de reconhecimento pelo grau de 

humanidade que tal raça possui. Ainda assim, em determinados contextos, houve o subjugo 

dos negros, visto como inferiores pelos brancos colonizadores. É justamente sobre essa 

igualdade de tratamento que discorre o nosso Godoy Garcia. 

 

 

3.5 – Rio do sono, um marco modernista em Goiás 

 

Em sua primeira obra, Rio do sono, Godoy evidenciou uma de suas tendências ao longo 

de toda a sua produção poética: a preocupação social e a compunção com os desvalidos 

sociais, o que já falamos anteriormente. Além disso, o contexto de produção do livro, lançado 

após o Batismo Cultural de Goiânia, também fez realçar as características modernistas do 

autor, dada a receptividade que muitos tiveram com relação às inovações no campo poético, 

algo que se aproximava do ideal mudancista implantado em Goiânia por Pedro Ludovico 

Teixeira. Há, na enunciação dos poemas, certa leveza na construção dos períodos, tornando 

aparentemente mais natural a estrutura linguística construída. Sem os arroubos parnasianos, 

que ainda encontravam grande respaldo em território goiano, Godoy demonstra clareza 

quanto ao que lançará mão, alicerçado pelos primeiros modernistas: 

 

Estes os grandes ensinamentos, para mim, do movimento modernista: a 

liberdade do verso livre, a liberdade do pensamento e do coração, a 

contestação do velho dominante, a liberdade como que caída do céu num 

golpe meio torpe de mistificação moral e cultural da velhíssima presença, 

ilegítima, desleal para com a natureza e o homem, para com o tempo. E 
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estávamos afogados – e começávamos a tomar conhecimento disto – na 

ditadura do Estado Novo. (GARCIA, 1997,p.133) 

 

Consciente do seu papel e crítico do que ele mesmo ou os outros produziram, Godoy 

Garcia soube extrair da grande onda modernista aquilo que evidenciava de fato:  uma ruptura 

com as práticas literárias goianas, enraizadas nos ideais tradicionalistas românticos e 

parnasianos, os quais estavam alguns passos atrás das novas ideias que chegavam primeiro, 

em virtude de diversos fatores, ao Rio de Janeiro e a São Paulo. Muitos autores, reunidos em 

torno da Oeste, como já pontuamos, mantiveram contato com as novidades modernistas e 

começaram a implantá-las em Goiás. Observamos que, além das naturais absorções artísticas, 

o autor demonstra a sua preocupação com o contexto histórico brasileiro, o que aparecerá, 

marcadamente, em sua primeira obra. 

Logo no primeiro poema, “Visão Geral (1942)”, a adesão aos preceitos modernistas se 

percebe de forma bastante nítida: 

 

A humildade dos que estão morrendo,  

a humildade dos que dão os primeiros passos na vida, 

a humildade do sapateiro que encontra o freguês na rua, 

a humildade do funcionário que cumprimenta o chefe no baile, 

a humildade dos que passam na rua e voltam para dar uma esmola, 

a humildade dos que não sabem se expressar 

e uma palavra às vezes dá desgosto. 

A humildade da menina que sai de casa 

e encontra o namorado e realiza os sonhos. 

A humildade ainda dessa menina que chega em casa e vai dormir. 

A humildade do preso olhando os homens que passam no largo. 

A humildade das mulheres de má vida 

que vão ao cinema e se portam honradamente, 

passam pelas garotas de dezessete anos 

e sentem-se imundas... 

Dentro, bem dentro de nós todos,  

a mesma angústia, essa percepção que não se define 

ao contato das mãos, mas resiste ao vento, às chuvas 

aos equívocos. ( p.349) 

 

O vocábulo “humildade”, reiterado diversas vezes, forma uma anáfora, é o que o eu 

lírico elege como sua visão geral, como contemplação de tudo o que o rodeia. A percepção de 

uma submissão daquele que se porta humildemente com relação a outro que tem mais poder 

denota também um acentuado trabalho com as relações de poder existentes na sociedade. 

Organizada como está, a estrutura social capitalista se mantém pela ideia de soberania deste 

em relação àquele, isto é, de um patrão sobre o empregado. Mesmo assim, a dependência se 
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evidencia como algo essencial a essa manutenção de poder, como a relação entre o sapateiro e 

o freguês, por exemplo. Assim, talvez por notar esse papel de submissão, o funcionário 

cumprimenta o chefe, o sapateiro faz o mesmo com o freguês, configurando a esfera 

capitalista hegemônica, posto que estão alinhados em uma ordem que os correlaciona 

financeiramente.  

No que concerne às ideias modernistas, notamos que o poema é estruturado em versos 

brancos e livres, configurando a liberdade formal. Além disso, tal opção permite que o autor 

apreenda breves momentos líricos de forma mais espontânea, como pregavam os primeiros 

modernistas brasileiros. Isso pode ser comprovado, por exemplo, na espontaneidade da 

menina que sai de casa e vai ao encontro do namorado, materializando um desejo pessoal 

realizado. Vemos, então, uma verdadeira consolidação da liberdade não só temática como 

também estrutural, “liberdade do pensamento e do coração”, como nos disse Godoy Garcia 

em seu livro de crítica que há pouco citamos. O verso se liberta, então, da imposição de uma 

métrica rígida e austera. Com isso, os enunciados, linguisticamente, se aproximam da prosa, 

no que diz respeito ao tamanho dos enunciados e a alguns procedimentos que costumam ser 

recorrentes na prosa, como a disposição vocabular priorizando a ordem direta dos termos 

oracionais. Notamos que, no poema em questão, essa marca aparece pelo fato de as frases e 

períodos seguirem as orientações gramaticais, inclusive no que concerne ao uso da vírgula. 

Em outros movimentos literários, essa obediência às prerrogativas da nomenclatura 

gramatical brasileira também era notada, mas não a serviço do conteúdo, como no caso 

modernista. No Parnasianismo, por exemplo, havia extrema preocupação com o rigor 

gramatical, com a perfeição linguística, com o verso perfeito. Essa procura pela perfeição, 

porém, não aparece nos poemas do Modernismo como algo acima do trabalho com a 

mensagem poética. O uso da pontuação conforme prescreve a gramática é apenas uma opção, 

não uma obrigação, como foi para os parnasianos. 

Chama-nos a atenção também a alusão ao discurso, à própria palavra. A privação 

daqueles que não sabem se expressar, não soa como algo negativo. Aliás, parece que o 

silêncio, às vezes, é mais valioso do que as palavras insanamente usadas, aquelas que causam 

infortúnios, desgostos não só a quem as pronuncia como também aos que as recebem. A força 

da palavra bem colocada, em muitos contextos, é análoga a uma causadora de estragos ou a 

discursos com acepção negativa. Em face disso, por haver essa construção da palavra 

abordando, entre outras acepções, a própria palavra, vemos que houve uma configuração 

metalinguística. Haja vista o fato de se afirmarem os efeitos produzidos pela própria palavra. 
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Como a poetisa Cecília Meireles afirmou em seu poema “Romance das palavras aéreas” 

(MEIRELES, 1967, p. 560-561), as palavras possuem uma estranha potência. Para o eu lírico 

godoyano, esse pujante constructo é notado. 

Outro aspecto relevante no texto é a relação entre os vocábulos menina e mulheres, 

semanticamente opostos. A menina, sonhadora, encontra o namorado e parece viver um 

relacionamento convencional, tradicional. Já as mulheres de má vida, sentem-se inferiores 

quando passam perto das garotas de dezessete anos. O que vemos é uma posição antitética: as 

garotas e a menina se associam àquelas que conduzem socialmente as suas vidas de acordo 

com as trajetórias sociais conservadoras ou tradicionalistas. Por outro lado, o eufemismo 

utilizado para amenizar o papel social das mulheres de má vida não as absolve da condição 

em que se encontram. Em decorrência disso, sentem-se impuras diante do julgamento social 

que lhes foi imposto. Mesmo assim, portam-se humildemente, aceitando as relações de poder 

constituídas, visto que as mulheres estão impossibilitadas de alterar a ordem que lhes 

impuseram, resignando-se diante de tal convenção social, por assim dizer. 

 Além disso, não obstante a metalinguagem aí presente, a humildade parece-nos a 

característica eleita pelo eu lírico como essencial à condução da trajetória humana. Emerge, 

assim, uma poesia mais voltada ao homem e à sua própria condição existencial. O pedestal do 

rebuscamento, do eruditismo e de uma poesia voltada apenas para o seu lado estético cede 

lugar a uma preocupação associada às relações interpessoais, como já dissemos, organizadas 

pelas relações de poder existentes na sociedade hodierna. 

No que diz respeito ao ano de 1942, muito se pode dizer dos fatos históricos do citado 

ano. Foi em tal data que Getúlio Vargas decretou guerra à Alemanha e à Itália, além de 

romper relações diplomáticas com o Japão. Um clima de tensão se instaura no país, visto que 

a entrada do Brasil no conflito bélico teria consequências socioeconômicas severas. Tanto a 

Alemanha quanto a Itália bombardearam embarcações brasileiras. Obviamente, tudo isso 

contribuiu para que o Brasil se aproximasse dos Estados Unidos, herdando parte da 

hegemonia capitalista que configurava tal nação. Houve, assim, uma confirmação do que  já 

estava às claras no Brasil, a primazia do capital acima dos interesses sociais. As relações de 

poder, então, se consagram socialmente e acabam refletindo nas relações humanas. É isso que 

o eu lírico percebe no poema “Visão Geral(1942)”. A existência humana se subordina a 

aspectos socioeconômicos externos e internos, que acabam ditando a forma de ação dos 

indivíduos. A angústia mencionada no final do poema pode estar associada, a nosso ver, à 

impossibilidade de o Homem conviver plenamente com as estruturas sociais sacramentadas, o 
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que gera o menosprezo aos seres marginalizados (como as “mulheres de má vida” no texto). 

O poeta sente essa angústia diante do fato de que a constatação do que representamos não 

pelos nossos próprios julgamentos, mas sim pela forma como estamos enquadrados no 

ambiente social, no qual muitas vezes se constituem rótulos para definir este ou aquele 

segmento social, para submeter esta ou aquela pessoa a uma posição secundária no 

microcosmo da vida em sociedade. 

Essa ligação entre fatos históricos e a construção do poema poderia nos remeter a uma 

visão meio similar àquela usada pelos autores do Realismo na literatura, presos que estavam à 

retratação do real dentro da obra poética. Porém, o fato histórico na poesia de Godoy não 

emerge como o essencial. Ao contrário disso, ao eu lírico interessam os desdobramentos desse 

fato e como isso acaba se ligando à gênese do poema, despertando o senso de humanidade, de 

fraternidade, de contemplação da humildade, como no caso do poema do qual estamos 

tratando. A alusão a tempo determinado, o ano de 1942, está a serviço do sentido textual. Para 

isso, o leitor precisa compartilhar algumas das suas experiências de mundo ou da memória 

coletiva.   

A necessidade de entendermos essas ideias e fatos que o poeta não deixa explicitamente 

à mostra nos fez pensar nas considerações de Tzvetan Todorov sobre os indícios deixados 

pelo autor ao produzir a sua obra, chamados de paradigmáticos. Diz-nos o crítico: 

 

Quanto aos indícios provenientes de uma confrontação entre o enunciado 

presente e a memória coletiva de uma sociedade, podemos também 

distinguir dentre eles várias espécies, segundo a natureza do saber 

compartilhado ao qual se faz referência. Há primeiramente o caso de tudo 

aquilo que é ininteligível, incompreensível com a ajuda de um dicionário e 

de uma gramática comuns, em relação ao que só se podem adotar duas 

atitudes: ignorar ou interpretar. Em seguida vem o conjunto dos 

conhecimentos comuns que fixam os limites daquilo que é (cientificamente) 

possível num dado momento da história; é o verossimilhante (físico) de uma 

sociedade, e a cada vez que um enunciado particular o transgride, pode-se 

tentar interpretá-lo para recoloca-lo em acordo com esse verossimilhante. É 

enfim o verossimilhante cultural, isto é, o conjunto das normas e dos valores 

que determinam o que é conveniente no seio de uma sociedade; as 

inconveniências podem ser absorvidas pela interpretação (a referência ao 

quadro ideológico é muito pouco mascarada aqui). (TODOROV, 2014, p. 

34) 

 

Como notamos, é imprescindível, em alguns textos, que o leitor acesse determinados 

conhecimentos que não estão claramente explicitados, levando o leitor a acionar uma gama de 

referentes que não aparecem na poesia. O resgate de acontecimentos pontuais é necessário 
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posto que são integrantes da mensagem poética. Em outras palavras, isso remete o leitor a um 

papel ativo de compartilhamento de informações a fim de interpretar a essência do poema. É 

claro que isso não é tão fácil como parece. Afinal, há de se levar em conta diversos fatores, 

entre eles a bagagem cultural inerente ao receptor. Ao assumir a ação de interpretar, o leitor 

aciona o seu repertório intelectual.  

Dessa forma, vemos que, segundo Todorov, há determinadas facetas textuais que não 

são explicadas pelo dicionário, tampouco pela nomenclatura gramatical. Há certas ideias 

presentes no texto a que só se chega por meio da interpretação dos enunciados. No caso 

específico do poema supramencionado, o autor citou no título um ano específico: 1942.  Na 

verdade, o indício paradigmático só se materializa quando o leitor acionar essa referência 

histórico-temporal. A validade das ideias todorovianas encontra respaldo no texto de Godoy. 

Vale ressaltar que em vários poemas de Rio do Sono o autor deixou às claras algumas 

datas específicas, associando um poema a dado ano específico. A composição do livro requer 

essa ligação do poema a fatos ligados ao Governo de Getúlio Vargas e algumas incursões 

militares executadas pela Alemanha nazista, principalmente. 

Ainda pensando no que afirmou Todorov, vemos que a compreensão e decodificação 

dos indícios são essenciais para a apreensão da mensagem poética. Isso se confirma, por 

exemplo, no poema abaixo: 

  

OS PÁRIAS OU O PROCESSO OU A HISTÓRIA DA 

VIDA DO SENHOR FITA  

(1943) 

 

Caiu um olho 

O homem ficou sem ele. 

 

Caiu um dente 

O homem ficou sem ele. 

 

Caiu a filha. 

O homem passou vergonha. 

 

Caiu a vergonha. 

Vai pedir dinheiro emprestado no bordel. (p.362-363) 

 

No poema, o eu lírico se distancia de si e passa a analisar o outro, o Senhor Fita. Há um 

claro processo de degradação do personagem. Afinal, ele perde o olho, o dente, a filha e, 

enfim, a vergonha. O resultado disso é a degradação física e moral do personagem. O leitor 

não precisaria saber o fato que gerou o poema (o texto se baseia em um caso real, conforme 
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depoimento do próprio autor em entrevista ao Jornal Inverta
27

. Segundo Godoy Garcia, um 

homem andava muito entristecido por ver a sua filha entregue à prostituição. Passados alguns 

anos, quando o autor o reencontra, o pai estava à mercê do dinheiro que a filha ganhava no 

bordel). Afinal, está subentendido no texto o que o autor quer tematizar, a perda da dignidade 

do homem, afetado que foi pelas ditas desgraças da vida. Essa interpretação que precisamos 

fazer nos mostra que o poema de Godoy Garcia guarda correspondência com o que teorizou 

Tzvetan Todorov. Ainda com relação ao poema, a decomposição física do homem e a sua 

desmoralização configuram a faceta cruel da realidade, conduzindo o pai a uma postura 

indesejada.  

No campo estrutural, o poema apresenta certas repetições vocabulares e sintagmáticas, 

como no caso da reiteração do verbo “caiu” e do sintagma “O homem”. Tais construções 

paralelísticas, materializadas pelo uso das mesmas palavras, são herança dos primeiros 

modernistas brasileiros, em especial de Manuel Bandeira. Disposto em quatro estrofes de dois 

versos, o poema não apresenta rima. Vemos, por outro lado, que os segundos versos de cada 

estrofe apresentam métrica regular, pois são hexassílabos, excetuando-se o último verso da 

última estrofe, formado por 12 sílabas poéticas. 

Salientamos, também, a simbologia associada a alguns substantivos utilizados pelo 

autor. Inicialmente, pensemos no “olho”, sobre o qual CHEVALIER e GHEERBRANT 

(2008) afirmam: 

 

O olho, órgão da percepção visual, é, de modo natural e quase 

universal, o símbolo da percepção intelectual. É preciso considerar, 

sucessivamente, o olho físico, na sua função de recepção da luz; o 

olho frontal  o terceiro olho de Xiva; enfim o olho do coração. Todos 

três recebem a luz espiritual. (p.653) 

 

No caso do poema, a queda do olho representaria o início da queda espiritual, vamos 

considerar assim, pela qual o personagem passará até o fim do texto. Privado do olho, o 

homem perde a sua percepção do mundo fenotípico e parte da sua percepção intelectual. Isso 

configura o início da queda moral, o passo inicial para a degradação do personagem. 

De forma análoga, CHEVALIER e GHEERBRANT (2008) também analisam a 

simbologia da perda dos dentes. Para eles, 

 

                                                           
27

 Novamente, fazemos menção à entrevista que o autor concedeu ao Jornal Inverta, publicada no link: 

https://inverta.org/jornal/edicao-impressa/289/cultura/poesia-e-historia. 
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Perder os dentes é perder força agressiva, juventude, defesa. É um 

símbolo de frustração, de castração, de falência. É a perda da energia 

vital, enquanto a mandíbula sadia e bem guarnecida atesta a força viril 

e confiante em si mesma. (p.330) 

 

O processo de degradação do homem, iniciado com a perda do olho, continua com a 

perda do dente, o que acentua e confirma a decaída do personagem. Há o enfraquecimento da 

defesa do homem com relação às intempéries da vida, com relação aos infortúnios 

ocasionados pelas imprevisibilidades do viver. Em face disso, não vislumbramos a 

possibilidade  de retomada do controle, de resgate da dignidade por parte do personagem. Ele 

fica, assim, refém dos flagelos que o assolam. 

Essa simbologia, à qual o autor recorre, faz parte do trabalho literário conscientemente 

desenvolvido pelo autor. Ele mesmo disse que raras vezes construía um poema sem que 

primeiro tivesse a ideia fixamente definida. Essa confissão do poeta, feita na abertura da obra 

Aqui é a terra (1980), encontra eco no poema em questão.  

Indagamo-nos, além disso, sobre como marcar a influência dos fatos históricos dentro 

do poema sem que isso nos levasse a uma abordagem em consonância com a estética Realista 

do Século XIX. Já mencionamos que a obra do poeta de Jataí é marcadamente modernista. 

Encontramos, então, respaldo nos dizeres de outro poeta que aderiu às questões sociais como 

gênese poética: Ferreira Gullar. Para ele: 

 

Tais considerações, está claro, não pretendem sugerir a onipotência do poeta 

mas, antes, por um lado, afirmar a sua responsabilidade pessoal e social em 

face da obra e, por outro, marcar o caráter inevitavelmente limitado de sua 

expressão. O poeta fala dos outros homens e pelos outros homens, mas só na 

medida em que fala de si mesmo, só na medida em que se confunde com os 

demais. Depende, portanto, de sua personalidade – do grau de abertura dessa 

personalidade com respeito à sua época, com respeito à vida que se vive à 

sua volta, do modo como relaciona seus problemas e sentimentos aos 

problemas e sentimentos dos outros homens – o caráter de sua poesia. 

(GULLAR, 2006, p. 158-159) 

 

Em face disso, o poeta que tenha uma visão mais voltada para as questões sociais não 

pode se desligar do que está à sua volta. No entanto, não é papel da poesia apenas representar 

essas ligações sociais. O que ocorre é uma verdadeira sensibilização de um fato ou 

acontecimento histórico, que desencadeou no autor uma inquietação a qual o fez converter, se 

assim podemos dizer, um acontecimento comezinho em um belo poema que traga reflexões 

sobre aspectos ligados à própria condição do homem como ser social, por exemplo. 
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Em outro poema, “Poesia das ruas”, a marca modernista também se materializa de 

forma bastante nítida. Reafirmamos, em especial, a adesão ao verso mais solto, em que os 

enunciados ganham clara leveza fonética. Vejamos o poema: 

 

Ontem eram três horas da manhã 

e a cidade apenas um abandono de casas tristes. 

Se as ruas não estirassem para os caminhos amargos 

eu por certo não teria nem mesmo nenhum pensamento. 

 

Não sei porque eu sinto a trágica existência 

dessas ruas que mal nascem e já nascem tristes... 

Ruas de minha infância, 

ruas assombradas onde os mortos navegam com fome. 

ruas das cidadezinhas onde os pobres formigam 

sem alegria nem tristeza, apenas 

pobres: gente que não tem nada que fazer em casa. 

 

Ruas abandonadas da parte velha da cidade onde habitam 

o cão, os negros, os soldados. 

Antigamente moravam os grandes... 

Hoje, apenas chão curtido de lembranças 

Depois essas ruas das zonas de comércio 

sem nada pelo que existe de amargo nelas; 

os manequins infames no constante riso. (GARCIA, 1999, p. 349-350)  

 

Nos versos, percebemos um uso maciço de adjetivos, na tentativa de caracterizar os 

núcleos nominais aos quais se referem. Há, além disso, a ênfase em vocábulos com sentido 

negativo (“abandono”, “tristes”, amargos”, “trágicos”, “assombrados”...), o que contribui para 

a construção do aspecto melancólico das ruas.  

Chama-nos a atenção o verso oito, no qual as histórias sobre as ruas parecem ganhar 

corpus social. Elas aparecem descritas como assombradas, onde supostos fantasmas 

apareciam com fome  possivelmente fome de gente viva, fome de criança  e se 

apropriariam do que lhes fosse aprazível. Isso nos faz perceber a construção do imaginário 

popular sobre os locais nos quais não se queria ou não se permitia que as crianças por ali 

perambulassem. Essa metaforização dos mortos, que navegam nas ruas, remete-nos às 

convencionais imagens de fantasmas que flutuam ou pairam acima do chão. Essa imagem 

fantástica costuma assustar os seres pueris, impedindo-os de fazerem isso ou de irem àquele 

lugar. Logo, um expediente usado para impor à criança a privação por meio do medo. 

A alusão aos pobres também é bastante significativa. Privados de alegria e de tristeza, 

não lhes restava nada além de vaguearem pelas ruas.  Na verdade, talvez ali fosse o único 



105 
 

lugar em que todos se equiparariam e, por isso, pareciam formigar, andar para lá e para cá e 

em grande quantidade.  

Na última estrofe, há uma oposição entre o presente e o passado, este marcado pelo uso 

do pretérito imperfeito do indicativo. Os “grandes”, os poderosos, os de muitas posses, 

possivelmente, haviam habitado ali. Mesmo as “ruas abandonadas” se configurando como 

local de pouca valorização hoje, elas tiveram seu momento de grandeza no passado. Como no 

presente são frequentadas por pessoas não tão prósperas, economicamente falando, acabam 

por perder o prestígio que tiveram. Resta-lhes, então, os manequins que representam o homem 

artificializado, perdido entre sorrisos amarelos ou não naturais. O “constante riso” denota algo 

que não condiz com o real, como se fossem forçados a sorrir, mesmo estando em local que 

explicita extrema sensação negativa. 

Novamente, as relações de poder se materializam no poema. A ideia antitética da rua, o 

antes e o agora do poema em questão, demonstram dois status diferentes. No passado, ali 

habitavam grandes, aqueles que eram respeitados e valorizados socialmente, aquelas ruas 

suntuosas. No presente, não há mais essa imponente imagem dos que compõem o cenário das 

ruas trabalhadas no poema. Ao contrário disso, notamos o isolamento e a marginalidade. Esse 

jogo de oposição, caracterizado pelo tempo anterior e pelo tempo atual cristalizado no poema 

criam a ideia paralela entre dois momentos distintos, dos quais o eu lírico é conhecedor, que 

se justapõem nas rememorações poéticas. Dessa forma, a rua se mostra como um meio para 

que o eu lírico trabalhe as relações sociais evocadas e que, de alguma forma, nos mostram a 

validade de se criar uma poesia que contenha traços do cotidiano, histórias comezinhas, coisas 

do povo, enfim. 

Finalmente, no que concerne ao poema que estamos analisando, notamos que ele 

contém elementos típicos que evocam características do Modernismo no Brasil. A de maior 

destaque é o interesse pelo homem comum, pela ordem social, pelo cotidiano povoado de 

pessoas simples e de ambientes que antes não tinham lugar na poesia, como as ruas 

abandonadas.  

Essa evocação da rua também aparece no poema “Rua Feia”. Reiteramos que a 

transcrição integral do poema faz parte da estratégia de compreender o sentido global do 

texto. 

 

Rua feia e triste. 

 

Rua do sonho 
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Rua do ódio 

às tantas da tarde, 

quando a fome 

mais velha vai se tornando 

até de noite. 

 

Rua amiga: 

de noite os malandros 

se tornam ladrões,  

roubam muita coisa 

e vão para os cais. 

 

Sob o vento e a estranha beleza que surge das águas 

eles cantam. 

 

“Rua feia” – Todos chamam. 

Mas não sabem que ali moram as almas livres do mundo, 

povo da Ladeira encantada 

que joga no bicho, bebe e não sabe de muitas coisas 

                                  que se passam no mundo. (p. 383-384) 

 

De forma análoga ao que já dissemos, os versos permanecem sem a rigidez formal tão 

cultivada em Goiás e no Brasil pelos nossos autores parnasianos. Além disso, o autor recorre 

novamente ao uso dos paralelismos. Sem tornar esse recurso artificial ou forçado, Godoy 

Garcia constrói versos carregados de sensibilidade e de humanidade, ou seja, de coisas 

relacionadas à própria condição humana. A rua reaparece como pretexto para falar do próprio 

homem. Em “Rua feia”, novamente reaparecem os seres marginalizados, ignorados ou 

repudiados pela sociedade. Em face da exclusão, praticam atos ilícitos e voltam para os locais 

que lhes são destinados (o cais, os becos, a “Rua feia”). Os malandros passam a ladrões por 

uma questão de sobrevivência, o que nos mostra que os atos delinquentes seriam apenas 

resultado da posição social em que se encontram, privados que estão de agirem de outra 

forma, dada a sua condição de marginalidade.  

A construção do julgamento alheio também aparece no poema. O epíteto dado à via 

pública denota a cristalização de uma imagem negativa para tal local. O eu lírico, no entanto, 

por meio da conjunção coordenativa adversativa “mas”, usada na última estrofe, discorda da 

visão socialmente consensual criada para a rua. Para marcar essa oposição entre o que as 

pessoas dizem sobre a rua e o que o eu lírico constrói como caracterização para a mesma, há o 

uso do sujeito indeterminado, o que ocorre no segundo verso da última estrofe. Neste caso, o 

verbo saber, flexionado na terceira pessoa do plural e antecedido pela conjunção adversativa, 

é um dos elementos linguísticos que comprovam que o julgamento negativo sobre a rua não 

parte do eu lírico, mas sim dos outros. Além disso, os indivíduos que povoam o citado local 
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englobam algo essencial, pois estão desligados do que acontece no mundo e, por essa 

exclusiva razão, tocam suas vidas livres das amarras do julgamento alheio. Parecem viver 

uma realidade paralela, na qual se sobressai a imprevisibilidade, marcada por aqueles que 

apostam no jogo do bicho; pelos que bebem e, com isso, se isolam dos fatos reais e concretos 

que os cercam, levando uma vida conduzida pelo acaso e pautada por ações no presente, sem 

apegos ao que há de vir. Afinal, são “as almas livres do mundo” que, mesmo diante da 

privação material pela qual passam, cantam, bebem e tocam suas vidas em busca da 

sobrevivência. Constituem, assim, uma “Ladeira encantada”, como se representasse um 

pequeno mundo, um mundo à parte, uma rua em que se sobrepõe às pequenas coisas da vida, 

em que vemos presentes os desvalidos sociais, denotando certa felicidade quanto à situação na 

qual estão imersos. 

A contemplação da natureza também aparece entre os que povoam a mencionada rua. O 

vento e as águas são citados. O vento pode estar associado à imprevisibilidade, à instabilidade 

e à inconstância, algo similar à vida que os errantes indivíduos da rua levavam. Isso, porém, 

não se mostra como algo negativo. Ao contrário disso, a junção do vento e da beleza das 

águas acaba compondo a cena, o quadro ideal para o canto dos desvalidos. A água, em muitas 

simbologias associada à renovação do ciclo da vida, se mostra ideal para o revigoramento da 

vida daqueles que a contemplam. No caso do poema, os malandros.  O quadro criado se 

associa a uma cena perfeita de interação do homem com os meios naturais, algo que antecipa 

de forma bastante plástica a configuração de um viver mais relacionado ao contato com a vida 

natural. 

No último poema do Rio do Sono, o autor também trabalha aspectos relacionados à rua. 

O autor lança mão da rua como lugar em que se é, aparentemente, livre. 

 

A RUA É DOS HOMENS (1944) 

 

Eu sou poeta 

desta pobre vida que está aqui na rua. 

Eu sou o poeta sem muito recurso 

mas faço versos assim mesmo: 

alma da multidão que está na rua. 

 

A rua é profunda, vasta, nítida, suja, inexpressiva. 

 

A rua é dos homens,  

as dívidas dos homens, trabalho, compromissos, 

a sorte, as infelicidades, moléstias, alta nos preços 

das mercadorias, o calor, o frio, a fome, 
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e as pequenas e simples alegrias; 

são os homens que estão aqui ao nosso lado, 

perdidos, sorrindo, magros... 

Eu sou o poeta pequeno destas ruas, 

que às vezes sobem tortas 

e às vezes descem retas, profundas na noite. (p. 399) 

 

Como em um decreto oficial, o eu lírico afirma taxativamente que a rua é dos homens. 

Essa assertiva atribui uma universalidade à rua. Ela é de todos, inclusive dos menos 

favorecidos. A estrutura do título também é deveras importante. O enunciado se constitui por 

um sujeito seguido por um predicado nominal. Notamos que o verbo utilizado indica um 

estado permanente, imutável, categórico e, enfim, definitivo. Ressaltamos que tal forma de 

predicado condiz com a qualificação da rua, objetivada pelo poeta. 

Em consonância com outros poemas já analisados, o autor volta a utilizar os 

paralelismos como mecanismo de repetição de ideias. Para tanto, recorre a similares formas 

de articulação oracional: “Eu sou...” e “A rua é...”. Nas duas estruturas, há um paralelo entre 

como o eu lírico se define e o modo caracterizador da rua. Percebemos certa similaridade 

entre o poeta e a rua, ambos com pouco poder aquisitivo, com pouco dinheiro, pobres, por 

assim dizer. Ainda na primeira estrofe, o eu lírico se metaforiza na própria alma da rua.  

Na última estrofe, os homens se metamorfoseiam, constituindo a própria rua, em um 

processo meio metafórico, meio metonímico. A rua passa a representar aspectos do cotidiano 

do homem (compromissos, sensações, constatações...), englobando-os na sua quase 

totalidade, algo como uma simbiose. Ela deixou de ser apenas posse – como citado no título – 

e passou a compor o próprio homem ou a representá-lo em seus diversos aspectos.  

Como núncio dessa rua, o poeta passa a ser um arauto fidedigno do que ela espelha. A 

alegada pequenez do poeta e do que ele canta são ilusórias ou falaciosas. Afinal, cantar a rua é 

uma maneira de distingui-la, de separá-la, de torná-la especial e diferente de outros elementos 

concretos que integram o cotidiano da vida humana. A pequenez do poeta não o impede de 

cantar a “alma da multidão”. Ao contrário disso, é justamente ao olhar para  o outro, ao deixar 

a enunciação em primeira pessoa e substituí-la pela de terceira pessoa, tornando mais 

abrangente a sua contemplação da rua, com a qual se identifica claramente.  

Enfim, a rua simboliza o percurso humano, a condição humana, o próprio ser e estar na 

vida. Ao eleger a rua como tema de seu canto, o poeta parece buscar na simplicidade e na 

singeleza a marca de seus poemas. Essa marca de humanidade e de compaixão pelo outro são 

reiteradas em outros poemas de Godoy Garcia, como demonstramos neste capítulo. Ao autor 
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interessa a condição humana existencial. Por isso, o que se tem é um poema em que a 

sensação da vida sobrepuja o mero fazer poético. Os versos estão a serviço de dizer as coisas 

simples, da forma mais simples possível, enfatizando a contemplação do viver.  

Por essas intenções, o poeta preferiu abdicar do eruditismo e do rebuscamento em prol 

de uma poesia que falasse do essencial ao homem: o próprio viver. Essa opção pelo cotidiano 

e pelos que não tinham espaço na poesia antes de 1922 é o que faz Godoy Garcia ser um dos 

pioneiros do Modernismo entre nós, aqui em Goiás. Trabalhar a mensagem, o conteúdo acima 

da forma é o que também se nos mostra como traço modernista no poema. 

 

 

3. 6 A relação entre Godoy Garcia e outros poetas goianos 

 

A importância das produções literárias de Godoy Garcia vai além da sua fortuna 

bibliográfica. Além de ser um dos pioneiros e um dos consolidadores do Modernismo em 

Goiás, o autor acabou por ser muito valorizado pelos outros poetas que o sucederam em 

Goiás. Há uma grande quantidade de poemas de outros autores que evocam abertamente o 

nome ou a obra de Godoy Garcia.  

O grande poeta Afonso Félix de Sousa foi um desses que dialogaram com a poética de 

nosso autor. Afonso produziu o poema “A moça de Goiatuba”, no qual faz certa paródia do 

poema “Espécie de balada da moça de Goiatuba”, escrito por Godoy Garcia: 

 

Mal rompeu o dia – a moça 

foi levar café com leite 

para o filho do patrão. 

Sentada à beira da cama, 

como fez sempre, esperava, 

como fez sempre, que o moço 

lhe reclamasse mais pão. 

Mas o moço não queria 

nem pão nem café com leite. 

Queria – e com que paixão 

dentro dos olhos! – queria-lhe 

os peitinhos em botão. 

Daí o moço pediu-lhe 

que se deitasse com ele 

um pouco ... que assim veria 

como era bom o colchão. 

Mas a moça riu e disse 

que não tinha precisão. 

pois era dia, e de noite 
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já tinha dormido um tantão. 

(...) 

E como as fontes que à terra 

as águas da terra dão 

e como as plantas que os frutos 

dão a quem estende a mão 

e como o céu que em estrelas 

se dá de noite ao sertão, 

a moça de Goiatuba 

deitou ... em pouco dormia 

- e não acordou mais não. 

(SOUSA, p.133-138)
28

 

 

. A alteração do conteúdo poético no poema de Afonso nos remete a um final trágico 

para a moça de Goiatuba. Ela, que no início se mostrava cheia de pudor e que tentava guardar 

o seu corpo do assédio dos homens, acaba por ceder aos desejos masculinos por achar que 

isso os faria viver mais. Como passa a se deitar com qualquer um que lhe pedisse, a moça é 

contaminada por doenças venéreas e, em um final bastante trabalhado poeticamente, acaba 

morrendo. Esta tragicidade não aparece no poema de Godoy Garcia.  

Outro grande autor goiano que fez uma paródia do mencionado poema de Godoy Garcia 

foi Jesus de Aquino Jayme. Aliás, como um avalista, Godoy Garcia escreveu até um 

comentário sobre a primeira edição do livro mais importante de Jesus de Aquino, a obra A 

viagem das chuvas e outros contos (1972). O poeta de Jataí escreve na nota em questão: 

 

Falo de A viagem das chuvas como se falasse de um livro promissor, porque 

o que está dentro dele é a marca de um escritor, é o sinal inconfundível de 

um autêntico criador de arte, desses raros que de vez em quando aparecem. 

(apud. JAYME, 2002, p.103). 

 

Como notamos, o poeta Godoy Garcia, exercendo seu papel de crítico literário, tece 

elogios à obra de Jesus de Aquino Jayme. Essa aproximação entre os dois autores é 

comprovada pelo fato de que a obra também contém uma citação de um poema de Godoy 

Garcia. Não podemos negar, então, a importância que Jesus de Aquino deu à obra do nosso 

grande autor. 

Houve também alguns outros autores que homenagearam a obra de Godoy Garcia, 

como o poeta goiano Brasigóis Felício, em artigo intitulado “José Godoy Garcia: um poeta 

solar”. Para ele, o nosso poeta teria se inspirado, principalmente, em Walt Whitman.  

                                                           
28

 Edição referente à obra publicada virtualmente pelo site Jornal da Poesia e disponibilizada no link: 

http://www.jornaldepoesia.jor.br/afonsofelix.html. 
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Brasigóis destaca a percepção que Godoy tinha com relação aos humildes, aos menos 

favorecidos, por assim o entendermos.  

Gabriel Nascentes também soube valorizar a obra de Godoy Garcia. Em Cora, a 

pitonisa da ponte (2006), o “anjo caído”  era assim que Godoy caracterizava Gabriel  

publicou o poema “Godoy, a odisseia da terra” (NASCENTES, 2006, p.73-81). No texto, 

Gabriel chama Godoy Garcia de “whitmaniano” e faz várias referências a alguns dos poemas 

mais conhecidos do autor de Araguaia Mansidão: 

 

III 

Estás agora maduro como pedra 

para luzir no âmago da luz. 

 

Teu nome se confunde 

ao gosto das mangas, 

e ao júbilo azul das chuvas. 

 

Teu nome bordado na 

calcinha de Maria Elvira. 

E crescendo, doido, como o  

seio de mulher grávida. (NASCENTES, 2006, p. 75). 

 

 O poema dialoga com um dos célebres poemas de Godoy Garcia, “Evocação de Maria 

Elvira” (p.357), que foi publicado na obra inaugural do nosso caro poeta. No texto, a 

personagem Maria Elvira seria a responsável por uma espécie de rito de passagem para o eu 

lírico, o que se deu após ela subir em um pé de manga e, como a menina estava no alto da 

árvore, o eu lírico acaba por contemplar-lhe a calcinha. Em tom de lamento, o poema se 

encerra com uma clara nostalgia melancólica: 

Maria não morreu até hoje, nem está casada. 

Seria uma história muito triste 

se uma dessas duas coisas 

tivesse acontecido. (p.357) 

 

É claro que a apropriação da história por Gabriel Nascentes alterou um pouco o que o 

poeta Godoy Garcia havia afirmado sobre a personagem “Maria Elvira”, a quem tanto 

admirava. Não houve sensualidade excessiva no poema, o que já aparece mais marcadamente 

no poema de Gabriel. Isso não macula, porém, o uso que este fizera da obra de Godoy Garcia. 

Ao contrário disso, a exaltação que Gabriel Nascentes faz do nosso poeta já pode ser 
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percebida pelo título do poema. Dessa forma, há a certeza de como muitos poetas se 

inspiraram na obra de Godoy Garcia. 

Intrigou-nos, porém, a relação de Gilberto Mendonça Teles com José Godoy Garcia. 

Em vários artigos e entrevistas
29

, Gilberto elogia a produção literária do nosso poeta. Há 

momentos, porém, que os dois passam a divergir quanto ao processo de criação da poesia e 

acabam por se afastar. Além disso, guardavam posições bem diferentes quanto ao marxismo, 

o que fez com que Gilberto julgasse Godoy Garcia apenas sob o aspecto social, recorrente na 

poesia deste. Diz-nos o autor de A poesia em Goiás, em entrevista que concedeu à Revista da 

UFG: 

 

Por exemplo, Godoy Garcia, apesar de ter sido o primeiro a me saudar como 

escritor, escrevendo na Folha de Goyaz um artigo sobre mim, passou a me 

combater, sobretudo depois que comecei a crescer como escritor, dizendo 

que meus temas tinham de ser temas do povo, conforme queriam os 

comunistas daquela época.  

 

Como vemos, houve um embate ideológico entre ambos. Isso, no entanto, nos parece 

bastante pertinente, pois os dois poetas tiveram posições diferentes quanto à forma de 

mimetizar a vida nos textos poéticos. Mesmo assim, o acurado trabalho de pesquisa de 

Gilberto Mendonça Teles trouxe à luz aspectos muito importantes da poesia de Godoy Garcia. 

Aliás, o poema abaixo, escrito por Gilberto, é uma prova da relação conflituosa que havia 

entre os dois: 

 

Estímulo 

 

Você precisa deixar de escrever poemas de amor. 

Isso não existe mais: está superado. 

O tempo hoje é de poemas engajados. 

Escreva sobre o povo e sua fome. 

 

Guardei o conselho do festivo escritor goiano 

e fui-me engajar nos braços da namorada impaciente. 

Depois, fomos jantar no restaurante do mercado. 

 

Era a minha primeira lição de metafísica. (TELES, 2004, p.90). 

 

                                                           
29

 De forma mais precisa, referimo-nos à entrevista que Gilberto concedeu à Revista da UFG, publicada em 

junho de 2009, em seu ano XI, número 6. Nela, o afamado crítico goiano confessa: “Há um poema meu que é 

dedicado, não explicitamente, mas foi escrito para o José Godoy Garcia, um excelente poeta de Goiás”.   

 



113 
 

O poema é uma sátira ao conselho dado por Godoy Garcia a Gilberto Mendonça Teles. 

Para aquele, a poesia devia contemplar assuntos ligados ao povo e à situação de pobreza de 

muitos indivíduos. Para este, no entanto, a poesia não poderia deixar de lado suas temáticas 

amorosas, tradicionalmente arraigadas à prática poética. O que vemos, contudo, é a certeza de 

que os dois poetas sabiam bem qual rumo tomariam no que diz respeito ao manejo literário de 

suas obras, presos que estavam a algumas das práticas modernistas. 

Assim, reafirmamos a importância de José Godoy Garcia também para a formação de 

uma poesia que olhasse a realidade, que a contemplasse, sem que isso fosse motivo de 

idealizações desmedidas. Talvez essa sinceridade poética de Godoy seja uma das razões que 

fizeram poetas mais jovens buscarem nas obras dele um caminho, um cerne a seguir. 

 

3.7 Reflexões finais 

 

No Brasil, a poesia, essencialmente nos dias de hoje, é pouco valorizada por diversos 

fatores, destacando-se a pouca rentabilidade financeira a ela atribuída comercialmente. É 

comum que alguns poetas sejam quase ignorados pela crítica acadêmica ou pela sociedade em 

geral que, majoritariamente, lê pouca poesia (no sentido estrito de poemas). Muito desse 

pouco interesse pela poesia se associa ao fato de que o imediatismo das relações humanas e a 

correria cotidiana dificultaram o contato do homem com o seu lado sensorial.  Essa anestesia 

que atinge o intelecto humano é algo incômodo e prejudicial às próprias relações humanas. A 

frieza com que muitos contemplam o que acontece de negativo no mundo é produto da 

sociedade capitalista, que hodiernamente nos dita regras nem sempre voltadas para as coisas 

do espírito.  

Nesse incômodo cenário, a poesia persiste aqui e acolá: ora como evidente preocupação 

social, ora como instrumento de construções metafóricas do mundo. Os autores que 

conseguirem mobilizar mais artisticamente a linguagem, conquistando certo público fiel, 

poderão ver seus poemas celebrados por aqueles que valorizam a arte literária. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objeto de pesquisa deste trabalho, como percebemos, realmente é deveras importante 

para a consolidação das novas ideias literárias em  solo goiano. Não só a obra de José Godoy 

Garcia, mas também a sua atuação à época da Revista Oeste foram essenciais para a chegada 

do Modernismo na nova capital goiana. 

Nosso trabalho traçou uma relação entre o Modernismo no Brasil, o Modernismo em 

Goiás e a obra poética de José Godoy Garcia. Procuramos, com isso, trazer à luz diversos 

fatores que nos fizeram abordar tão importante poeta goiano.  

Somos sabedores de que o trabalho que desenvolvemos é apenas uma face das muitas 

faces que a obra do poeta de Jataí nos oferece, visto que não recorremos maciçamente aos 

seus trabalhos em prosa, dada a intenção de nos prendermos ao arcabouço poético do autor. 

Ao discorrermos sobre alguns de seus poemas, porém, mostramos como o Modernismo foi 

absorvido pelo autor e de que forma isso se refletiu, em especial na obra Rio do Sono. Todas 

as associações que buscamos fazer entre os poemas e alguns aportes teóricos tiveram a 

intenção de comprovar a importância da elaboração poética de Godoy Garcia em face de suas 

contribuições relevantes para a literatura brasileira, como já dissemos. 

Encontramos, assim, uma obra poética que confirma os ideais a que o poeta se prendeu. 

No que diz respeito ao seu percurso literário, notamos que ele se manteve uniforme até a sua 

última obra publicada. A comprovação disso veio pela leitura de todos os livros de poemas 

lançados pelo autor, oito no total. Neles encontramos, além da preocupação social, o olhar 

voltado para a natureza, o amor pelas crianças e pelas ruas, a contemplação da dor do outro, 

alusões a uma infinidade de infortúnios pelos quais o homem passa, em especial a chegada da 

morte.  

Em Godoy Garcia, muito mais do que um poeta, constatamos um ser humano atento ao 

que acontecia à sua volta, traduzindo muito do que via, convertendo tudo isso em matéria de 

poesia. Não percebemos, porém, que essa apreensão de instantes do cotidiano se mostrasse 

como mera duplicação do real. Notamos, isso sim, que o fato não era o mais importante para o 

autor, pois a ele interessava os desdobramentos desse fato, de que forma ele seria absorvido 

pelos indivíduos, de que maneira o homem se sobreporia às agruras da vida e tornaria 

hegemônica a luta pela sobrevivência. 

Entre as várias incursões sobre a obra do autor, chamou-nos a atenção, em particular, o 

que disse Modesto Gomes, em seus Estudos de literatura goiana (1979): 
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A poesia de Godoy, ao lado de temas universais e humanos que apresentou, 

fortemente inspirados na dramática e última fase da segunda guerra mundial 

e trabalhada nos termos do modernismo em seu período demolidor, se voltou 

para motivos goianos, desenvolvidos aliás com muito sendo de ironia, como 

é o caso  entre outros poemas  de “Espécie de balada da moça de 

Goiatuba”. (GOMES, 1979, p. 51) 

 

No artigo, GOMES (1979) faz considerações sobre algumas produções em prosa do 

autor. Como vemos, porém, deixa evidente alguns temas da poesia do autor, em especial os 

relacionados ao próprio homem enquanto essência, enquanto parte integrante do universo. Por 

isso, aliás, os vários poemas que Godoy Garcia escreveu pensando nos rios, nas chuvas, no 

flagelo que os avanços tecnológicos causaram à natureza. Como Modesto Gomes observou, 

há poemas que comprovam os “motivos goianos” a que o autor recorreu. Eles, contudo, não 

se sobressaem, não se convertem em puro regionalismo. O regional é, a nosso ver, mais um 

pretexto para que o autor trabalhe as relações de poder, as desigualdades sociais, ideias 

herdadas de sua adesão ao Partido Comunista, como dissemos ao longo do trabalho. 

Em diversas conversas informais que tivemos com autores que conviveram com Godoy 

Garcia, percebemos quão espontâneo era o nosso poeta. Parecia dotado para a declamação, 

para a captação dos momentos simples do cotidiano. Gabriel Nascentes confessou que Godoy 

tinha uma voz imponente e tratava das coisas do povo. Para Gilberto Mendonça Teles, 

conforme confidenciou em entrevista à Revista UFG, publicada pela PROEC, n.6 (2009), 

porém, o autor precisava se desapegar um pouco do marxismo, aceitar outras motivações 

poéticas. Esses testemunhos, embora extraídos de conversações informais, nos mostram um 

pouco do bom companheiro e do poeta convicto que foi José Godoy Garcia. 

Todos os aspectos que aqui levantamos, mostra-nos como o autor tinha lúcida e certa 

convicção de seus ideais literários e da validade de sua poesia não apenas quanto ao valor 

estético, mas também quanto ao teor de contemplação e de inquietação com relação ao outro 

ser humano. Não bastasse isso, há uma poesia cheia de preocupação com a natureza e com a 

forma como o homem conduz a sua incursão sobre o meio natural. Temos, assim, uma obra 

atual e de amplitude universal, visto que se desdobra sobre diversos temas essenciais à 

constituição social e à sensibilidade do próprio ser humano. 

Enfim, esperamos que este estudo contribua ainda mais para o campo dos estudos 

literários goianos, em especial no que concerne ao grande poeta José Godoy Garcia. Temos a 

certeza de que aqui o leitor encontrou reflexões que podem conduzi-lo a um desdobramento 
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ainda maior sobre os poemas de um dos pioneiros e, isso é fato, o consolidador da poesia 

modernista em Goiás.  
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