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RESUMO
Este estudo se propõe a analisar poemas selecionados da escritora Assionara Souza, publicados
entre os anos de 2014 a 2019 em diferentes meios digitais. Tendo quatro livros de contos
publicados e apenas um de poesia, observa-se a preferência da poeta em publicar seus poemas
dentro do ciberespaço, utilizando várias plataformas. Dentre elas: o blog pessoal Cecília não é
um cachimbo, o blog coletivo Escritoras suicidas e sua página pessoal no Facebook. À vista
disso, o objetivo central desta pesquisa é analisar os poemas selecionados considerando como
a voz e o discurso da poeta se apresentam em diferentes faces da sua poesia. Deste modo, o
trabalho organiza-se em três capítulos que buscam estabelecer quais ferramentas tornam
possível essa multiplicidade na poética de Assionara. Em primeiro momento busca-se
contextualizar a poeta e o movimento contemporâneo a qual ela participa. Assim, utilizam-se
conceitos advindos de diversos teóricos, entre eles: Giorgio Agamben, (2002; 2007a; 2007b;
2008; 2009; 2014) e Susana Scramim (2007; 2016) que buscam delimitar o que é o
contemporâneo. Neste momento procura-se fazer uma breve contextualização da produção de
escrita feita por mulheres no Brasil e no Paraná e a relação entre essa produção e a publicação
de obras em ambientes digitais, verificando qual possível motivo leva Assionara a publicar
nestes espaços. Há ainda a análise do “ser poeta”, observando como a escritora encara a função
do poema e do poeta, para tal utiliza-se, entre as âncoras teóricas, estudos de Walter Benjamin
(1987a, 1987b, 1987c) e Jacques Derrida (2001). Em segundo momento, ao aprofundar-se
dentro da lírica de Assionara, percebe-se como o poema contemporâneo pode ser múltiplo,
desdobrável, plural. Assim, surgem reflexões abrangendo o poema enquanto enigma, enquanto
forma inespecífica. Analisa-se que essa poética dialoga com diferentes formas e meios, tais
como o cinema, obras de artes e posicionamentos políticos. Para tal, as leituras apoiam-se nas
reflexões de Florencia Garramuño (2014a; 2014b), Ana Kiffer (2014) e Josefina Ludmer
(2010). Em terceiro, e último momento, identifica-se que essa inespecificidade, ou
expansividade, traz à poesia de Assionara vozes de outros poetas e escritores, tornando-se um
espaço carregado de referências, que alteram a significação de sua escrita, bem como as
estruturas do poema. Desta forma é possível perceber questões afetivas e de endereçamento na
construção da lírica. Para esse momento, as análises advêm dos estudos de Rita Lenira de
Freitas Bittencourt (2013; 2016; 2017; 2020), Luciana Di Leone (2014) e Celia Pedrosa (2014;
2018).
PALAVRAS-CHAVE: Assionara Souza; Poesia contemporânea; Ciberespaço; Mulher
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ABSTRACT
This study aims to analyze selected poems by Assionara Souza, published between the years
2014 and 2019 in different digital media. Having published four books of short stories and only
one of poetry, it can be seen that the poet's preference is to publish her poems within cyberspace,
using several platforms. Among them are her personal blog "Cecília não é um cachimbo", the
collective blog "Escritoras suicídas" and her personal Facebook profile. In view of this, the
main objective of this research is to analyze those selected poems considering how the poet's
voice and speech present themselves in different facets of her poetry. In this way, the work is
organized into three chapters that seek to establish which tools make this multiplicity possible
in Assionara's poetics. Firstly, it seeks to contextualize the poet herself and the contemporary
movement in which she participates. Thus, concepts from different theorists are used, including
among them: Giorgio Agamben, (2002; 2007a; 2007b; 2008; 2009; 2014) and Susana Scramim
(2007; 2016) that seek to elucidate what is the contemporary. At this moment, we seek to do a
briefly contextualization of the written production done by women in Brazil and in Paraná and
the relationship between this production and the publication of works in digital environments,
checking which possible reason leads Assionara to publish in these spaces. There is also the
analysis of “being a poet”, observing how the writer sees the function of the poem and the poet,
and for this purpose, among the theoretical anchors, studies by Walter Benjamin (1987a, 1987b,
1987c) and Jacques Derrida (2001) are used. Secondly, as we delve into the lyrical of Assionara,
it is seen how the contemporary poem can be multiple, unfoldable, plural. Thus, reflections
arise covering the poem as an enigma, as a non-specific form. It is noticed that this poetics
dialogues with different forms and means, such as cinema, works of art and political positions.
To this end, the readings are based on the reflections of Florencia Garramuño (2014a; 2014b),
Ana Kiffer (2014) and Josefina Ludmer (2010). Thirdly, and lastly, it is identified that this nonspecificity, or expansiveness, brings to the poetry of Assionara voices of other poets and writers,
becoming a space full of references, which change the meaning of her writing, as well as the
structures of the poem. In this way it is possible to perceive affective and addressing issues in
the construction of the lyric. For this moment, the analyzes come from the studies of Rita Lenira
de Freitas Bittencourt (2013; 2016; 2017; 2020), Luciana Di Leone (2014) and Celia Pedrosa
(2014; 2018).
KEYWORDS: Assionara Souza; Contemporary poetry; Cyberspace; Woman
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INTRODUÇÃO
Essa vontade de mostrar pro outro o mundo que vemos e que esse outro, mesmo
enxergando diferente, reconheça no escrito também o que está em sua alma, esse o
valor da escrita. Estou há dias sem escrever, não tenho vontade ou impulso. Uma
maçã mordida pela metade, uma tâmara idem. Cavo no centro fundo da tarde um
silêncio enlinhado em palavras. Silêncio é o ouro mais difícil de buscar. Só a partir
dele, a menina (com o fôlego preso) sobe à superfície do lago ergue o braço no ar e
sorri aberto respirando longo. Só assim.
Ponto. (SOUZA, 2017a)

Parir, gerar, conceber, ter, gestar, reproduzir, criar. Sinônimos que correspondem ao ato
do nascimento, de dar à luz. Atributo relacionado apenas ao ser mulher, apenas elas podem
trazer alguém ao mundo. Durante muito tempo esse foi o principal papel destinado às mulheres:
terem filhos, cuidarem dos lares e dos esposos. Mas com um rompante à tradição falocêntrica,
elas deram um novo significado ao parir, ao gerar e ao conceber. As mulheres começaram a dar
à luz aos seus escritos, trazendo ao mundo uma nova forma de literatura, de poesia, de romance,
um poder que antes era exclusivo do sujeito homem.
Essa pesquisa surge da inquietação por entender a poesia construída na
contemporaneidade por mulheres e sua transcendência no meio literário. Durante a construção
desse trabalho muitas reflexões e questões foram surgindo. A partir da percepção histórica da
trajetória das mulheres nas letras, observamos como hoje esse caminho não chegou nem perto
de ter um reconhecimento como o de poetas homens, mas percebe-se que nos meios digitais,
muitas poetas puderam encontrar um espaço para desfiar suas escritas de forma com que
recebam visibilidade e se tornem livres para produzir os poemas como desejarem, abandonando
as características canônicas dos gêneros. Dando a esses poemas uma função muito maior que
apenas a fruição, mas tornando-os verdadeiros espaços para lutas, reflexões e expressões de
ideais.
As poetas do nosso tempo - tempo de incertezas e de questionamentos - buscam
discussões sobre a sociedade, questionando o papel da mulher subjugada. De acordo com Julia
Klien (2018), essa geração foi responsável por dar visibilidade à poesia feita por mulheres em
busca de dicção própria e liberdade de expressão.
São muitas autoras que merecem nossa atenção, porém neste trabalho, o enfoque será a
poesia de Assionara Souza (1969-2018). A poeta nasceu em Caicó/RN, mas foi radicada em
Curitiba/PR aos 11 anos. Conquistou o título de Mestra em Letras pela Universidade Federal
do Paraná (UFPR), escreveu os livros Cecília não é um cachimbo (2005), Amanhã. Com
sorvete! (2010), Os hábitos e os monges (2011), Na rua: a caminho do circo (2014) e
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Alquimista na chuva (2017). Foi responsável pela idealização e coordenação do projeto
Translações: literatura em trânsito. Mas, a sua predileção era por publicar em meios digitais:
em sua página pessoal no Facebook e nos blogs: Cecília não é um cachimbo, Escritoras
suicidas e Revista Germina.
Assionara mostra-se uma poeta plural, sua produção não se prende a um único estilo ou
tema. Sua escrita é múltipla, seus poemas são apresentados de diferentes formas, há um acervo
poético muito grande, com diversos temas e assuntos que vão desde poemas sobre o cotidiano
doméstico à sua posição política. Assionara Souza tem apego à tradição, mas a trai, deste modo
o poema vai para um campo ímpar, ficando fora de si, se expande, torna-se inespecífico, como
aponta Florência Garramuño em seu livro Frutos Estranhos: sobre a inespecificidade na
estética contemporânea (2014a). Assim o poema caminha também para a prosa, e quando feita
por Assionara aponta uma singularidade própria da escrita produzida por mulheres. Uma
escrita, como encaminha Susana Scramim, para a possibilidade de ver através do olhar do outro,
denominando A poesia mulher (2016), definindo-a como o olhar da diferença:
Poesia mulher tem a ver [...] com a experiência pensada como imagem. Não apenas
como imagem verbal ou imagem visual nem mesmo auditiva, mas com imagem
sensível que produz experiência que altera nosso estado, sempre alerta, de ‘estar na
defensiva’, de ‘estar no ataque’, ou seja, de estar sempre ‘em guarda’, com uma
disposição preconcebida diante das coisas. Quando penso em uma poesia mulher,
aposto no conflito com a equação do projeto moderno ocidental que é racional,
evolutivo e disjuntivo. (SCRAMIM, 2016, p. 01)

A escrita de Assionara traz à baila figuras de mulheres que rompem com os estereótipos
e comportamentos que são pré-definidos. Esse “rompimento” busca apresentar a mulher não
mais como a mocinha indefesa ou a dona de casa submissa, mas sim como sujeito capaz e
independente. Essa “independência” encaminha a escrita poética para diferentes campos e
formatos, que não se fixam a quaisquer tradições e é nesse entremeio que temos nosso objetivo:
partindo de poemas selecionados através de meios digitais, procuramos analisar como a voz e
o discurso de Assionara se apresentam em diferentes faces da sua poesia, uma poesia que vem
vibrátil e móvel.
Contemplando esse questionamento, organizamos o trabalho em três capítulos. O
primeiro intitula-se “Mulheres no ciberespaço: os blogs e as redes sociais como meio de
publicação”, o segundo “Obra em pleno movimento de reprodutibilidade técnica” e por fim,
“Poesia mulher: afetividade, endereçamento”.
No primeiro capítulo: “Mulheres no ciberespaço: os blogs e as redes sociais como meio
de publicação” busca-se entender a importância dos meios digitais para as escritoras. Além
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disso, o capítulo trará mais duas divisões: a primeira “Faces da poesia de Assionara Souza” que
tem por objetivo apresentar a trajetória de Assionara Souza como escritora e poeta. Em seguida,
os estudos deslocam-se para “O ‘Ser Poeta’ em Assionara Souza”, buscando entender o gesto
de Assionara enquanto poeta, a partir de diversos comentários que ela tece a respeito do papel
do poeta. Para isso, tomamos um longo caminho de pesquisa bibliográfica, utilizando teorias
estabelecidas por diversos autores, entre eles: Giorgio Agamben (2002, 2007a, 2008; 2009) ,
Susana Scramim (2007; 2016), Tamara Kamenszaian (2015), Jacques Derrida (2001), Rita
Lenira de Freitas Bittencourt (2013; 2016) e Walter Benjamim (1987).
O segundo capítulo “Obra em pleno movimento de reprodutibilidade técnica” tem seu
título emprestado de um verso do poema que será analisado em seu corpus: “Sonha Hito
Steyerl com ovelhas eletrônicas? ou Isto não é um poema” (2016). Dedica-se aqui à análise de
como os gestos literários se formam além dos lugares e das formas que são associadas ao que é
poema, adotando um transbordamento da poesia que dá força à escrita social/política que a
poeta defende, compreendendo como esse poema se espalha por outras artes e discursos. A
partir do inespecífico, outras questões entram em pauta, assim o capítulo será divido em duas
partes: “Isto não é um poema: o poema em expansão”, em que se busca entender quais as
principais considerações a respeito dessa forma de composição, e como podemos identificá-la
no texto. E no segundo subcapítulo “#maisamorporfavor: o poema como força” discute-se sobre
a força que o poema carrega pelas referencialidades na sua construção, buscando entender como
a questão do afeto atravessa o poema, assim a obra se torna um espaço em expansão. Dentre os
estudiosos utilizados para aprofundarmos a análise poética estão: Florencia Garramuño (2014a;
2014b), Ana Kiffer (2014) Josefina Ludmer (2010), Giorgio Agamben (2007b; 2017), Marcos
Siscar (2016; 2017), Jeanne Marie Gagnebin (2009) e Alberto Pucheu (2014; 2016).
Por fim, o terceiro capítulo: “Poesia mulher: afetividade, endereçamento” abordará
como são construídas as vozes do poema enquanto personagens femininas na lírica de
Assionara Souza. No primeiro tópico “Sobre o outro: a potência do afeto”, serão colocadas em
jogo as noções de afeto, utilizando como base poemas e narrativas já escritas por sujeitos
homens, reescrevendo a voz do poema através do olhar da diferença, do questionamento
feminino. No segundo tópico “Endereçamento: para o outro, meu amigo”, evidencia-se a
questão do falar para o outro e como as relações de amizade agem dentro da poética de
Assionara. A fundamentação para essas análises acontecerá com base em diversos estudos,
destacamos aqui Luciana Di Leone (2014), Rita Lenira de Freitas Bittencourt (2020), Diana
Klinger (2014), Rita Terezinha Schimidt (2020), Celia Pedrosa (2014) e Luciana Abreu Jardim
(2018).
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A partir destes destaques, a presente pesquisa vai revelando-se um estudo valioso, pois
abordará três importantes questões: a produção feminina poética na contemporaneidade e sua
relação com as mídias digitais, o papel híbrido do poema a partir do ciberespaço e as relações
de obras com a tradição e como o afeto se constitui na elaboração do poema. O interesse em
analisar a poética de Assionara dentro do campo digital justifica-se a partir do desejo de
contribuir com os estudos sobre a poesia brasileira produzida por mulheres, especialmente no
ciberespaço. Sua relevância realiza-se na necessidade de expandir reflexões sobre o que é
produzido no nosso tempo, especialmente no que condiz com o poema aliado as novas
tecnologias.
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1. MULHERES NO CIBERESPAÇO: OS BLOGS E AS REDES SOCIAIS COMO
MEIO DE PUBLICAÇÃO
A literatura não se encontra na literatura, um livro é só um livro, um poema é só um
poema - é preciso acendê-lo, incendiá-lo, explodi-lo, iluminá-lo. E algumas vezes,
doar toda uma vida para compreendê-lo. (SOUZA, 2011)

Para compreendermos a produção literária que chega nos tempos atuais precisamos
refletir sobre o que entendemos acerca do contemporâneo. O pensador Giorgio Agamben em O
que é o contemporâneo? (2009) preocupa-se não apenas com o significado da palavra, mas com
o seu conceito, pensa o contemporâneo como uma relação que o indivíduo assume com o seu
tempo. Para o autor é o poeta quem tem a responsabilidade de transformar o tempo, colocandoo em contato com outros tempos, lendo a história de modo inédito. “É capaz de escrever,
mergulhando a pena nas trevas do presente” (AGAMBEN, 2009, p. 63). A partir de Agamben
compreendemos que o contemporâneo necessita do arcaico, é desse arcaico que depende a
construção do presente.
É nesse sentido que se pode dizer que a via de acesso ao presente tem necessariamente
a forma de uma arqueologia que não regride, no entanto, a um passado remoto, mas a
tudo aquilo que no presente não podemos em nenhum caso viver e, restando não
vivido, é incessantemente relançado para a origem, sem jamais poder alcançá-la.
(AGAMBEN, 2009, p. 70)

A professora e pesquisadora Susana Scramim em seu livro Literatura do presente:
história e anacronismo dos textos (2007) aponta que a literatura do presente não é um
rompimento com o arcaico, mas também não é uma continuidade, e sim é uma derivação da
tradição moderna. Para a autora, a literatura do presente assume uma noção muito maior do que
a noção do contemporâneo.
É aquela que assume o risco inclusive de deixar de ser literatura, ou ainda, de fazer
com que a literatura se coloque num lugar outro, num lugar de passagem entre os
discursos, entre os lugares originários da poesia, e que não devem ser confundidos
com o espaço, com a circunscrição de um território para a literatura. Escrever
literatura do presente hoje tem a função de fazer coincidirem duas coisas que a
modernidade esgotou há muito: a possibilidade do conhecimento e da experiência.
(SCRAMIM, 2007, p. 16)

A literatura do presente chega então manifestando a arte como produtora de pensamento.
O pesquisador Douglas Rosa da Silva reflete sobre as poéticas do presente, em sua pesquisa:
No coreografar da poesia do presente: entre tempos, arquivos e corpos (2018). Aponta como
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os poetas do presente podem trabalhar com duas operações ao encarar a contemporaneidade: o
recuo e a convocação.
O recuo é o exercício de procura que cava em busca do detalhe que desmobiliza o
presente [...] a convocação é a ênfase dada aos vestígios dessa busca, extraindo uma
crítica dela, então o traço partilhado ou a característica em comum entre cada obra
poética é o gesto de cisão, de criação e de pensamento que elas operam no tempo
presente. (SILVA, 2018, p. 41, [grifos do autor])

É em meio a essa literatura do presente que novas formas de escrita vão surgindo. Assim,
surge a geração dos escritores que abandonam a máquina de escrever e migram para o
computador utilizando-o não só como ferramenta de digitação, mas como suporte para chegar
às redes sociais. Estes partem criando fatos inéditos, experiências e perspectivas e deste modo
a literatura se reinventa. Os escritores aproximam-se mais rapidamente dos seus leitores,
utilizando os meios virtuais para expor seus trabalhos. Os autores se sentem mais livres para
expressar suas opiniões de forma espontânea e mesmo que muitas vezes não deixem de publicar
seus livros fisicamente mantêm os blogs e contas em redes sociais com pensamentos,
fragmentos, ideias, criando assim um “diário virtual literário”, um diário que não
necessariamente vá falar de sua própria vida, da sua particularidade, mas sim, muitas vezes, de
um personagem criado.
Ao observarmos a literatura presente nos meios digitais é possível constatar que os
autores contemporâneos, especialmente os poetas, usam a internet como meio para se inserirem
no circuito “artístico-literário”.
A poesia no suporte digital é uma proposta que extrapola os limites da escrita, pois
apresenta condições de construção que não podem ser realizadas no suporte do papel, assim é
necessário pensarmos que no ciberespaço não temos somente uma definição para a poesia. Para
a professora Sheila Maués (2010) encontramos duas grandes definições:
A Poesia Digital pode ser apenas releitura, ou transcriação de um poema, ou pode ser
inteiramente produzida em computador, distinguindo-se, portanto, da poesia
(digital)izada, isto é, daquela que é apenas ‘hipertextualizada’, ou ainda que passa do
papel para o pixel sem acréscimo estético, criativo ou significativo. (MAUÉS, 2010,
p. 17)

Ou seja, temos a poesia chamada digital que é aquela que apresenta criações novas ou
outras versões de poesias já existentes, que ao serem lançadas no ciberespaço ganham efeitos
sonoros, visuais e de animação. E a outra definição é quanto à poesia digitalizada, aquela que
migrou para o ambiente virtual, mas apresenta a mesma forma que pode ser encontrada no
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impresso. É a essa segunda definição que nos deteremos em nossa pesquisa, pois é esse o
formato que a autora Assionara Souza, cuja produção poética nos propomos analisar, escolhe
para publicar seus trabalhos.
Ao observarmos onde são encontradas as poesias no ambiente virtual nos deparamos
com espaços exclusivos como blogs e páginas em redes sociais, destinados à escrita feita por
mulheres, uma escrita que busca contemplar os modos que as autoras enxergam o mundo, as
suas vivências e o modo de ser e estar. Desta forma, dentro da poesia no ambiente virtual, vamos
abranger essa escrita publicada pelas mulheres, uma escrita que surgiu do silêncio, do sussurro,
do cochilo (KAMENSZAIN, 2015, p. 17). Tamara Kamenszain, em seu texto “Bordado e
costura do texto” (2015), pensa na escrita como um ofício doméstico, a autora usa os termos
costurar, bordar, cozinhar, metaforicamente para definir a escrita. Kamenszain aponta que o
primeiro contato com a escrita se dá através da mãe, através da oralidade da mãe “– o seio fala,
a boca do filho apre(e)nde” (KAMENSZAIN, 2015, p. 17). A autora reflete que como eram
impedidas de escrever, as mulheres, através da oralidade transmitiam a escrita para os filhos
que publicavam suas obras: assinadas por homens, porém, coescritas por mulheres. A
importância da oralidade na vida das mulheres é apreciada de forma poética no posfácio do
livro Blasfêmeas: mulheres de palavra

1

(2016) pela pesquisadora Rita Lenira de Freitas

Bittencourt (2016, p.199) que afirma: “Nós, mulheres, falamos. Dentro de casa, fora de casa,
às vezes sussurrando, às vezes sem saber o quê, às vezes com medo e não querendo falar. Mas
falamos. Maldizemos. Praguejamos.”
A trajetória das mulheres no mundo da escrita foi longa, no prefácio de Blasfêmeas
(2016), a escritora Marilia Kubota discorre sobre esse percurso, observando um breve panorama
das últimas décadas. Partindo da construção de um caminho da mulher enquanto leitora que
começa a questionar o conteúdo que recebe para leitura bem como a figura da mulher é retratada
nas personagens, até enfim chegar ao ponto onde torna-se escritora.
Segundo Kubota (2016), a literatura feminina era baseada em “literatura para moças”,
uma literatura água-com-açúcar, com filões de enredos românticos como Sabrina e Bianca,
cujo desenrolar era baseado no objetivo de a heroína casar-se com o parceiro idealizado, obras
que promoveram uma “acomodação”. Obras de cunho machista eram consideradas normais
pelas mulheres e a mulher escritora não era vista com bons olhos, assim a mulher via-se cada
vez mais longe de desempenhar o ofício da escrita.

1

Blasfêmeas: mulheres de palavra é um livro dedicado a Hilda Hist. A obra é uma antologia e reúne poemas de
64 autoras brasileiras. O livro foi organizado pela poeta Marilia Kubota e pela professora e pesquisadora Rita
Lenira de Freitas Bittencourt.
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Descontentes com toda essa situação foi apenas no início do século XX que mulheres
dos grandes centros do Brasil começaram a publicar em jornais utilizando pseudônimos, esse
foi o início da revolução pelo direito a escrita. A escritora Norma Telles reflete sobre o
significado dos pseudônimos em seu texto “Escritoras, escritas, escrituras” (2009).
No início do século, foi comum escritoras adotarem um pseudônimo para encobrirem
a identidade, para serem aceitas pelo público. Nas últimas décadas a adoção do
pseudônimo passa a ter outra conotação, começa a ser usado como palavra de poder,
marca de um batismo privado para o nascimento de um segundo eu, um nascimento
para a primazia da linguagem que assinala o surgimento da escritora. (TELLES, 2009,
p. 431)

Por volta dos anos 1970, as mulheres iniciam suas publicações a partir de comentários
sobre assuntos da vida cotidiana. Mas com o passar do tempo surgem insatisfações com as dicas
de “boas esposas” e as mulheres começam a repensar suas condições como escritoras. Segundo
Kubota (2016), foi a partir da possibilidade de refletir em como eram retratadas nas obras
masculinas que as mulheres começaram a caminhar para a escrita. Enquanto para muitos autores
as mulheres eram retratadas em suas obras apenas como detalhe artístico, Machado de Assis foi
revelando outras identidades femininas (como a personagem Capitu), a mulher apareceu não
mais como a mocinha. Após ser inserida em obras como essas, a mulher foi aos poucos sendo
reconhecida em seu meio pelas características próprias da escrita feminina, a mulher escritora
pôde se revelar para o mundo.
Já no estado do Paraná, um estado predominantemente agrário, com costumes e
tradições em que a mulher era vista com um comportamento recatado e do lar, o processo de
libertação da mulher enquanto escritora foi mais lento. Muitas escritoras paranaenses se
mostravam presas aos modelos ideológicos patriarcais, pois em suas escritas se vê o modelo
hegemônico masculino aceito. Segundo a professora e pesquisadora Nincia Cecilia Ribas
Borges Teixeira (2018), essa exclusão das mulheres no campo das letras foi resultante de
práticas sociais que privilegiavam o sujeito masculino.
A exclusão histórica da autoria feminina no campo institucional da literatura, em
especial no Paraná, foi resultado de práticas culturais que privilegiaram a enunciação
do sujeito dominante da cultura, o sujeito masculino. As causas do silêncio
envolvendo a história literária da mulher encontram-se nos preconceitos que sempre
cercearam a escrita feminina. Os críticos literários do passado, em sua maioria homens
de letras, sempre tiveram uma atuação determinante na configuração dos cânones
nacionais, através de trabalhos acadêmicos. (TEIXEIRA, 2018, p. 68)
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Foi só a partir do século XX que as mulheres paranaenses começaram a se associar
buscando meios de ampliar suas atuações. Nos dias atuais, apesar da pouca visibilidade e da
dificuldade em se inserir em grandes editoras, a autoria de mulheres paranaenses está crescendo
muito. A escrita contemporânea traz discursos com temas atuais, sobre a mulher paranaense
enquanto escritora, a autora Adélia Maria Woellner (2007) afirma:
Na literatura, especificamente, a mulher paranaense despiu-se de sua timidez cultural,
expõe-se, confessa-se, expande limites, entrega-se à lente do estudo e da crítica. Seu
trabalho veio ganhando espaço, aos poucos, porém sempre deixando marcas
inconfundíveis do valor da contribuição da voz feminina nas páginas da história
cultural do Paraná. (WOELLNER, 2007, p. 22).

Em relação à produção de poesia, é possível destacar que as poetas contemporâneas
surgem diferentes e surpreendentes. Como aponta Julia Klien, em seu artigo “Na Poesia” (2018,
p.105): “É uma poesia diferente, que surpreende, que interpela, irrita, fala o que quer, fala o que
sente, o que dói, e se faz ouvir em saraus, na web, nas ruas, enfim, onde sua palavra chega mais
alto.”
Klien (2018) ainda pontua que essa geração foi a responsável por dar visibilidade à
poesia feita por mulheres em busca de dicção própria e liberdade de expressão. Uma
possibilidade que nem sempre esteve ao alcance. Como vimos, se escrever já era difícil para as
mulheres, escrever poemas era ainda mais. Virginia Woolf (2014) em Um teto todo seu mostra
que quando começaram a escrever, diversas autoras tiveram que optar pelo romance ao invés
do poema. Woolf aponta que se as mulheres que escreviam2 tinham que escrever na sala junto
com os outros familiares, não tinham um momento para “chamar de seu”, eram sempre
interrompidas, por isso, seria mais fácil escrever prosa e ficção do que escrever poesia, que
requereria menos concentração “[...] porque é à poesia que a vazão ainda é negada” (WOOLF,
2014, p. 111).
A poesia produzida por mulheres é também abordada por Scramim (2016). Em texto
publicado na Revista Cult, Susana Scramim adota o termo “A poesia mulher”. Para a
pesquisadora, não basta apenas a escrita ter sido produzida por alguém que se define mulher
para que se define como feminina. Colocar-se no feminino é comprometer-se com a capacidade
de olhar através do olhar do outro, de ver-se no outro. Pensar na “poesia mulher” é pensar em
uma experiência como imagem sensível, que, segundo Scramim altera nosso estado sempre de
alerta, “Quando penso em uma poesia mulher, aposto no conflito com a equação do projeto
moderno ocidental que é racional, evolutivo e disjuntivo.” (SCRAMIM, 2016, p. 01). Ao citar
2

Neste caso, referem-se apenas as mulheres de classe média e alta.
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algumas poetas contemporâneas, tais como: Angélica Freitas, Josely Vianna Baptista, Ana
Martins Marques e outras, Scramim pontua que a produção destas poetas, em geral, busca
delimitar uma linha entre a vida prosaica (o arcaico) e a estética da arte moderna, que:
É capaz de produzir experiências extratextuais, na qual estejam pensadas a situação
de interdependência entre biologia e humanismo (zoé e bios), entre ética e escrita,
entre sentido e suspensão da unidade, entre mimese e mimetismo, entre fala e discurso.
(SCRAMIM, 2016, p. 01),

Podemos retomar aqui o pensamento de Julia Klien (2018), quando diz que uma das
principais distinções dessa “poesia mulher” além da possibilidade de um ponto de vista próprio,
é, não só a atuação em novas criações temáticas, “mas, sobretudo de uma evidente interpelação
formal e semântica das regras daquilo que é reconhecido como boa literatura” (KLIEN, 2018,
p. 109). Com a possibilidade da criação poética, bem como suas transformações, as mulheres
que antes não tinham um “espaço” para a liberdade de escrever, agora, na época digital,
encontram nas redes virtuais um “teto todo seu” para as suas escritas.
Para as autoras, publicar em meios eletrônicos apresenta muitas vantagens, oferecendo
inúmeras possibilidades de criação, circulação e participação na produção de conhecimentos.
Um dos primeiros pontos que devemos analisar nessa escolha é a possibilidade de uma
publicação, um acesso ao público leitor sem a presença necessária de uma editora.
Uma pesquisa realizada na Universidade de Brasília, coordenada pela professora e
pesquisadora Regina Dalcastagnè: “A personagem do romance brasileiro contemporâneo:
1990- 2004” analisa os dados de publicações pelas principais editoras brasileiras, os autores
homens correspondem a 72,7% e 93,9% desses autores são brancos. Essa realidade é mostrada
também pela pesquisadora Luciana Di Leone, em seu livro Poesia e escolhas afetivas (2014).
Leone reflete sobre o papel das grandes editoras, as quais colocam em xeque dois critérios
contraditórios para a escolha de publicação: os aspectos estéticos e econômicos. Para a autora,
além do desinteresse das editoras em publicar obras fora de suas apostas comerciais, há também
o problema com a ausência de leis de incentivo à cultura. O impacto desses dados, de acordo
com Leone (2014) é o aumento do conforto das livrarias nas grandes cidades e a ausência dessas
nas periferias e cidades mais pobres. “Isto é, seja pela forma de circulação e consumo privado,
seja pela ausência de políticas estatais que o contemplem, o livro ficou encurralado nas regras
do mercado de commodities.” (LEONE, 2014, p. 68).
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Esses dados nos mostram que a inserção de publicações de autoria feminina através de
blogs e redes sociais se apresenta como uma forma mais eficaz e mais fácil para essas autoras
apresentarem seus trabalhos para o público.
Desse modo também, procuram fugir de editoras que buscam apenas visar lucros tornando o escritor recluso em regras do mercado, cedendo àquilo que se comercializa mais
facilmente e não ao que realmente gostaria de escrever. Percebemos então que a escrita no meio
digital permite às autoras e aos autores certa liberdade em expressar suas ideias e opiniões, além
disso podem escolher não só o texto para publicar, bem como a forma de apresentá-lo.
Outra “facilidade” que as redes sociais e blogs fornecem às escritoras é a possibilidade
de contato direto entre autora x leitor. O texto na esfera digital amplia as possibilidades de
criação, abrindo espaço para que os leitores possam dar suas ideias, sugestões, opiniões, por
meio de comentários, uma função disponível tanto em redes sociais como em blogs. Assim,
“levam os internautas a participar mais efetivamente da elaboração textual, tornando-se,
simultaneamente, autores e interlocutores de obras literárias” (FERNANDES, 2011, p. 209).
A professora Hercília Maria Fernandes reflete sobre a escrita feminina em blogs,
especialmente em blogs coletivos de escritoras, expandindo a ideia de poesia contemporânea
feminina, em seu artigo “Voz poética feminina na era blog: ‘os casos da Maria Clara’” (2011).
Nele a autora reafirma a ideia de que os blogs não só possibilitam a escritora o acesso à
publicação, como também representam uma forma de resistência.
Porém, compreende-se que há, na criação literária produzida na Internet,
especificamente nos blogs, um ‘movimento de resistência’ aos ditames da tradição
falocêntrica e do misticismo religioso que, em períodos anteriores, contribuíram para
nomear a escrita feminina como algo de segunda grandeza. Sendo o acesso das
mulheres à criação, na virtualidade, uma possibilidade de transgressão aos valores
dominantes, de empoderamento cultural e construção de uma identidade feminina
portadora de singularidades históricas e culturais. (FERNANDES, 2011, p. 190)

À vista disso, os próximos tópicos buscarão analisar como Assionara compõe seus
poemas, valorizando a função do ser poeta, a inserção da memória e narração no poema e as
ferramentas disponíveis para a construção dos versos, tais como os enjambements, a partir de
elementos presentes nos poemas: “Ser poeta” (2017c), “Bashô e o menino” (2019), “Que
lindo!”(2014a), “Narcisyou”(2016a) e “Água onde estiver”(2017e). E em diversas publicações
com comentários a respeito do fazer poético em postagens na sua página pessoal do Facebook.
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1.1 Faces da Poesia de Assionara Souza
É nessa ideia de “resistência” formulada por Fernandes (2011) que encontramos a
escrita de Assionara Souza. Até sua morte em 2018, a escritora publicou diversos contos em
redes sociais e blogs, mas a predominância em suas publicações eram os poemas. Assionara
Medeiros de Souza foi uma escritora muito ativa na cultura paranaense. A autora foi a
responsável pela idealização do projeto Translações: literatura em trânsito, uma antologia que
busca dar visibilidade e divulgação ao trabalho de escritores paranaenses. O projeto resultou
em um livro, formado por 22 contos, que teve a participação dos autores: Luci Collin, Marcelo
Sandmann, Otto Leopoldo Winck, Cezar Tridapalli, Maria Alzira Brum Lemos, Jussara
Salazar, bem como da própria Assionara. O livro foi publicado em português e traduzido para
o francês, inglês e espanhol. No teatro paranaense participou com a escrita da peça “Das
mulheres de antes” (2016) que foi encenada pela Inominável Companhia de Teatro. Além de
suas participações dentro da cultura paranaense, Assionara Souza valorizava os escritores do
Paraná em suas próprias obras, em seus poemas podemos encontrar referências a diversos
autores paranaenses, como Luci Collin, Wilson Bueno, Paulo Leminski e Carlos Karam3.
A primeira forma que Assionara encontrou para publicar seu trabalho no ciberespaço
foi no blog Escritoras suicidas, um coletivo em que autoras do Brasil inteiro eram convidadas
a publicar suas obras que iam desde temas polêmicos a “amenidades” do dia a dia. Assionara
Souza não fazia parte do corpo editorial do blog, era convidada, porém Escritoras suicidas está
sem atualizações desde 2018, ano do falecimento da autora.4 Neste blog coletivo, a autora

3

A alusão a estes autores pode ser vista, especialmente, no livro de poemas publicado por Assionara Souza
Alquimista na chuva (2017). Já na dedicatória podemos observar que o livro é dedicado “Para Luci Collin” e em
diversos poemas de Assionara, a voz do poema se refere a uma amiga escritora que podemos associar à Luci:
“minha amiga escreve como nenhum outro / desses escritores machos pátria arcados / minha amiga escreve além
/ assemelhando-se, imagino eu / aos deuses de turbantes mágicos” (SOUZA, 2017, p. 32). Já em outro poema
podemos ver referências aos escritores paranaenses Bueno, Leminski e Karam: “lá embaixo, o baixio dos boêmios
sem dinheiro / dos leminskis la vier en (cir)rose / carlos karam, vai ser muito gauche na vila [...] / Wilson, darling
/ bolero’s bar mucho me gusta / com a voz rouca daquela diva / - crepúsculos dos deuses é tão você - / bueno, sem
mais” (SOUZA, 2017, p. 53). Além dos autores paranaenses, Alquimista na chuva carrega múltiplas referências a
autores nacionais e mundiais. A voz do poema tem dois grandes amigos, que no decorrer de todo o livro aparecem
como protagonistas: Hilda Hilst e Vladimir Maiakovski. Em segundo plano, há citações de obras e nomes de Julio
Cortázar, Jorge Luis Borges, Caio F. Abreu, Gertrude Stein, Sylvia Plath, Clarice Lispector, Katherine Mansfield
e Virginia Woolf. Percebe-se que se trata muito mais de uma obra poética do que uma obra política, se comparado
com os poemas publicados em meio virtual, mas é visível o respeito e admiração que Assionara nutria ao trabalho
de seus colegas. A relação afetiva de Assionara com outros escritores será analisada no 3º capítulo.
4
Para o desenvolvimento desta pesquisa foi realizada uma entrevista com a autora Silvana Guimarães (editora
responsável pelo blog Escritoras Suicidas e pela Revista Germina) que em suas publicações utiliza o pseudônimo
de Adelaide do Julinho. Essa e outras informações pessoais que serão apresentadas no decorrer da pesquisa, bem
como as informações que serão citadas por Silvana Guimarães são provenientes da entrevista. A entrevista
encontra-se no Apêndice A.
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publicou um total de treze poemas5, sua primeira participação foi no ano de 2005 com contos e
foi apenas no ano de 2014 que a autora começou com a publicação de poemas nesta plataforma.
Os títulos em 2014 foram: “Reinventar o mundo”, “Narciso suicida” e “Um galo preto”. Em
2016 a autora publicou: “Ópera anônima”, “Nomorro”, “Sutra”, “Romantismo esse mal”,
“Oficina”, “Assédio “e “Carta aos surdos para uso dos que ouvem”. Suas últimas publicações
em Escritoras suicidas foram em 2018: “As ruas”, “É tarde de segunda-feira” e “Recado”.
A partir do ano de 2010, a poeta iniciou suas publicações em sua página pessoal do
Facebook, compartilhando poemas, crônicas, fragmentos sobre diversos temas, mas
especialmente sobre acontecimentos atuais que ocorriam no Brasil e no mundo. Suas
publicações tiveram início em 2010, e é importante ressaltar que nem todos os posts são de
acesso público. A autora publicou mais de 200 poemas em sua página no Facebook.
Em 2013, Assionara iniciou a publicação no blog Cecília não é um cachimbo, o nome
do blog faz referência ao primeiro livro de contos da autora publicado em 2005. O blog servia
como um diário virtual em que a autora publicava seus contos, músicas preferidas e os poemas.
Nesta plataforma foram publicados 36 poemas, até o ano de 2016, quando encerraram as
publicações no blog. Neste ano, a autora publicou alguns trabalhos como convidada na Revista
Germina, uma revista online dedicada à literatura e à arte. Entre as publicações, estão os
poemas: “Duplo”, “Paralisia”, “Depois da última faixa”, “Romance”, “Grampo”, “Psycho”,
“Mito”, “Diante do corpo”, “Namoradas”, “Boca do inferno”, “Confissão” e “Olho por olho”.
Após o falecimento da autora, em 2018, uma página no Facebook foi criada em sua
homenagem, a página é mantida por Silvana Guimarães, escritora e amiga de Assionara. As
duas se conheceram em 2005 quando Silvana procurava autoras para a composição do blog
Escritoras suicidas. De acordo com Silvana Guimarães, os poemas publicados na página
Assionara Souza são em sua maioria inéditos e a amiga tenta selecionar poemas para a
publicação que correspondam aos acontecimentos atuais do Brasil. A página é bem ativa e
recebe atualizações frequentemente.
Assionara Souza e Silvana Guimarães nunca se conheceram pessoalmente, mas isso não
impediu que ambas mantivessem uma forte amizade. Em entrevista realizada para essa pesquisa
(Apêndice A) Silvana Guimarães afirma que Assionara gostava muito de escrever em cadernos,

5

Há também a publicação de contos, os quais não vamos abordar nesta pesquisa.
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produzindo desenhos6 e especialmente poemas. Antes de falecer, Assionara enviou para Silvana
alguns destes cadernos.
Assionara enchia muitos cadernos de escritos (com desenhos), muita poesia, inclusive.
Tenho alguns e todo o resto está com sua sobrinha, Letícia Clemente, que é a detentora
dos seus direitos autorais. Em seus últimos dias, ela escreveu o livro Instruções para
morder a palavra pássaro, que será lançado em 2020. Estamos pesquisando um
material imenso que ela deixou e já estou organizando outro livro, Uma arma quente,
que deverá ser lançado em 2021. Depois, vamos pesquisar mais. (GUIMARÃES,
2020, s/p)

Ao analisarmos todas as questões que conduzem às poetas a publicarem no meio digital
somos incitados a refletir qual desses motivos levou Assionara ao ciberespaço. Segundo
Silvana, (na mesma entrevista, Apêndice A) não foi uma preferência que levou a poeta a
publicar sua poesia em redes sociais e blogs, mas sim a possibilidade do contato direto com os
seus leitores, um “teste” da poeta.
Ela publicava na internet como se fizesse um teste pra entender a opinião do leitor
sobre a sua poesia. Tradicionalmente, Assionara era escritora de prosa de ficção e
começou a escrever poesia nos últimos anos de vida. Publicou apenas um livro de
poesia, Alquimista na Chuva, em 2017. O poema do livro foi divulgado em meio
digital antes do seu lançamento. (GUIMARÃES, 2020, s/p)

Observando a linha do tempo das publicações da poeta na rede, bem como os motivos
que a levaram para esse espaço, vamos analisar como seus poemas são construídos e qual a
função que a autora desempenha dentro de sua própria obra. Neste momento, os poemas
selecionados buscam observar a temática do “ser poeta” e a produção poética.
1.2 O “Ser Poeta” em Assionara Souza

Em sua página pessoal do Facebook, a partir de uma publicação, a autora reflete a partir
do “ser poeta”:
Sobre isso de ser poeta e escrever poesia. Talvez uma coisa não tenha a ver com a
outra. Meu avô paterno era um grande poeta e não consta que tenha escrito uma única
poesia. Conheço também quem escreva poesia e que de poeta não tenha muito.
Quando vi a poeta XY falando numa feira literária fiquei tão impressionada, não com
o que ela dizia porque pareciam frases incompletas e reticentes, como se a palavra se
dissolvesse no meio da fala. Quando XY lia seus poemas, também falava com pouco
impulso na voz e parecendo se preocupar apenas com sua relação com aquele texto e
tentar pronunciá-lo a ponto de ele poder comunicar a verdade do que ela sentiu quando
escreveu. Um poema simples, enxuto, excelente como uma roupa feita por um bom
6

Alguns destes desenhos foram fotografados e publicados na página pessoal de Assionara no Instagram:
Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BODB8RZDcPT/>. Acesso em: 19 jan. 2020. Disponível em
<https://www.instagram.com/p/BN-LL0gDktf/>. Acesso em: 19 jan. 2020
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costureiro para se usar na lida diária. Mas com um truque, um detalhe no fecho, algo
particularíssimo. Eu pensei: sim, usufruam, estamos diante de uma poeta. Alguém que
está vivendo e pensando poesia. Alguém que compreende que o nascimento do texto
se dá num tempo longínquo, muito, muito antes de sua escrita mas que quando os
elementos perceptíveis se conjugam, as palavras vem direto pousar naquela instalação
momentânea como mariposas na lâmpada. (SOUZA, 2017b)

Ao produzir sobre o papel do poeta, Assionara Souza nos leva a pensar sobre a “função”
do poeta. Segundo Agamben (2009) “o poeta, que devia pagar a sua contemporaneidade com a
vida, é aquele que deve manter fixo o olhar nos olhos do seu século-fera, soldar com o seu
sangue o dorso quebrado do tempo” (AGAMBEN, 2009, p. 70). O autor ainda pontua que ser
poeta é antes de tudo um ato de coragem, assim cabe a cada contemporâneo tentar enxergar as
luzes que o orientam dentro do escuro do presente. Na obra de Assionara é possível identificar
que a poeta busca através de sua poética, acender em meio a essa escuridão, ao apresentar textos
que afirmam um caráter autobiográfico e autoral. Isso é evidenciado pelas fotos, poemas e
descrições que a poeta faz a respeito do tema autoria.
Na reflexão de Assionara (2017b), pode-se perceber que o gesto nos leva para além dele
mesmo, mas nos mantém presos em seu significado. Giorgio Agamben reflete a questão do
gesto na autoria dentro do seu texto “O autor como gesto” (2007a). O pensador italiano revisita
a obra de Foucault O que é um autor? relembrando a separação que o pensador francês faz entre
a função autor e o autor enquanto indivíduo. É através do ensaio “A vida dos homens infames”
- uma série de documentos que falam sobre a existência humana que se choca contra o poder,
uma antologia de biografias de criminosos - que Agamben “confronta” a ideia de Foucault. Em
suas considerações ele pontua que o autor somente “assinala” uma vida que foi jogada na obra.
Paradigma da presença - ausência do autor na obra. Se chamarmos de gesto o que
continua inexpresso em cada ato de expressão, poderíamos afirmar então que,
exatamente como o infame, o autor está presente no texto apenas em um gesto, que
possibilita a expressão na mesma medida em que nela instala um vazio central
(AGAMBEN, 2007a, p. 52).

Desta forma, as considerações de Agamben (2007a) nos levam a pensar que o autor é
apenas uma testemunha de sua própria ausência, “o autor está presente no texto apenas em um
gesto, que possibilita a expressão na mesma medida em que nela instala um vazio central”
(AGAMBEN, 2007a, p. 52). Assionara então não é o agente do ato criador, mas está no meio
disso. Vemos que o gesto seria então esse distanciamento entre o que a autora quer fazer e julga
ser o correto com o que ela realmente faz. As fronteiras se darão, então, entre poeta e leitor. O
significado não estará exclusivamente em um ou em outro, mas em ambos.
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O lugar – ou melhor, o ter lugar – do poema não está, pois, nem no texto nem no autor
(ou no leitor): está no gesto no qual autor e leitor se põem em jogo no texto e, ao
mesmo tempo, infinitamente fogem disso. O autor não é mais que a testemunha, o
fiador da própria falta na obra em que foi jogado; e o leitor não pode deixar de soletrar
o testemunho, não pode, por sua vez, deixar de transformar-se em fiador do próprio
inexausto ato de jogar de não se ser suficiente. (AGAMBEN, 2007a, p. 56)

Ao lermos a reflexão de Assionara Souza (2017b) sobre a formação do sujeito poeta,
percebemos que está em jogo não aquilo que ela diz, mas aquilo que não está expresso, as
lacunas. A autora também sabe disso, tanto que neste “jogo de texto”, através de comentários
incentiva a participação de seus leitores para que reflitam junto com ela, assim sua escrita tornase colaborativa estando em constante coautoria com aqueles que acompanham suas
publicações.
Figura 1- Comentários à postagem de Assionara Souza no Facebook

Fonte: Perfil pessoal de Assionara Souza no Facebook (2017b).7

Essa atitude revela o rastro/vestígio de leitura e escrita do outro. A autora passeia pela
memória tanto individual quanto coletiva. A memória nesse momento se apresenta sob a
perspectiva da experiência, tal proposta é sugerida por Walter Benjamin, o pensador dedica boa
parte de sua obra ao “lembrar e esquecer”, para materializar a experiência precisamos
armazenar fatos, lembranças, rastros e restos. Ao acessar nosso “arquivo” pessoal e nos
depararmos com os vestígios que armazenamos é que seremos capazes de mostrar o quanto
guardamos a respeito do outro e a dimensão de nossa experiência. Cabe a cada um ser capaz de
transformar suas experiências em narrações que merecem ser contadas e recontadas. Para
Benjamin (1987a), a experiência é responsável pela arte de narrar. Em sua tese “O narrador:
considerações sobre Nikolai Leskov”, Benjamin (1987a) explana sobre o declínio da narração,

7

Optamos por indicar em nota de rodapé as informações sobre os textos de Assionara Souza extraídos da internet.
Disponível em: <https://www.facebook.com/NNaraAA/posts/1318310108217195>. Acesso em: 23 abr. 2020
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especialmente em decorrência da guerra: aqueles que voltavam dos campos de batalha voltavam
carregados de experiência, mas voltavam silenciosos.
São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. Quando se pede
num grupo que alguém narre alguma coisa, o embaraço se generaliza. É como se
estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a
faculdade de intercambiar experiências (BENJAMIN, 1987a, p. 197-198).

Em “Experiência e Pobreza”, Benjamin (1987b) aponta que ao perder a capacidade de
narrar, perdendo um modo de transmissão cultural, a sociedade moderna perdia também uma
forma de memória. Mas o autor destaca que essa situação trata de uma passagem a uma nova
forma de narrar, a busca dos indivíduos por uma nova forma de vivências e de experiências.
Forma essa que, podemos dizer, chegou com os meios digitais.
Pois qual o valor de todo o nosso patrimônio cultural, se a experiência não mais o
vincula a nós? [...] Sim, é preferível confessar que essa pobreza de experiência não é
mais privada, mas de toda a humanidade. Surge assim uma nova barbárie. Barbárie?
Sim. Respondemos afirmativamente para introduzir um conceito novo e positivo de
barbárie. Pois o que resulta para o bárbaro dessa pobreza de experiência? Ela o impele
a partir para a frente, a começar de novo, a contentar-se com pouco, a construir com
pouco, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda (BENJAMIN, 1987b, p. 115116).

Ao questionar como deve ou não ser o processo de criação de um poeta, Assionara
Souza reflete, de modo talvez inconsciente, sobre a capacidade que esse poeta tem em narrar.
Ao observarmos seu apontamento “sobre isso de ser poeta e escrever poesia” (SOUZA, 2017b)
atentamos que é justamente sobre a arte de narrar, de mostrar como tais experiências e memórias
atravessam o sujeito poeta. Por exemplo, ao dizer que seu avô era poeta sem nunca ter escrito
poesia, a autora se refere às tradições orais, a capacidade de narrar oralmente que seu avô
possuía. Assim o campo da memória que Assionara acessa nada mais é do que uma ligação
direta com as suas experiências, com os rastros e vestígios daqueles que a atravessaram.
Quanto aos leitores, ao contribuírem para a discussão (Figura 1), tornam-se coautores,
fazendo com que essa obra se torne uma materialidade compartilhada, mesmo que nas redes
sociais não haja o contato físico entre as pessoas, será na participação humana que as relações
de autoria irão se formar. Refletimos então sobre o que Agamben (2008) em “Notas sobre o
gesto” nos diz: a ideia de que a obra em si não deverá ser entendida como uma obra realizada,
findada, mas sim de algo que não se acaba ali. O gesto formaria então não uma “obra concreta”,
mas sim uma obra que contaria com a manutenção das palavras, de um acrescentar sempre mais,
não se tornando fins.
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A partir da definição que a autora faz a respeito do “ser poeta”, é válido observar como
a própria Assionara reflete essa definição em sua prática. Em um poema publicado na sua
página pessoal do Facebook, faz uma nova reflexão a partir do sujeito poeta, mas agora sua
consideração vem em forma de poema.
Ser poeta vale menos que aprender a atar os cadarços pela primeira vez
As mãos pequenas demais para o laço
Uma concentração que se repetirá outras vezes nas provas mais difíceis da vida
Vale menos que um banho de chuva
No começo um incômodo, e depois, a água escorrendo no rosto
Tanta alegria em meio à tarde dourada
Menos, muito menos, que a primeira crise de pânico
A falta de ar, a ausência total de referência de espaço
O medo gigante mordendo as sílabas das palavras
Vale tão pouco quanto atender o telefonema com a notícia da morte
O silêncio dentro da comida guardada em potes plásticos
Tão mínimo quanto descobrir que a lua flutuando no céu
É a mesma para quem quer que esteja sobre a terra
Ser poeta não nos livra da insônia e seus mil pensamentos ferozes
Não acompanha o homem sozinho quando volta pra casa embriagado
Nem dá a mínima pra o amor que surgiu quando os dois, por acaso, se encontraram
Naquela mesma situação, naquele específico dia
Ser poeta não vale nada
É de graça
Nem medo nem esperança agarram a mão que escreve versos (SOUZA, 2017c)8

Observamos neste poema a escolha predominante do verso que se apresenta com ritmo
prosaico. Em um longo pensamento sobre o sujeito poeta, observamos o gesto da autora que
legitima suas próprias concepções quando sugere que o poeta de verdade faz um poema simples,
mas que em seu final apresenta um truque “particularíssimo”. Sabemos que a ética da escrita
contemporânea não prioriza o sujeito autor, pois o autor não passa de uma testemunha
(AGAMBEN, 2007a), mas Assionara, ao falar sobre esse autor, ao dar voz para esse poeta,
valoriza-o de alguma forma. Assim, o que devemos analisar não é aquilo que a poeta escreveu,
mas sim aquilo que ficou inexpresso. A imagem que a autora cria do poeta revela como a
sociedade em si enxerga o ser poeta, como alguém que “não vale nada”.
São diversas as publicações em que Assionara reflete sobre o ser poeta e o fazer poético.
É o que podemos ver no poema “Bashô e o menino” (2019) em que utiliza textos imagéticos
para a exposição de poemas, uma forma considerada apropriada para o ciberespaço, o que
facilita o seu compartilhamento entre os leitores. O poema foi publicado postumamente em uma
página dedicada a autora no Facebook.

8

Disponível em: < https://www.facebook.com/NNaraAA/posts/1227064910675049>. Acesso em: 23 abr. 2020.
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Figura 2 – Bashô e o menino (2019), de Assionara Souza

Fonte: Página destinada à autora Assionara Souza no Facebook (2019).9

Em “Bashô e o menino” (2019), além de observarmos a busca da poeta em falar sobre
o processo de autoria, podemos elencar diferentes considerações que nos levam a um processo
intertextual. Já no título observarmos sob esse prisma a questão da intertextualidade quando a
autora cita o nome do poeta japonês. Bashô foi um dos mais importantes poetas de haicais do
Japão, o autor abordava temas da sua experiência do mundo, englobando elementos do
cotidiano e observação da natureza. O haicai ao qual Souza (2019)10 se refere é um dos mais
famosos haicais de Bashô, possivelmente escrito em 1686 e traduzido em sentido literal: “O
velho tanque / Uma rã mergulha / Barulho de água.” Nessa posição, nota-se que Assionara faz
referência ao poeta não só no título, mas no corpo do poema, falando sobre o simples cotidiano
do processo autoral, escrevendo o despercebido, conseguindo transmitir uma narração que
corresponde às expectativas, com detalhes precisos carregados de significações.
Ademais, em uma teia de relações, podemos explorar a tradição de haicais no Paraná.
Uma das pioneiras na escrita de haicais no Paraná foi Helena Kolody, que publicou os primeiros
poemas em 1941. As características dos haicais Kolodyanos divergem dos haicais japoneses 11,
como por exemplo, quando a poeta utiliza títulos nos poemas. Assim, o haicai paranaense vai
se conectando com uma tradição de ruptura, instituindo um estilo livre de escrita. Esse estilo é
adotado por Paulo Leminski que foi um dos principais líderes dessa forma de escrita nos anos
9

Disponível em: <https://www.facebook.com/assionarasouza/posts/326320804946281>. Acesso: 15 abr. 2020.
É possível observar em escritos de Assionara Souza a influência de Bashô, são diversos poemas em que o nome
do poeta é citado ou há vestígios de seu prestígio, como podemos ver em A poesia engoliu todos os sapos. 2017.
Disponível em: <https://www.facebook.com/NNaraAA/posts/1504536552927882>. Acesso em: 08 out. 2020.
11
As características do haicai japonês consistem em: uma produção vivencial, ou seja, a relação do poeta com a
natureza, não tem título, utiliza métrica de 17 sílabas, não possui rimas e com uma linguagem simples (MARINS,
2009).
10
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1980. Mesmo sendo um grande admirador da cultura japonesa, Leminski praticava a escrita
livre de seus haicais, não usando métricas, fazendo jogos de palavras e utilizando,
especialmente, uma linguagem poética. A valorização do Japão, por Leminski, é evocada dentro
do corpo de suas obras, o poeta, assim como Assionara Souza, foi um grande apreciador da
obra de Matsuo Bashô. Essa apreciação é evocada na publicação do haicai “Mallarmé Bashô”,
em que além do poeta japonês, referencia também o poeta francês Stéphane Mallarmé:
MALLARMÉ BASHÔ
um salto de sapo
jamais abolirá
o velho poço (LEMINSKI, 1994, p.108)

Paulo Leminski utiliza-se aqui de trechos do haicai de Bashô (já citado anteriormente)
e ao recriar o haicai ele coloca em jogo não apenas o conteúdo, mas a riqueza e significação do
poema. Se Leminski já havia construído esse diálogo com Bashô, Assionara aproveita-se desse
mesmo recurso intertextual para publicar sua própria “versão”, seguindo as pegadas dos haicais
no Paraná, ancorando-se nessa “tradição da ruptura”12.
Detendo-se na questão do processo autoral, ao qual manifesta-se em “Bashô e o
menino”, Assionara não assume que essa é a sua própria prática, mas é a de todos que se
reconhecem nela. A professora Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira (2018), em seu artigo
“Literatura e ciberespaço: blogue e escritas de si”, fala sobre a escrita de autoria feminina
paranaense dentro da esfera digital. De acordo com Teixeira (2018, p.65), “Quando diz ‘eu’, o
sujeito que assume o lugar e a função de autor não fala exatamente de si mesmo, mas organiza
a memória determinando o que faz sentido e o que ressoa como o já sabido, a partir de uma
posição social, do lugar de escritor”. Assim, se a poeta fala sobre o processo, o ritual da escrita,
não significa que esteja falando dela mesma já que depois de escrita ela abdica de sua obra,
tornando-a autônoma, deixando apenas rastros do seu gesto.
Em “Notas sobre o gesto”, Giorgio Agamben (2008) aponta que o gesto não é nem um
fazer (considerando a produção), nem um agir. Seria então o gesto um lugar de abertura, de dar
sinais. Ao publicar suas obras no Facebook, como forma de “teste”, buscando a reação e a
interação de seus leitores, Assionara Souza reafirma a ideia do quão contemporânea sua escrita

Essa expressão é abordada por Octávio Paz no livro Os filhos do barro (1984) no ensaio “Tradição da
ruptura”. Paz aponta para uma relação de estranhamento entre o passado e presente. O moderno nega a tradição,
pois sugere que é ele quem traz a novidade, assim a ruptura surge a partir dessa negação. Octávio Paz sustenta a
ideia de que o modernismo tem autonomia, ao romper com a tradição imperante, torna-se uma nova tradição,
uma tradição polêmica, e afirma que a tradição moderna “apaga as oposições entre o antigo e o contemporâneo e
entre o distante e o próximo” (PAZ, 1984, p. 22).
12
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é, especialmente pela ferramenta que a autora apresenta para escrever e pelos gêneros que tem
a possibilidade de abordar.
Em mais uma reflexão, a poeta pontua sobre a função da literatura e o gesto do autor na
sua prática da escrita, os sinais que ele quis deixar ali.
Literatura pra mim é aquilo que não se consegue dizer. O autor escreve alguma coisa
e torce para que alguém o ajude a entender aquilo que falta pra ele entender. Quem
tem o que dizer escreve mal, quem tem muita razão vai mal, só me interessa aquilo
que foi impossível ser dito. Um buraco no chão lamacento. Chuva. Trabalhadores em
péssimas condições se esforçando pra tentar recuperar a caneta do patrão que caiu lá
dentro. De um patrão que tem inúmeras canetas iguais aquela, mas usa sua autoridade
pra massacrar o trabalhador. A gente não entende. Mas a gente vê a maldade ali. A
literatura mostra o quanto o poço é fundo. (SOUZA, 2017d)13

Neste comentário, a autora compara a maldade de um patrão com a função da literatura.
A gente não vê de cara que está ali, mas está, e para a poeta é isso o que importa, é o não dito,
as lacunas, o gesto. Está claro que o que está em jogo é o pensamento sobre a própria escrita e
o jogo com a língua. Ao afirmar “a gente não entende”, a poeta abre a possibilidade para a
evocação, a provocação, a abertura para a participação do outro. Ao falar sobre sua concepção
de escrita, Assionara reafirma suas ideias, mostrando que é leal às suas próprias definições de
literatura. No poema “Que lindo!” (2014a) 14 , publicado no blog Cecília não é um cachimbo, a
poeta novamente apresenta uma particularidade do processo de produção.
Que lindo!
do quarto eu ouvi
quando você correu
para escrever o poema
porque o poema corria de você
e se você não fosse correndo, o poema
correria de um jeito que não ia ter jeito
ia ficar só aquele resto de coisa
como um resto do sonho que a gente
tenta a todo custo, antes de trocar
qualquer palavra com alguém ,
recuperar vozes, rostos, roteiros
ouvi e pensei, é um poema o que ela
e o bater louco de teclas mordia
letra por letra a palavra inteira
pensei no que podia ser, acho que ouvi
sim, talvez, alguma coisa como ‘flores’
brotando, saindo da urgência
riscando um desenho vivo e limpo
sopro aberto, aquela luz da geladeira
o frio, e a cara enfiada lá dentro (SOUZA, 2014a)

13
14

Disponível em: < https://www.facebook.com/NNaraAA/posts/1499789906735880>. Acesso: 15 abr. 2020.
Disponível em: < http://cecinest.blogspot.com/2014/05/que-lindo.html>. Acesso: 15 abr. 2020.
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É possível observar aqui a voz do poema na revelação do seu fazer poético. Nessa
revelação o processo de autoria se apresenta enquanto rasura dentro de seu próprio pensamento,
do rabisco de si, deste modo o poema aparece como se não existisse além de um rascunho,
como se não passasse realmente de um teste. Desta forma, ao escrever sobre o processo autoral,
a poeta não dá uma definição ou uma confirmação sobre a função do poema, mas sim a
possibilidade que ele cria. A possibilidade de interpretações através das lacunas que seu autor
deixou, dos rastros do gesto que ele quis perpassar, que mesmo não enxergando, sabemos que
está ali.
Quando Assionara Souza (2014a) reflete acerca do fazer poético, nos questionamos
também a respeito da figura do poeta em si, desde o seu surgimento até o seu reconhecimento
enquanto ser criativo. Na Idade Média, a criatividade do autor não tinha um caráter pessoal, ou
seja, sua criação não era fonte da sua individualidade. A tradição cultural manifestada através
das vozes da mitologia apresentava as filhas de Zeus e Mnemosine como as verdadeiras autoras
dos poemas: as musas. O poeta era nada além daquele que portava uma luz. As musas eram
consideradas como fonte de inspiração, os seus papéis eram o de “soprar” os versos aos poetas
que tinham apenas a função de transcrevê-los. Em “Que lindo!” (2014a) observa-se uma clara
referência a essa noção de poeta. Nos primeiros versos, ao narrar “do quarto eu ouvi / quando
você correu / para escrever o poema / porque o poema corria de você” (SOUZA, 2014a), é
possível observar que a voz do poema participa do processo autoral de um poeta e vê quando a
inspiração “divina” recai sobre ele, e o mesmo deve correr para transcrever o poema que
chegou, antes que ele se perca. Mais à frente, a partir do quinto verso “e se você não fosse
correndo, o poema correria / de um jeito que não ia ter jeito / ia ficar só aquele resto de coisa”
(SOUZA, 2014a), a voz do poema reafirma que se não fosse naquele momento o poema se
perderia, a luz inspiradora se afastaria e o poeta não iria conseguir redigi-lo novamente, já que
a inspiração não está dentro dele.
Ao apontar o que Assionara entende por poeta, pautando-se no autor como gesto através
da teoria de Agamben, refletimos também a respeito do que Assionara entende por poema. É a
partir de Jacques Derrida que encontramos contribuições para esse questionamento. Derrida
ficou conhecido especialmente pela teoria de “desconstrução”. Para o pensador francoargelino, essa teoria consiste em “desfazer” o texto como foi organizado originalmente para que
assim seja possível serem revelados significados ocultos.
Em “Che cos`é la poesia?” (2001), Jacques Derrida tece ponderações a respeito da
poesia. Para que se possa responder à pergunta que intitula seu texto, Derrida aponta que
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devemos renunciar ao saber que já possuímos sobre a poesia, para que possamos partir para a
compreensão da resposta.
Derrida (2001) define o que é a poesia a partir de uma metáfora. O autor refere-se ao
ouriço: “O animal que se lança na estrada, absoluto, solitário, enrolado em bola junto de si. Ele
pode vir a ser esmagado, justamente, por isso mesmo, o ouriço, istrice.” (DERRIDA, 2001, p.
113). Ou seja, a poesia é como o ouriço: algo complexo, envolvido em si mesmo e quando
tocado, recolhe-se, esconde-se.
A partir disso, Derrida postula duas palavras relacionadas à poesia: a “economia da
memória” e o “coração”. A primeira refere-se à extensão do poema, segundo o autor, o poema
deve ser breve. A segunda não se refere ao órgão vital, mas sim ao sentido de “aprender de cor
[...] um único trajeto de múltiplas vias.” (DERRIDA, 2001, p. 113). Dessa concepção, a poesia
é aquilo que se deseja aprender por meio do coração.
Chamo poema aquilo que ensina o coração, que inventa o coração, enfim aquilo que
a palavra coração parece querer dizer e que na minha língua me parece difícil
distinguir da palavra coração. Coração, no poema ‘aprender de cor’ (a ser aprendido
de cor), já não denomina apenas a pura interioridade, a espontaneidade independente,
a liberdade de atingir-se ativamente reproduzindo o rastro amado. A memória do ‘de
cor’ entrega-se como uma oração. (DERRIDA, 2001, p. 114-115, [grifos do autor])

Mais adiante, Derrida reafirma a condição do poema: para compreendê-lo, você deve
utilizar da amnésia. Assim, apenas compreendemos a complexidade da poesia se assentimos
que ela nunca se deixará ser lida em sua exatidão. Para concluir suas ideias, Jacques Derrida
reflete que o poema não é assinado por quem escreveu “Nunca assino um poema. O outro
assina. O eu apenas é em função da vinda desse desejo: aprender de cor.” (DERRIDA, 2001,
p.116, [grifo do autor]), assim, essa busca da essência do poema estará sempre entre a razão e
o coração.
O poema pode enrolar-se em bola, mas ainda assim para virar seus signos agudos para
fora. Sem dúvida, ele pode refletir a língua ou dizer a poesia, mas ele nunca se refere
a si mesmo, ele nunca se move como essas máquinas portadoras da morte. Seu
acontecimento sempre interrompe ou desvia o saber absoluto, o ser junto de si em
autotelia. Esse ‘demônio do coração’ nunca se junta, antes se perde (delírio ou mania),
expõe-se à sorte ou deixa-se, antes despedaçar por aquilo que vem sobre ele.
(DERRIDA, 2001, p.116)
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A poeta Assionara Souza também reflete sobre o papel do poema, o questionamento “o
que é um poema?” foi abordado pela autora em seu poema “Narcisyou” 15 publicado em sua
página pessoal do Facebook no ano de 2016:
Narcisyou
Então é suficiente olhar o poema na página e pensar:
Que poema estrondoso
Que poema estúpido de louco
De onde vem essa coisa toda que se chama poema?
Ah, talvez daquela rua
Um garoto atravessando
Ele tem um lenço azul no bolso
E fica parecendo o rabo de um gato
Os cabelos esvoaçam
Ele fez isso de propósito
Não! Espera, não é daí que vem
Talvez seja mesmo desse pouco espaço para o coração
De repente ele começa a explodir demais
E ninguém consegue dormir direito
Ou por isso mesmo, dorme-se demais
A cidade sonolenta
Os três correndo feito loucos
E quando ela cansa, põe as mãos nos joelhos e sorri
Jules e Jim também é o seu filme preferido?
É o meu!
Que coincidência
Que coincidência eu ter olhando por um tempo longo
E ter pensado:
Estranho, quanto mais eu olho, mais gosto
Não era só um poema numa página?
Aliás, naquela manhã - já faz tempo
Seu rosto de criança refletido no lago
Todos prontos para partir e você ali
Nesse exato momento: o poema (SOUZA, 2016a, [grifos nossos]).

Para iniciarmos esse desenrolar poético em forma de ouriço, pensamos no que diz a voz
do poema. No quarto verso questiona-se de onde vem “essa coisa toda” de poema. A resposta
para essa dúvida não vem com uma resposta exata, muito pelo contrário, vem de forma
enigmática, vem como um “istrice”. A voz reflete a respeito, mas em primeiro momento não
chega a uma conclusão. Em uma segunda divagação, a voz do poema cogita a possibilidade
“Talvez seja mesmo desse pouco espaço para o coração” (SOUZA, 2016a), aqui pensamos no
coração de Derrida, na poesia que é feita como o coração, como o de cor.
O coração. Não o coração no meio de frases que circulam sem correr riscos pelos
cruzamentos e se deixam traduzir em todas as línguas. Não o coração dos arquivos
cardiográficos, simplesmente, objeto de conhecimentos ou de técnicas, de filosofias e
de discursos bio-ético jurídicos. Não o coração das Escrituras ou de Pascal,
provavelmente, nem mesmo, o que é ainda menos evidente, aquele que Heidegger
15

Disponível em: < https://www.facebook.com/NNaraAA/posts/1060369007344641>. Acesso: 15 abr. 2020.
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prefere ver em seu lugar. Não, lima história de ‘coração’, poeticamente envolta no
idioma ‘aprender de cor’, este da minha língua ou de uma outra, a inglesa (to learn lry
heart), ou ainda de uma outra, a árabe (hafiza a'n zahrzkalb) – um único trajeto de
múltiplas vias. (DERRIDA, 2001, p. 113, [grifos do autor])

Em seus pensamentos, a voz do poema ainda aponta que quanto mais olha para o poema,
mais gosta. O que era para ser um simples poema toma para si a habilidade de despertar a
curiosidade daquele que busca o tocar, mas que recebe em retorno apenas o seu fechamento, o
poema se enclausura, se fecha, assim como o ouriço, aguçando ainda mais o encantamento
daquele que o lê.
O poema é concluído com o seguinte verso: “Nesse exato momento: o poema” (SOUZA,
2016b). Aqui, pensemos no que diz Rita Lenira de Freitas Bittencourt em seu texto “Poéticas
da/na estrada: de ouriços e pirilampos” (2013) quando usa animais para estabelecer analogias
entre poema e poesia, Bittencourt (2013, p.291) pontua: “a poesia passa a ser prosa assim que
se tenta dizer o que ela é”, assim ao definir o que é a poesia, o poema dá um passo para seu fim,
tornando-se prosa.
Essa questão é abordada por Agamben em “O fim do poema” (2002). Para o pensador,
o núcleo do verso, estaria não no seu início, mas em seu fim: na possibilidade entre a série
semântica e a série semiótica, entre ritmo sonoro e sentido: “A poesia não vive senão na tensão
e no contraste (e, portanto, também na possível interferência) entre o som e o sentido, entre a
série semiótica e a série semântica” (AGAMBEN, 2002, p.142) é através da consciência dessa
possibilidade que se forma o enjambement16, que será o dispositivo necessário para diferenciar
o poema da prosa. A perspectiva agambeniana aponta que por mais que contemos as sílabas e
os acentos, verifiquemos as mudanças das palavras, classifiquemos as regularidades e
irregularidades, o verso só encontrará seu princípio no fim. Agamben (2002, p.145) ainda
propõe que “Se o verso se define precisamente através da possibilidade do enjambement, seguese daí que o último verso de um poema não é um verso”, pensemos então, seria esse
transfundido em prosa? Aqui a pergunta fica sem resposta17. O enjambement seria então, o
dispositivo decisivo do verso.
O enjambement está presente na escrita de Assionara Souza. Em versos livres a autora
constrói sua escrita com marcas de prosa, diálogos diretos, exposição narrativa, e muitas vezes

16

Ao falarmos em enjambement referimo-nos ao processo poético que na tradição moderna é formado a partir do
desalinhamento da estrutura métrica e sintática de um poema, formando um encadeamento sintático entre um verso
e outro. A unidade de um verso “transborda-se” para o verso seguindo, completando a composição poética
(GOLSTEINS, 2001).
17
É válido observar que a autora Florência Garramuño reflete essa questão entre poesia e prosa através do termo
“inespecífico” em Frutos Estranhos (2014). Suas propostas serão analisadas no terceiro capítulo desta pesquisa.
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sem linearidade. Tomemos como base um poema sem título, mas que denominaremos a partir
do primeiro verso “Água, onde estiver”18 (2017e), publicado na página pessoal de Assionara
Souza no Facebook.
Água, onde estiver
Sorte pra mim
Tenho medo e ando olhando se há pedras traiçoeiras
Persignações
Signos vazios convertidos
Só este mês foram dois
Partiram como que sorrindo
Uma dançando e o outro cantando
Os irmãos choram
Os irmãos sentem à flor da pele
Tenho duas amigas recentes
Uma delas é poeta
A outra escreve prosa
As duas são feministas pelo lado da mãe
As duas são errantes pelo lado do pai
Para uma eu digo: escreva, mas não enlouqueça
Para outra: sua loucura me faz feliz
E a minha amiga-irmã voltou
Trouxe flores e frutos
Chorei. Choramos.
Quero Deus pequeno bem na minha mão
Esfrego uma palma na outra
E passo Deus na minha cara e pelo corpo todo
Não temos outra opção a não ser amar
Hoje, especificamente, iniciei um diário
Começa assim (SOUZA, 2017e)

O poema inicia e é possível observar a presença de um enjambement. O sentido que nele
começa não finda no seu término: “Água, onde estiver”. Ao fim deste verso, todas as
possibilidades de sentido inauguradas por ele, não são concluídas. A capacidade de uma
possível definição só se dará no verso seguinte: “Sorte pra mim”.
Essa pausa aponta a presença de um enjambement, a parada do verso mostra que o
sentido do sintagma estava ali, mas não em sua totalidade. A oração terá sua continuidade no
verso seguinte, no que se espera que a “água” traga, no caso, sorte. O elemento água, aqui, pode
ser analisado como elemento de transformação, de força, de possibilidade de purificar-se. Outra
análise possível é ver a água como mudança, a água que corre nunca permanece igual.
A conclusão de “Água, onde estiver” é possível ser feita com o pensamento de Agamben
(2002):
Como se o poema, enquanto estrutura formal, não pudesse, não devesse findar, como
se a possibilidade do fim lhe fosse radicalmente subtraída, já que implicaria esse
impossível poético que é a coincidência exata de som e sentido. No ponto em que o
som está prestes a arruinar-se no abismo do sentido, o poema procura uma saída
18

Disponível em: < https://www.facebook.com/NNaraAA/posts/1417503858297819>. Acesso: 15 abr. 2020.
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suspendendo, por assim dizer, o próprio fim, numa declaração de estado de
emergência poético. (AGAMBEN, 2002, p. 146)

Através da escrita não linear, o leitor irá se inserir na obra. É pelo enjambement que o
poema ganha força, a qual irá abrir espaço para a participação do leitor, transformando o poema
em um texto que muito se assemelha a um diálogo, a uma confidência de expectativas e das
quebras delas. O enjambement leva o leitor à possibilidade de novos sentidos.
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2. “OBRA EM PLENO MOVIMENTO DE REPRODUTIBILIDADE TÉCNICA”
céu azul de abril
guarda desde sempre
este fatídico e recorrente encontro
entre a cabeça do menino
e o projétil fatal do assassino fardado (SOUZA, 2016b)

Retomando os conceitos de Scramim (2016), de que colocar-se no feminino é ser capaz
de olhar através do outro, e de Klien (2018), que aponta a poesia feminina como sendo aquela
que busca expressar seu próprio ponto de vista, observamos que no momento presente serão
muitas as poetas, a partir da possibilidade de escrita, que trarão poemas com questionamentos
sociais, dando voz e visibilidade aos que estão à margem da sociedade.
Na época digital muitas notícias podem percorrer o mundo em poucas horas, mas serão
esquecidas em poucos dias. Esse é o caso da história da catadora de papel Sheila Cristiana
Nogueira da Silva19, que no ano de 2016, teve o filho de 20 anos assassinado pela Polícia do
Rio de Janeiro. Carlos Eduardo, filho de Sheila, tinha acabado de sair da igreja e estava tomando
uma água de coco quando foi atingido por um disparo. A história teve repercussão após Sheila
passar o sangue do próprio filho no rosto. A mãe foi fotografada e teve sua imagem amplamente
divulgada em meios de comunicação. Mas em poucos dias a história foi esquecida, Sheila sofreu
em silêncio com as dificuldades para sepultar o filho; o crime segue impune.
Essa história seria só mais uma, em meio a tantas, se não tivesse sido retomada pela
poeta Assionara Souza no poema “Sonha Hito Steyerl com ovelhas eletrônicas? ou Isto não é
um poema” (2016c). Utilizando sua possibilidade de escrita, Assionara dá voz à história de
Sheila, baseando-se nos fatos e criticando, não apenas a postura da polícia, mas a postura da
sociedade em um todo.
Sonha Hito Steyerl com ovelhas eletrônicas? ou Isto não é um poema20
PLANO SEQUÊNCIA:

a catadora de lixo
varre as ruas com o zoom dos olhos
o drama já se converte num clássico
do gênero marginal cinema-sarjeta
Para saber mais: “Destruiu minha vida”, diz mãe que passou sangue do filho morto no rosto. Disponível em:
<https://extra.globo.com/casos-de-policia/destruiu-minha-vida-diz-mae-que-passou-sangue-do-filho-morto-norosto-19494521.html> Acesso em: 10 jan. 20.
20
Para não alterar a apresentação e disposição dos versos, não foi adotada a norma da ABNT de recuo para citações.
Disponível em: <http://cecinest.blogspot.com/2016/06/sonha-hito-steyerl-com-ovelhas.html>. Acesso em: 11 jul.
2020.
19
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convocado espontaneamente
assim que soam os despertadores,
das bocas dos veículos
escoa o elenco de apoio
pronto a produzir e despejar lixo em grandes quantidades
lixolixolixolixolixolixolixolixolixo
por onde o comboio passa
espalha-se o rastro de entulho
lixolixolixolixolixolixolixolixolixo
o roteiro original se confunde com documentário
Duas câmeras: olho esquerdo/olho direito de Sheila - mulher, negra, periférica, mãe do estudante Umberto
Esperança - garoto precoce, engajado em lutas sociais na Escola Municipal Afogados
PLANO GERAL ABERTO: Sheila sai do bairro para a cidade com seu carrinho
morros, céu azul
(plongée) plano se fecha à medida que a personagem se aproxima do centro
pernas transitam calçadas
detritos se acumulam embaixo de mesas, rente às paredes
junto ao meio fio: detritos
(Som ambiente: grito, buzina, sirene
uns restos de conversa
se não é voz suave de criança
Sheila ignora e segue)
câmera inquieta
flagra, cata e arruma no carrinho
toneladas a preço de nada
depois de reciclado, lucro sem fim aos magnatas do monturo
CORTE: em salas aclimatadas, acadêmicos discutem
a importância da reciclagem como alternativa para evitar o colapso ambiental
CORTE: os que enfeiam a cidade
trazem a roupa e os dentes limpos
desviam seus corpos do corpo de Sheila
evitam o choque com o que consideram espécie de lixo que respira
Sheila para isso pouco se lixa
divisa à frente um par de coturnos
o tecido da farda provoca-lhe náuseas
mudança de itinerário
dois minutos pro suco que o seu garoto garante
lanchonete da esquina:
Umberto no trampo onde bate o ponto
momento alto do dia
Sheila ergue os olhos
close no filho que o lixo manteve vivo
agito do outro lado da rua
perseguição
corre doido de polícia
o crack e o traque
coturno saca da arma
coturno puxa o gatilho
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pipoco seco
cadê a bala?
mãos aos ouvidos
Sheila vasculha o chão
cadê a bala?
plásticos, papeis, metais
nada da bala
olho comovido viu
o tiro atingiu a frio
A cabeça do menino
corpo estendido, sangue escorrendo
que foi que houve?
quem viu?
isso é filme?
pegadinha do apresentador?
levanta daí, menino!
olhos enquadram o monstro fardado
nenhuma resposta devolve a vida
ao corpo quente estirado no chão
carne negra só se compra viva
e em condições para o desempenho bruto da lida
CLOSE: as mãos se banham do sangue do seu sangue
atônita, a mãe mascara de vermelho a cara
o urro na rua no meio do redemoinho
logo ali, o repórter, também armado, dispara o flash
confere o furo e encaminha à redação a imagem digital
Sheila cinco mil vezes impressa nas Notícias Populares
Sheila lançada no quintal do assinante
Sheila no balcão da padaria
Sheila nas banquinhas de revista
Sheila varre as ruas com o zoom dos olhos
sua imagem e semelhança amassada, largada a um canto da calçada
Sheila flagra/cata/arrumanocarrinho
FADE IN: homem gordo em sala de apartamento
revira os posts em sua rede social
entre fotos fofas de felinos
reproduções de Sheila
sua cara fotoshopada, lavada de sangue
legenda: "Filho de catadora é morto com bala perdida"
(perdida não, se estivesse perdida, a catadora achava e reciclava!
(polícia fazendo o seu trabalho com afinco
(bandido tem que matar mesmo, antes de fazer uma vítima fatal
(esse país vai de mal a pior #maisamorporfavor
(se estivesse em casa, isso não teria acontecido
... Hamlet e outras 792 pessoas curtiram
obra em pleno movimento de reprodutibilidade técnica
música instrumental, sobem os letreiros
o filme entra em cartaz
o filme sai de cartaz
baixam a cópia, repassam o link
um poema é escrito
o fato é esquecido

43

Sheila na rua camuflada
Sheila imagem no cyberspaço viajando à deriva
NINGUÉM: O que você está vendo aí, Hamlet?
HAMLET: Imagens, imagens, imagens” (SOUZA, 2016c, s/p)

Assionara Souza publicou uma primeira versão deste poema, como forma de “rascunho”
intitulado “Como foi seu dia?” (2016d)21 em sua página pessoal do Facebook. Quatro dias
depois, ela publica o poema em sua forma final no blog Cecília não é um cachimbo e no mesmo
ano ele foi publicado no coletivo Contemporâneas: antologia poética (2016)22. É um poema
que nos interessa por inúmeros motivos: em primeiro lugar, a sua forma de composição e como
a escrita no meio virtual possibilitou uma liberdade para a escritora colocar seu poema “fora de
si”; em segundo, como esse transbordamento da escrita dá força às críticas sociais que a poeta
defende.
2.1 “Isto não é um poema”: o poema em expansão

A poesia contemporânea alia-se ao uso de novas tecnologias, novas formas de
publicação e divulgação que exige uma expansão dos seus horizontes. Desloca-se para outras
formas de arte: o poema passa a ter diferentes fluxos em sua constituição. Assim as definições
e características do que entendemos por poema deixam de estar dentro do que seria considerado
específico aos campos literários. O abandono do específico e o não pertencimento é uma
questão discutida por Florencia Garramuño. Em Frutos estranhos: sobre a inespecificidade da
poesia contemporânea (2014a), a pesquisadora, partindo de trabalhos brasileiros e argentinos,
reflete acerca do inespecífico. Garramuño faz suas reflexões a partir de produções artísticas, o
título do ensaio é emprestado de uma instalação do artista brasileiro Nuno Ramos, exposta em
2010, no MAN do Rio Janeiro; criação que entrecruzou diferentes meios, disciplinas e métodos.
A partir da instalação, Garramuño observa que a literatura contemporânea quando dialoga com
as artes visuais, com as novas tecnologias e com as mais diferentes formas se expande a tal
ponto que se coloca “fora de si”.
Frutos estranhos e inesperados, difíceis de ser categorizados e definidos, que, nas suas
apostas por meios e formas diversas, misturas e combinações inesperadas, saltos e
fragmentos soltos, marcas e desenquadramentos de origem, de gêneros – em todos os

21

Disponível em: < https://www.facebook.com/NNaraAA/posts/1041535839227958>. Acesso em: 29 jul. 2020.
E-book independente organizado pela poeta Adriane Garcia e conta com a publicação de poemas de 59 poetas
contemporâneas. Disponível em: < https://pt.calameo.com/read/004977080d2d8241f2523>. Acesso em: 29 jul.
2020.
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sentidos do termo – e disciplinas, parecem compartilhar um mesmo desconforto em
face de qualquer definição específica ou categoria de pertencimento em que instalarse. [...] Um modo de estar sempre fora de si, fora de um lugar ou de uma categoria
próprios, únicos, fechados, prístinos ou contidos. (GARRAMUÑO, 2014a, p. 11-12)

É nessa ideia de expansão que encontramos o poema “Sonha Hito Steyerl com ovelhas
eletrônicas? ou Isto não é um poema” (2016c). O poema dialoga com um roteiro de
documentário. Utiliza, por exemplo, termos e comandos do campo cinematográfico:
(plongée) plano se fecha à medida que a personagem se aproxima do centro
[...]
câmera inquieta
flagra, cata e arruma no carrinho
[...]
Sheila ergue os olhos
close no filho que o lixo manteve vivo (SOUZA, 2016c).

No corpo do poema, vemos alguns desses termos apresentados no início de versos com
todas as letras maiúsculas, dando uma ideia de destaque, criando possíveis subtítulos: “PLANO
SEQUÊNCIA, PLANO GERAL ABERTO, CORTE, CLOSE, FADE IN” (SOUZA, 2016c).
Observa-se aqui uma expansão travada em diálogos com outros campos e a utilização da prosa.
Porque é na implosão da especificidade no interior de um mesmo material ou suporte
que aparece o problema mais instigante dessa aposta no inespecífico, explicando,
aliás, a proliferação cada vez mais insistente desses entrecruzamentos de suportes e
materiais como uma condição de possibilidade – dir-se-ia de horizonte – da produção
de práticas artísticas contemporâneas. (GARRAMUÑO, 2014a, p.15-16)

Garramuño, adotando o termo “campo expansivo” proposto por Rosalind Krauss, em
seu texto de 1979, “A escultura no campo ampliado” irá refletir sobre o poema nesse meio,
discorrendo sobre o poema enquanto prosa. Seguindo reflexões de Baudelaire e Benjamin, a
autora pontua que será o poema em prosa que colocará em crise a ideia do poético e do lírico,
a questão da prosa será uma das características que transformou o poema.
Essa espécie de manifestação da tensão entre prosa e poesia – o que coloca em questão
a possibilidade ou pertinência de uma definição específica e, portanto, pura e
exclusivamente formal desse discurso, o que alguns poemas muito recentes,
atravessados por uma forte pulsão narrativa e uma decidida vontade de transgredir os
limites do lírico, parecem estar pondo em evidência. (GARRAMUÑO, 2014a, p. 55)

Outro traço para a transformação do poema, segundo a ensaísta, é a adoção de uma
linguagem coloquial, a dessublimação do literário, o distanciamento subjetivo e da emoção
pessoal (GARRAMUÑO, 2014a, p. 53). No poema de Assionara (2016c), observamos a
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linguagem coloquial bem como a adoção de gírias, fazendo uma aproximação do poema ao seu
local de origem, a periferia:
agito do outro lado da rua
perseguição
corre doido de polícia
o crack e o traque (SOUZA, 2016c)

No corpo do poema, é possível observar uma dessublimação literária e estética,
apresentada em versos com palavras repetidas, ou ainda sem utilizar o espaçamento entre as
palavras. Essa repetição de palavras se apresenta como intensificadora dos elementos, como é
possível perceber na segunda estrofe com a palavra lixo:
lixolixolixolixolixolixolixolixolixo
por onde o comboio passa
espalha-se o rastro de entulho
lixolixolixolixolixolixolixolixolixo (SOUZA, 2016c

A repetição reforça a ideia da quantidade de lixo produzido, dirigindo a atenção do leitor
a esse elemento. Essa reiteração mostra a escolha de uma linguagem informal, que nos leva a
refletir que é a poeta, através do fazer artístico, que transformará o poema em um espaço para
reflexões sociais.
De acordo com as ideias de Garramuño (2014a), o distanciamento subjetivo e da emoção
pessoal são outros indícios do fruto estranho que se forma no poema contemporâneo. Observase que Assionara neste poema permite ao leitor uma experiência mais ampla: a leitura do poema
a partir do próprio poema. O leitor não irá se basear em interpretações a partir de uma
subjetividade da poeta que possa justificar o poema, mas apesar disso, astutamente Assionara é
capaz de trazer à tona emoções e afetos através da voz do poema, embora sem sentimentos
pessoais, transcrevendo o poema como testemunha. Assim, apontará um “pôr em crise” da
especificidade do poema. Para Garramuño (2014b), interessa nessa crise é a redefinição dos
modos de conceituar o potencial político da arte contemporânea.
Ao se constituir nessas características e abandonar sua especificidade, o poema se
desloca da sua origem, caminhando para um “fora de si”. Além de Garramuño (2014a), a
professora Ana Kiffer, trabalhará com este conceito, em seu ensaio “A escrita fora de si”,
publicada no livro Expansões contemporâneas: literatura e outras formas (2014), coletânea
organizada por Kiffer e Garramuño. Kiffer (2014) aponta que a escrita irá ter a noção “fora de
si” quando o autor escreve abandonando a possibilidade de haver julgamentos morais ou
imaginários, escrevendo sobre um possível estado de fúria. A autora ainda aponta que a escrita
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“fora de si” surge para propor novas experiências artísticas contemporâneas. Nessa definição,
é possível observar na voz do poema uma fúria que corresponde a muitos de nós diante de
situações de injustiça. Essa fúria se dá especialmente em relação às atitudes e ações da polícia.
Observa-se que a voz do poema, mesmo sabendo do que “são capazes”, denuncia a opressão
policial: “Sheila para isso pouco se lixa / divisa à frente um par de coturnos / o tecido da farda
provoca-lhe náuseas” (SOUZA, 2016c, [grifos nossos]).
Mais adiante o estado de fúria permanece e a poeta irá, através da voz do poema, realizar
uma crítica um tanto pessoal, sobre como enxerga os assassinos do garoto. A voz do poema não
nomeia os policiais, posteriormente analisaremos com maior ênfase essa questão sobre a
nomeação:
[...] olhos enquadram o monstro fardado
nenhuma resposta devolve a vida
ao corpo quente estirado no chão
carne negra só se compra viva
e em condições para o desempenho bruto da lida (SOUZA, 2016c, [grifo nosso])

Ao observarmos o poema, deparamo-nos com uma estrutura que não corresponde às
características pré-definidas do gênero23, tais como a métrica, unidades rítmicas e apenas uma
voz do poema. Sendo assim, analisa-se uma escrita dissonante, é possível visualizar essa
dissonância quando a poeta abandona o uso de artigos: “pernas transitam calçadas [...] corre
doido de polícia” (SOUZA, 2016c); outro ponto que se pode observar é que a construção das
estrofes é desconexa, enquanto a primeira estrofe tem nove versos, a oitava tem dois versos
apenas. A poeta utiliza também diferentes vozes, isso se dá em diversos momentos no decorrer
do poema, especialmente porque é um poema travado em diálogos e em execução de comandos,
por isso a voz do poema é cortada para que os comandos e orientações cinematográficas sejam
dados:
câmera inquieta
flagra, cata e arruma no carrinho
toneladas a preço de nada
depois de reciclado, lucro

sem

fim

aos

magnatas

do

monturo

CORTE: em salas aclimatadas, acadêmicos discutem
a importância da reciclagem como alternativa para evitar o colapso ambiental
Ao utilizar o termo “características pré-definidas do gênero”, pensemos na tradição lírica e no modernismo:
Hugo Friedrich em Estrutura da lírica moderna (1978) tece considerações sobre obras de poetas que ele considera
como sendo os precursores da poesia moderna (Baudelaire, Rimbaud e Mallarmé) e a partir da análise destas obras
enumera as principais características desse novo lirismo que afasta-se/rompe com as qualidades clássicas, como a
despersonalização, a desumanização e a obscuridade. Esses elementos, segundo Friedrich, fazem com que o leitor
fique fascinado, mas também desconcertado, causando um estranhamento intencional. Assim, na poesia de
Assionara Souza, nota-se que ao romper com as características do gênero lírico, a poeta, mesmo estando dentro do
movimento contemporâneo, coloca-se também em um campo da poesia modernista.
23

47

CORTE: os que enfeiam a cidade
trazem a roupa e os dentes limpos (SOUZA, 2016c, [grifos nossos])

É um apontamento de mudanças de cena, do espaço principal para outros. A periferia se
apresenta como lugar de origem, mas há as trocas de cenas para: “CORTE: em salas aclimatadas
[...] FADE IN: homem gordo em sala de apartamento” (SOUZA, 2016c).
A partir desta expansão poética proposta por Assionara Souza, observamos que além da
exploração de vocábulos do universo cinematográfico e de “estratégias” cinematográficas que
transbordam o poema, ele continua sendo poesia. Giorgio Agamben, em seu texto “O cinema
de Guy Debord” (2014), falará sobre técnica e montagem do cinema, o filósofo aponta a
repetição e a paragem como elementos fundamentais da montagem. A repetição, segundo ele,
refere-se à restituição da possibilidade daquilo que já foi tornando-o de novo possível. O
segundo elemento, e que nos interessa é a paragem, a interrupção.
É muito importante no cinema, mas, mais uma vez, não apenas no cinema. É o que
faz a diferença entre o cinema e a narração, a prosa narrativa, com a qual se tem
tendência a comparar o cinema. A paragem mostra-nos, pelo contrário, que o cinema
está muito mais próximo da poesia que da prosa. (AGAMBEN, 2014, p. 07)

Sob essa ótica, observa-se que mesmo Assionara adotando termos e técnicas
cinematográficas, essas ferramentas já existem na poesia. O “corte” nada mais é que o
enjambement, “parar a palavra é subtraí-la do fluxo do sentido para a exibir enquanto tal [...] e
dizer do cinema, pelo menos de um certo cinema, que é uma hesitação prolongada entre a
imagem e o sentido” (AGAMBEN, 2014, p. 07). Como já aludido no primeiro capítulo desta
pesquisa, o enjambement será responsável por dar forças ao poema, e Assionara Souza escolhe
com precisão os “cortes e montagens” da sua escrita, transformando essa escolha não apenas
em uma força poética, mas em uma força política, como analisaremos posteriormente.
Ainda é possível notar outras vozes, quando a poeta brinca com as palavras e com o
meio digital, colocando comentários de internautas:
entre fotos fofas de felinos
reproduções de Sheila
sua cara fotoshopada, lavada de sangue
legenda: ‘Filho de catadora é morto com bala perdida’
(perdida não, se estivesse perdida, a catadora achava e reciclava!
[...]
(esse país vai de mal a pior #maisamorporfavor (SOUZA, 2016c)
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Esses comentários mostram uma evidente exploração do ciberespaço, a própria voz do
poema conversa com elementos presentes na esfera digital, fazendo referências a ferramentas
de redes sociais, tais como as curtidas, as legendas, o uso de hashtags e ainda, a termos digitais:
“fotoshopada”, “link”, “cyberspaço”.
A possibilidade de uma escrita no meio virtual abre caminhos para novas formas de
apresentações, que muitas vezes não seriam possíveis em publicações em livros. A literatura
extrapola suas fronteiras, saindo das páginas e indo para o virtual. A escrita sai de si mesma,
abandona sua identidade fixa para transformar-se em algo móvel, vibrátil e, algo que refaz seu
próprio corpo (KIFFER, 2014), Assionara seria, assim, uma poeta cujo trabalho reúne em uma
mesma obra diferentes linguagens e materiais, que se multiplicam a cada leitura. O poema
brinca com as palavras, passeia por outros campos, buscando “uma forma mais branda e
maleável, mais apropriada à vida urbana moderna e às divagações da alma” (GARRAMUÑO,
2014a, p. 52-53). A própria voz do poema identifica aqui a referência a um documentário, “o
roteiro original se confunde com documentário” (SOUZA, 2016c). Um dos pontos para
compreendermos o porquê da escolha da autora por essa forma de apresentação do poema é
pensar como esse transbordamento da escrita irá dar conta da posição política que a poeta
assume. A escolha do inespecífico não foi por acaso, pelo contrário, foi uma escolha bem
pensada e estudada em busca de um objetivo, questão que discutiremos posteriormente, neste
capítulo.
Ao se aproximar da prosa, o poema é composto por versos livres e enjambements: “o
tiro atingiu a frio / A cabeça do menino” (SOUZA, 2016c). Elementos que conforme Agamben
(2002) são os responsáveis por transfundir o poema em prosa. Essa escolha fortalece a
implicação política que a poeta apresenta em “Sonha Hito Steyerl com ovelhas eletrônicas? ou
Isto não é um poema” (2016c), permitindo impactos estéticos e semânticos que não seriam
possíveis com a prosa. O exemplo abaixo destaca essa implicação obtida com o enjambement:
cadê a bala?
mãos aos ouvidos
Sheila vasculha o chão
cadê a bala? (SOUZA, 2016c)

O isolamento da questão “cadê a bala?” e a insistência da pergunta - que causa uma
expectativa cuja resposta esperamos nos próximos versos, mas não vem – destacam o efeito
desconcertante das escolhas de corte e montagem de palavras para modelar a realidade social.
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A questão do uso de enjambement como possibilidade de aproximar o poema da prosa
é também discutida pelo professor, crítico e poeta Marcos Siscar, ao constatar a presença do
prosaico dentro do poético em “Figuras de prosa: a ideia de prosa como questão de poesia”
(2016). Siscar inicia sua tese apontando que precisamos discutir a distinção entre prosa e poesia,
entendendo o que está em jogo no contemporâneo. Para o crítico “Prosa é uma questão de
poesia” (SISCAR, 2016, p. 161, [grifo do autor]), ou seja, a discussão entre prosa e poesia
constitui o ponto principal de reflexão ao qual a poesia faz de si mesma.
Em entrevista publicada na revista O eixo e a roda, em 2017, Siscar retoma essa
reflexão, apontando que é a partir da questão de prosa que o poema poderá confrontar o
problema de seus limites e funções. Percebe-se que atravessando seus próprios limites e
encontrando-se com a prosa, o poema será uma expansividade poética. Essa expansividade é
então, o mecanismo responsável por possibilitar à literatura uma possível exploração de novos
campos e, especialmente, uma aproximação com a realidade da história retratada, ou seja, uma
indistinção entre o real e o ficcional. “Aproximar-se da prosa seria uma maneira de dar um
passo na direção do real, da imediatez antes excluída pelo sentido do ‘mistério’; significaria
abandonar a autocomplacência sublimadora que desdenha da vida e de suas múltiplas vozes.”
(SISCAR, 2016, p. 167)
Essa indistinção entre o real e a ficção é uma das características da inespecificidade
abordada também por Garramuño (2014a, p.21), que apontará:
Nessa indistinção pessoal se imbrica também uma indistinção ou indiferenciação entre
o ficcional e o real, como se [...] a negativa a se articular de modo fechado e a colocar
limites entre a realidade e a ficção fosse um modo de apagar as fronteiras entre esse
mundo autônomo que seria a obra e o mundo exterior em que essa obra é lida ou
percebida. Trata-se antes de pensar essa instabilidade como uma forma na qual o relato
– ou a escrita – procura desinscrever-se de uma possibilidade estável, específica e
esquiva e dribla, de alguma maneira, de forma evidente, a estabilidade e a
especificidade.

Nessa mesma linha de pensamento, Josefina Ludmer expõe suas ideias. Em “Literaturas
pós-autônomas” (2010), a autora irá refletir sobre a literatura do presente. Ludmer inicia seu
texto apontando uma nova forma de literatura, obras que seguem em formato de livro, que
apresentam o nome de um autor, que participam de prêmios e feiras literárias, mas são obras
que não podem ser lidas com os critérios da literatura, ou seja, não interessa se são ou não
literários, bem como, não interessa se são realidade ou ficção. A esse novo modo de produção,
circulação e leitura, Ludmer chama de literaturas pós-autônomas. Para a autora, essas formas
de literaturas do presente atravessam as fronteiras não só do que entendemos por “literatura”,
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como o que entendemos por “ficção”, assim, reformulam o que se compreende por realidade e
fazem isso ao entrar em contato com outros campos, deste modo a literatura pode tomar outras
formas, como de testemunho ou de reportagem jornalística. No caso do poema de Assionara,
ele se apresenta como roteiro de documentário, assim o poema se formará no presente a partir
da realidade cotidiana.
A realidade cotidiana não é a realidade histórica referencial e verossímil do
pensamento realista e da sua história política e social (a realidade separada da ficção),
mas sim uma realidade produzida e construída pelos meios, pelas tecnologias e pelas
ciências. (LUDMER, 2010, p. 02)

Ludmer (2010), ao colocar a questão de realidade cotidiana em pauta afirma que o real
e o ficcional se unem em uma “realidadeficcção”.
‘A realidade cotidiana’ das escrituras pós-autônomas exibe, como em uma exposição
universal ou em um mostruário global de uma web, todos os realismos históricos,
sociais, mágicos, os costumes, os surrealismos e os naturalismos. Absorve e fusiona
toda a mimese do passado para constituir a ficção ou as ficções do presente. Uma
ficção que é ‘a realidade’. Os diferentes hiper-realismos, naturalismos e surrealismos,
todos fundidos nessa realidade desdiferenciadora, se distanciam abertamente da ficção
clássica e moderna. (LUDMER, 2010, p. 02)

É importante observar que Assionara Souza transforma alguns dados da história de
Sheila, como por exemplo, o nome do filho, o que fazia no momento do assassinato, e o seu
emprego:
Duas câmeras: olho esquerdo/olho direito de Sheila - mulher, negra, periférica, mãe
do estudante Umberto Esperança - garoto precoce, engajado em lutas sociais na Escola
Municipal Afogados

[...]
lanchonete da esquina:
Umberto no trampo onde bate o ponto
momento alto do dia
Sheila ergue os olhos
close no filho que o lixo manteve vivo (SOUZA, 2016c)

Na história real de Sheila, seu filho se chama Carlos Eduardo. No momento do crime
ele estava tomando uma água de coco após sair da igreja e trabalhava não em uma lanchonete,
mas sim entregando salgadinhos. Outra aproximação do real se dá nos comentários, utilizando
múltiplas vozes, Assionara coloca comentários presentes em redes sociais, que não
necessariamente foram escritos, mas que se assemelham muito à realidade, com discursos
carregados de ódio, preconceito e falsos julgamentos: “ (polícia fazendo o seu trabalho com
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afinco / (bandido tem que matar mesmo, antes de fazer uma vítima fatal / (se estivesse em casa,
isso não teria acontecido” (SOUZA, 2016c). Observa-se aqui que a poeta faz uso de parênteses,
mas em cada verso apenas faz a abertura dos mesmos, não utilizando o parêntese final, é
possível identificar uma ideia de não conclusão de pensamento, vê-se que um comentário é
consequência das ideias do anterior, assim sempre é possível a inserção de novas ideias. Mais
adiante, podemos observar os comentários da história “real”, que foram publicados por
internautas, na página do site que publicou a notícia.
Figura 3 - Comentários de internautas na reportagem com a notícia do assassinato do
filho de Sheila

Fonte: Jornal Extra Online (2016).

Assim, o poema em forma de documentário não deve ser confundido com a realidade
factual, é uma leitura provocadora, em que o leitor será o responsável por notar o que está dentro
e o que está fora da literatura.
Ao adentrar na prosa, temos também a memória como elemento para construção da
narração, que nesse caso é coletiva. Nota-se que a poeta escolhe rigorosamente as palavras ao
narrar a realidade, o cotidiano. Essa representação cultural gera uma concepção de identidade
perturbadora, levando-nos a questionar o cenário contemporâneo e as suas representações.
Desta forma memória e narração estão interligadas, a autora se revela como uma grande
narradora utilizando-se da possibilidade de usufruir da prosa na poesia e apresentando a voz do
poema como alguém que está à margem da sociedade, os “trapeiros”, os “marginalizados”
(BENJAMIN, 1987a). O poema contará a história de forma fragmentada, conversando com o
roteiro do documentário, apresentando cenas, que unidas indicam um significado maior, assim,
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os fragmentos se unem para compor o todo. Jeanne Marie Gagnebin (2009) descreve esse
processo de constituir a história:
Ao juntar os rastros/restos que sobram da vida e da história oficiais, poetas, artistas e
mesmo historiadores, na visão de Benjamin, não efetuam somente um ritual de
protesto. Também cumprem a tarefa silenciosa, anônima, mas imprescindível, do
narrador autêntico e, mesmo hoje, ainda possível: a tarefa, o trabalho de apokatastasis,
essa reunião paciente e completa de todas as almas do Paraíso, mesmo das mais
humildes e rejeitadas, segundo a doutrina teológica (julgada herética pela Igreja) de
Orígenes, citado em mais de uma passagem por Benjamin. Hoje não existe mais
nenhuma certeza de salvação, ainda menos de Paraíso. No entanto, podemos –e talvez
mesmo devamos - continuar a decifrar os rastros e a recolher os restos. (GAGNEBIN,
2009, p. 118).

A catadora de papel Sheila Cristiana Nogueira da Silva torna-se nacionalmente
conhecida quando seu rosto sujo com o sangue do próprio filho estampa as notícias dos jornais
sensacionalistas. Assionara, como um trapeiro, junta os rastros e restos desse acontecimento e
pelo poema os documenta:
CLOSE: as mãos se banham do sangue do seu sangue
atônita, a mãe mascara de vermelho a cara
o urro na rua no meio do redemoinho
logo ali, o repórter, também armado, dispara o flash (SOUZA, 2016c, [grifo nosso])
Figura 4- Sheila, com o sangue do filho no rosto.

Fonte: Pablo Jacob (2016).

Ao utilizar o verbo “urro”, a poeta intensifica o sofrimento da voz do poema. Kiffer
(2014) apontará que além do êxtase, a dor também será fundamental para uma estética “fora de
si”. Usando sua escrita para dar voz a uma história real, Assionara faz, como sugere Garramuño
(2014a, p.22) “com que o texto apareça como a sombra de uma realidade que não consegue
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iluminar-se por si mesma”, ou seja, uma história que apesar de impactante e marcante não
“iluminar-se-ia” sozinha por muito tempo, logo desapareceria, mas com seu texto a história
ficará documentada.
Além da adoção de uma “forma” que corresponde a um roteiro de documentário,
podemos observar também a presença de outras disciplinas, tais como a biologia (na discussão
dos problemas ambientais), bem como o jornalismo. Segundo Garramuño (2014a) é a partir
dessa forma de apresentação do poema que ele passará a ser muito mais que um espaço de
construções artísticas:
Mas talvez o que mais chame a atenção no texto não seja tanto a diversidade de formas
discursivas, mas o modo como graças a essa diversidade encontram lugar no texto
preocupações e problemas provenientes dos mais diversos ‘campos’ e disciplinas: a
antropologia, a política, a literatura, mas também a fotografia, o que faz do romance
muito mais que um espaço de preocupações literárias, ficcionais ou de construção
artística. [...] um gesto de apropriação, para uma redefinição contingente do literário,
de todas estas possibilidades. (GARRAMUÑO, 2014a, p.38)

Observa-se aqui uma atitude de transdisciplinaridade, levando em consideração não que
as disciplinas necessariamente se ajudam, mas sim que existe um movimento organizador entre
elas. No poema, é possível ver essa organização de forma didática, em que os fenômenos são
apresentados de forma mais ampla. A esse poeta, Garramuño (2014a) chamará de multimídia,
e segundo a crítica, a figura do poeta multimídia, aquele que em suas criações move-se de uma
disciplina à outra, é uma figura que se soma a figura do artista, e esses que recorrem a diversas
invenções da linguagem, tornam seus textos produções com independência.
Observa-se no poema “Sonha Hito Steyerl com ovelhas eletrônicas? ou Isto não é um
poema”, um cruzamento entre os diversos meios e suportes: a literatura e o cinema em formato
de documentário. Também diversas críticas: problemas ambientais, racismo, sensacionalismo.
E ainda o meio em que se passa: na periferia e dentro das redes sociais. É nesse cruzamento,
nessa união entre meios, em que todos esses pontos irão se introduzir na mesma produção,
formando assim uma expansão poética.

2.2 #maisamorporfavor: o poema como força
A adoção do poema em formato de roteiro de documentário não foi acaso, foi uma
escolha bem planejada e orquestrada pela poeta. São inúmeras referências que nos levam a
compreender o porquê do inespecífico e não a apresentação de um poema nos moldes
“tradicionais”.
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Para apresentar essas referências e vozes que se atravessam na escrita, vamos iniciar
observando o verso “obra em pleno movimento de reprodutibilidade técnica” (SOUZA, 2016c),
aqui a voz do poema reconhece que o texto se encontra dentro da modernidade digital, sendo
capaz de alcançar maior escala, estando mais acessível. Ao pensarmos nessa reprodutibilidade
técnica, somos imediatamente levados a Walter Benjamin e a sua tese “A obra de arte na era de
sua reprodutibilidade técnica” (1987c), no poema, além dos moldes em formato de roteiro, a
própria voz do poema confirma que sim, o objetivo final é a execução de um filme que será
produzido a partir da foto da personagem Sheila:
obra em pleno movimento de reprodutibilidade técnica
música instrumental, sobem os letreiros
o filme entra em cartaz
o filme sai de cartaz
baixam a cópia, repassam o link (SOUZA, 2016c)

Benjamin (1987c) discutirá que as novas técnicas de reprodução em massa fazem a arte
perder o valor de culto, perder sua áurea, quando passa a ser reproduzida em larga escala. A
arte passará a ter valor de exposição, o que assumirá uma função social e política. O pensador
usará como exemplo o cinema e apontará que a relação entre obra e espectador se transforma
produzindo agora além da fruição, provocações, reflexões, desconstrução de conceitos,
proporcionando novas formas de consciência. Serão as obras cinematográficas que apresentarão
novas formas de pensar a produção da cultura de massa, podendo ou não, provocar uma
revolução dos padrões sociais a partir da arte.
O filme serve para exercitar o homem nas novas percepções e reações exigidas por
um aparelho técnico cujo papel cresce cada vez mais em sua vida cotidiana. Fazer do
gigantesco aparelho técnico do nosso tempo o objeto das inervações humanas – é essa
a tarefa histórica cuja realização dá ao cinema o seu verdadeiro sentido. (BENJAMIN,
1987c, p. 174).

Observa-se então que a massificação do cinema poderá ser tanto positiva quanto
negativa, influenciando pensamentos e ações, mas também apresentando mentiras mascaradas
pela representação das mídias.
É nesse sentido que refletimos a partir do título que conta com o nome da
documentarista, artista e escritora alemã Hito Steyerl24. Se Benjamin aponta que a reprodução
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Hito Steyerl é o que podemos chamar de uma artista multimídia, escreve artigos, produz filmes e instalações,
abordando questões sobre arte, filosofia e política. Suas produções situam-se em uma fronteira entre a atividade
teórica e a atividade artística. A artista questiona as práticas contemporâneas, especialmente as que se referem à
esfera digital. Em 2017, foi a primeira mulher eleita a pessoa mais influente da arte contemporânea.
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em massa pode ser maléfica de alguma forma, Steyerl concorda. Seus documentários criticam
a multiplicação generalizada de imagens na mídia contemporânea. É o que crítica também a
poeta Assionara Souza em relação à reprodução da fotografia de Sheila, que foi amplamente
difundida:
logo ali, o repórter, também armado, dispara o flash
confere o furo e encaminha à redação a imagem digital
Sheila cinco mil vezes impressa nas Notícias Populares
Sheila lançada no quintal do assinante
Sheila no balcão da padaria
Sheila nas banquinhas de revista (SOUZA, 2016c, [grifo nosso])

Hito Steyerl aponta que “os flashes das máquinas fotográficas transformam as pessoas
em vítimas, em celebridades ou em ambas as coisas” (STEYERL, 2019, s/p). É o que aconteceu
com Sheila, observa-se inclusive que a poeta não coloca no poema que o repórter estava com
uma câmera, mas sim estava armado e disparou o flash, assim, a voz do poema além de ter sido
exposta de forma impressa e muito rápida pela forma técnica de reprodução dos impressos, foi
para o meio digital:
FADE IN: homem gordo em sala de apartamento
revira os posts em sua rede social
entre fotos fofas de felinos
reproduções de Sheila
sua cara fotoshopada, lavada de sangue
legenda: ‘Filho de catadora é morto com bala perdida’ (SOUZA, 2016c)

Sua imagem se desapropria, é julgada pelo tribunal - das redes sociais – através dos
comentários e é condenada. Observa-se aqui a crítica de Benjamin que nem sempre essas
reproduções em massa serão positivas. Assim através da sua foto em diferentes meios, a voz do
poema tem sua história retratada em um filme, que mesmo tendo valor de eterno, será também
esquecido, junto com a personagem: “o fato é esquecido / Sheila na rua camuflada / Sheila
imagem no cyberspaço viajando à deriva” (SOUZA, 2016c).
Em um emaranhado de referências, ainda há outros enigmas a serem observados no
título: junto com o nome da documentarista alemã, há uma pergunta: “Sonha Hito Steyerl com
ovelhas eletrônicas?”. Ao lermos essa pergunta, de imediato pensamos na obra de Philip K.
Dick: Androides sonham com ovelhas elétricas? (2014). A referência ao livro se concretiza
quando analisamos o paralelo que pode ser feito entre as obras de Assionara e Dick, e porque
em suas publicações no Facebook, Assionara mostrava-se uma grande apreciadora da obra em
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questão25. Dick produziu obras de ficção científica em que aborda questões sobre a construção
das sociedades: critica o capitalismo e o estilo de vida consumista, a banalização midiática e
aponta que a realidade é uma ficção. Nos tempos atuais é possível fazer uma comparação à
superficialidade que encontramos nas redes sociais aos relacionamentos humanos. Em uma
breve contextualização da obra, somos apresentados ao protagonista Deckard, que vive em um
Planeta Terra devastado após uma guerra nuclear. O governo incentiva a população a migrar
para colônias criadas fora da Terra, ficando apenas quem não tem tanto poder aquisitivo, ou
ainda, quem ficou com algum problema recorrente a poeira radioativa que paira sob o ar. Nessas
colônias, são criados androides para auxiliar no trabalho bruto, os androides são produzidos a
partir de uma réplica exata dos seres humanos, tanto em aparências, quanto em emoções, exceto
pela capacidade de sentir empatia. A validade dos androides (ou replicantes) é de quatro anos,
após esse período, eles são descartados. Ao descobrirem isso, os androides migram para a Terra
a fim de evitar seu desligamento e, como são iguais aos humanos, tornam-se “invisíveis”. O
protagonista Deckard é um caçador de recompensas, um caçador de androides, denominado
Blade Runner. Obviamente, a maioria dos animais foi extinta e possuir um animal era, além de
um símbolo de status, uma prova de que possuía a empatia humana. Devido ao alto valor, foram
planejados animais elétricos, Deckard possui um desses animais, uma ovelha eletrônica, mas
seu grande sonho era possuir uma ovelha real, o que não é possível, pois seu salário é pequeno.
Para conseguir alcançar seu objetivo, o caçador de androides irá aceitar o desafio de perseguir
e matar seis poderosos androides. Ao fim, conclui que ao resolver seu sonho, não terá a
felicidade esperada, apenas uma crise existencial.
O primeiro ponto entre a obra de Dick e a de Assionara é a questão tecnológica. Dick
publicou seu texto originalmente em 1968, mas apesar disso é possível analisar críticas à
privação da vida particular dos indivíduos através da tecnologia, justamente um dos pontos
abordados por Assionara em seu poema, narrando como a voz do poema foi exposta e virou
refém dos meios multimídias. Vê-se uma questão levantada sobre a humanidade: somos ainda
capazes de ter empatia pelos outros? Ou essa empatia se perde no meio tecnológico?
Ao pensar na questão acima, vamos para um segundo paralelo entre os textos: o lugar
de origem de ambos. Como já citado, a obra de Dick se situa em uma Terra pós-apocalítica,
com poeira radioativa. A população (pobre e afetada geneticamente pela guerra) que permanece
no Planeta vive em condições sub-humanas, já que a Terra é quase inabitável e radioativa e sua
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Além de vídeos referentes ao filme Blade Runner, que foi inspirado no livro, Assionara Souza publicava
comentários, fotos que remetiam ao enredo e trechos do livro, como pode ser visto em:
<https://www.facebook.com/NNaraAA/posts/1252058184842388>. Acesso em: 04 ago. 2020.
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condição de vida será privada de qualquer direito. Giorgio Agamben fala sobre essas condições
de subcidadania ao falar sobre o Holocausto, no livro Homo sacer: o poder soberano e a vida
nua (2007b) e apontará que os campos de concentração não dariam nenhum suporte de
humanidade, dentro da ficção de Dick é exatamente o que ocorre. E é aqui que vemos
novamente a obra da poeta se entrecruzar com a obra do escritor de ficção científica. O lugar
de origem da poética de Assionara é a periferia, onde para os governos se concentra uma
população homo sacer “uma vida humana matável e insacrificável: o homo sacer”
(AGAMBEN, 2007b, p. 91). Aquele que poderia ser morto, sem que o seu assassino tenha
qualquer punibilidade, não é possível definir um único grupo semelhante para o homo sacer,
pois qualquer indivíduo poderá se tornar um a partir da decisão do soberano de que sua vida
não tem valor, basta o poder decidir e esse indivíduo torna-se matável, como é o caso dos
negros, os periféricos, os imigrantes, os judeus. No caso do poema de Assionara, o personagem
Umberto é morto simplesmente por ser negro. A voz do poema em nenhum momento usará o
termo para nomear a profissão e indicar quem assassinou o garoto, apenas utiliza referências
“coturno, monstro fardado”26, e a personagem sabe dos riscos que corre estando em ambiente
inóspito, assim como a Terra com poeira tóxica. Os replicantes tinham medo de serem mortos,
de estarem onde não deveriam estar por não terem para onde ir. Sheila tinha medo de ser morta,
estando onde não deveria estar: “divisa à frente um par de coturnos / o tecido da farda provocalhe náuseas” (SOUZA, 2016c, [grifo nosso]). É evidente em ambas as obras o receio com o
outro, a personagem Sheila não precisou de um evento apocalíptico para se inserir em um estado
de exceção permanente onde tenha seus direitos e humanidade negados. Percebe-se que a
intenção de Assionara Souza ao referenciar a obra de ficção científica foi uma intenção
engenhosa, uma perfeita charada ao leitor, que com uma leitura minuciosa preenche as lacunas.
Para completar com a riqueza de reportações, vamos observar a segunda parte do título
“ou Isto não é um poema”, aqui vamos até a obra de René Magritte A traição das imagens
(1929), a famosa pintura de um cachimbo com a legenda “Isto não é um cachimbo”. Assionara
era uma apreciadora da obra de Magritte, seu primeiro livro de contos faz alusão a essa pintura.
Publicado em 2005, carrega em sua capa a ilustração do famoso cachimbo e é intitulado Cecília
não é um cachimbo, mesmo nome do blog em que a poeta publicava seus escritos. Ao pensar
em Magritte, sabe-se que sua obra traz grandes reflexões sobre as representações, sobre a
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Essa é umas das características de Assionara Souza em seus poemas, o não dizer carregado de significados,
como encontramos também no poema “Nomorro” (2016b), em que a poeta utilizará a expressão “assassino
fardado”. Disponível em: <http://www.escritorassuicidas.com.br/edicao51_1.htm#assionarasouza51>. Acesso
em: 05 ago. 2020.
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pretensão do realismo em mostrar algo que na verdade não é. Essa afirmação se dá com o título
e o termo adotado: a traição, pois nos chama a atenção de que o que poderia ser óbvio nem
sempre é, já que a representação de um elemento nunca será mais do que isso, uma
representação. Refletindo sobre o poema devemos observar que a poeta não afirma a definição
exata dele, já que utiliza a conjunção “ou”. Fica a possibilidade da dúvida: é ou não é um
poema? O poema entra em crise consigo mesmo.
As conexões aqui propostas, por meio de sugestões da poeta, mostram uma escrita de
caráter afetivo. A questão do afeto é abordada por Luciana Di Leone em seu livro Poesias e
escolhas afetivas: edição e escrita na poesia contemporânea (2014). Leone irá pôr em pauta
como o afeto age na escrita dos poetas contemporâneos, no poder de dialogar e especialmente,
como no caso de Assionara, ser afetada por múltiplas referências, assim “O poema, seja ou não
de poemas consagrados, é um dispositivo de citações, de aspas, de vozes ouvidas.” (LEONE,
2014, p. 24). Leone irá retomar em suas considerações o que já observamos na escrita de
Assionara Souza, o poema se expande para além do literário e vai ao encontro de outras formas
artísticas, demonstrando uma autonomia.
Como se esses poemas quisessem mostrar que por não utilizar uma linguagem
peculiar e específica, por não investir em procedimentos poéticos de longa data,
endossam o projeto identitário moderno. Assim [...] o que fica mais e mais evidente é
o interesse contemporâneo, o imperativo ético, de mostrar os contatos, as afecções e
os afetos, de pensar para além das fronteiras genéricas e disciplinares, mas sem deixar
de ouvir as singularidades que elas possam ter. Ler a partir da noção de afeto participa
dessa atitude, pois ela torna impossível a procura ou a afirmação de identidades de
autoria ou originalidade claras. (LEONE, 2014, p. 59)

Observa-se então que o poema em afeto se relacionando com outros discursos coloca
em pauta a questão da especificidade e aqui temos mais uma característica da expansão poética
em Assionara Souza. Essa expansão ainda vai além dos limites da escrita dos versos do poema,
nesse eixo temático a poeta utiliza seu corpo e voz, tornando-os como parte da apresentação do
poema quando declama sua própria obra. Essa declamação ocorre em um projeto executado
pelo escritor Vinicius F. Barth, o projeto em si é a produção de um curta-metragem em forma
de poesia visual intitulado Darsana27 e foi produzido e publicado no ano de 2017, na revista
R.Nott Magazine. O curta é constituído em três partes e em cada parte há a representação com
zoom de certas imagens e narração de um poema, os poetas que narram seus poemas são:
Assionara Souza, Celso Alves Filho e Julie Fank. A primeira narração, e a qual nos interessa, é
a do poema de Assionara Souza “Sonha Hito Steyerl com ovelhas eletrônicas?”. Conforme a
27

Disponível em: < http://rnottmagazine.com/blog/2017/12/18/darsana/> Acesso em: 06 ago. 2020.
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declamação acontece, são colocadas imagens abstratas que parecem ser fragmentos de um
mecanismo, ao final vamos percebendo que se trata de um aparelho de reprodução de filmes.

Figura 5- Trecho 1 do curta-metragem Darsana.

Fonte: Barth (2017). 28

Figura 6- Trecho 2 do curta-metragem Darsana.

Fonte: Barth (2017). 29

No curta, além da narração de Assionara, ainda são incluídos sons que lembram a cidade
em movimento, sons de tiros e sons de vozes que permitem ao vídeo uma possibilidade de
dicção ainda mais intensa. Ao participar deste projeto, Souza (2017f) afirma:
Claro que um profissional deixaria a dicção mais precisa, mas fiquei feliz de narrar a
história de Sheila, pode-se dizer que se trata, sim, de um poema retirado de uma notícia
de jornal e que ficou dias e dias pendurado no sótão da minha cabeça pedindo pra
existir. 30
28

Disponível em: <http://rnottmagazine.com/blog/2017/12/18/darsana/> Acesso em: 06 ago. 2020.
Disponível em: <http://rnottmagazine.com/blog/2017/12/18/darsana/> Acesso em: 06 ago. 2020.
30
É interessante observar que quando diz “um poema retirado de uma notícia de jornal” a poeta relaciona sua
escrita referindo-se a Manuel Bandeira e ao modernismo. A poeta sabe que segue uma tradição, no caso a
modernista. Mas ao adotar uma escrita inespecífica ela trai essa tradição. A relação entre Assionara Souza e Manuel
Bandeira será analisada profundamente no 3º capítulo, em que trataremos da questão afetiva e a correspondência
na escrita da poeta.
29
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Observa-se então que além da produção do poema, a declamação no curta-metragem
servirá como mais uma forma de documentação para a construção do acervo poético, que busca
através de múltiplas representações um gesto estético, político e social.
Esse gesto parte para a função do poema de Assionara: a produção de uma escrita
poética política. Através de seus versos defende seu ponto de vista em relação a certos aspectos
políticos e sociais, mesmo não deixando isso evidenciado no texto. É nesse sentido que
entendemos a adoção de uma poesia híbrida, que não se enraíza aos moldes, uma poesia que
dará forças às suas opiniões, sem necessariamente expor abertamente sua subjetividade.
Essa função do poema enquanto gesto político é refletida pelo professor, crítico e poeta
Alberto Pucheu, no ensaio “Poesia, filosofia, política” (2016), ao discorrer sobre a força que o
poema tem ou não de apresentar os diversos problemas do mundo contemporâneo:
O poema é, de fato, uma das instâncias que melhor podem realizar um exame crítico
dos poderes estabelecidos de nosso tempo, falando para ele, alertando-nos dos perigos
que insistentemente corremos. Não à toa, contrariamente aos ‘dados oficiais’ que, em
diversos níveis, tentam camuflar as ‘epidemias’ (também e, sobretudo, as epidemias
políticas) de nosso tempo – como se, com isso, elas estivessem erradicadas –, o poema,
desmentindo-os a cada linha, as percebe intensamente, revelando-as de maneira aberta
em seus piores sintomas, mais vivas do que nunca, ao mostrá-las atingindo em cheio
a maior parte das pessoas que habitam o planeta. (PUCHEU, 2016, p. 191)

Assim, esse poema que pode pôr em pauta os problemas políticos (tais como o
preconceito, a desigualdade social, o autoritarismo e problemas ambientais) é um poema que
se expande enquanto forma, indo além da poética, além das suas fronteiras. Florencia
Garramuño em seu artigo “Formas de impertinência” (2014b) falará sobre essa representação
política baseando-se na instalação de Nuno Ramos (a qual já citamos anteriormente) e vai
mostrar que em cruzamentos entre os diversos meios e suportes, não se trata simplesmente de
um mero cruzamento, mas de uma combinação de diferentes referências que potencializam os
pensamentos através de uma força política (que não aparece tematizada em sua obra, mas está
ali) apresentada pelo artista. Assim, percebemos que Assionara Souza ao entrecruzar diferentes
meios como o cinema, a literatura, o cyberespaço, nada mais faz além de dar força política para
que seu poema se torne um protesto sobre as urgências que correm fora do campo artístico.
[d]A questão política da arte: o político estaria nela não na mensagem – por momentos
indecifrável –, nem na transformação do meio específico [...], mas num pôr em
questão a própria ideia de especificidade artística que inclusive puxa a noção do não
pertencimento para outros âmbitos e para além da estética. (GARRAMUÑO, 2014b,
p. 94)
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Em “Sonha Hito Steyerl com ovelhas eletrônicas? ou Isto não é um poema”, Assionara
(2016c) utiliza uma forma de apresentação do poema que não é comum em suas obras, usa aqui
para que a forma expandida possa dar conta das ideias políticas e sociais as quais defende. Julia
Klien aponta ainda que essa questão política na poesia é uma característica própria das poetas
contemporâneas que “surpreende, que interpela, irrita, fala o que quer, fala o que sente, o que
dói, e se faz ouvir em saraus, na web, nas ruas, enfim, onde sua palavra chega mais alto”
(KLIEN, 2018, p.105).
Compreendendo isto, entramos em outra questão: por que Assionara seria autorizada a
falar dos problemas enfrentados pelo pobre, negro e periférico? Hoje em dia, na literatura, muito
se questiona sobre o “falar em nome do outro” e o que isso representa. Em uma publicação na
sua página do Facebook, a própria Assionara pede licença para poder contar a história de Sheila:
Peço licença aos autores negros, que certamente estariam autorizados a falar de
Sheila, mas não deixo de pensar em Clarice, aquela branca burguesa e entediada que
sempre trazia o coração em frangalhos por sentir a dor que não era sua mas que
deveras sentiu, quando ela escreveu a crônica sobre o mineirinho (bandido morto pela
polícia com 13 tiros) ela diz: no 13o tiro ele sou eu. Então, aqui vai: vamos! (SOUZA,
2017f, [grifo nosso])

A questão do direito à escrita, por parte daqueles que de alguma forma estão excluídos
da sociedade, geralmente exclusão decorrente da desigualdade social, é um debate que deve ser
analisado e discutido de forma minuciosa e atenta, ponto sobre o qual não vamos debater aqui.
Acreditamos que a literatura brasileira deve contar com múltiplas vivências e produções que
venham das mais variadas classes sociais e gêneros da sociedade, mas nosso interesse será sobre
como a poeta fala com tanto afinco de um assunto fora de sua vivência. A primeira justificativa
vem do escritor moçambicano Mia Couto, quando este aborda justamente a questão do lugar de
fala, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo “em nível social e político, tem todo sentido
que alguém não deva falar no lugar do outro. Para representar as mulheres, tem que ser uma
mulher. Mas, em nível literário, isso não tem sentido (COUTO, 2020, p. 01)”.
Embora Ludmer (2010) e Garramuño (2014a; 2014b) não abordem em seus
pensamentos a questão da representação já que há uma indistinção entre realidade e ficção, há
na crítica contemporânea um viés que coloca a representação em pauta, como é o caso da
discussão apontada pela professora e pesquisadora Regina Dalcastagnè no artigo “Uma voz ao
sol: representação e legitimidade na narrativa brasileira contemporânea” (2002). O ponto que
deve ser observado é como acontecerá essa representação, como o autor enquanto autor irá
descrever o outro sem saber o que é estar em seu lugar.
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Pode parecer que a representação de grupos marginalizados é impossível, uma vez
que a vivência de classe média dos escritores – com tudo o que isto implica em termos
de conhecimento, sensibilidade, privilégios e preconceitos – criaria uma barreira
intransponível entre eles e o universo de despossuídos que circula ao seu redor. Não
é bem assim. A narrativa é uma arte em evolução, que busca caminhos novos frente a
obstáculos novos. Um desses ‘obstáculos’ é o aumento da consciência sobre as
diferentes formas do preconceito (DALCASTAGNÈ, 2002, p. 53)

A autora irá dividir essa representação do outro em três blocos: o “Exótico”
(subdividido como “cínico” e “piegas”) que são aqueles autores cujas obras mostram um cunho
preconceituoso e estereotipado ocultos na escrita; o “Crítico” (subdividido em “implícito” e
“explícito”) compreende os autores que questionam os problemas sociais através de críticas,
sendo conscientes de sua situação; e, por fim, estaria o grupo “De dentro”, formado por autores
que seriam “o outro”. Analisando as informações fornecidas por Dalcastagnè (2002) e
observando a poética de Assionara Souza, constata-se que a poeta faz parte do grupo “crítico”,
pois coloca-se totalmente consciente do seu lugar, inclusive pede licença para falar em nome
do outro.
Autoridade de quem fala pelo outro tem de ser questionada, tanto em termos literários
quanto sociais. O que não significa que a representação de grupos diferentes daquele
de onde procede o autor deva ser abolida até porque, usando os termos de Anne
Phillips em sua discussão sobre o problema da representação feminina, isso
inadvertidamente condenaria vozes minoritárias a trabalharem apenas com questões
ou cultura de ‘minoria’, sendo que o verdadeiro problema ‘não é quem deveria falar e
de que perspectivas, mas como assegurar às mulheres nativas e de cor, acesso
integral e idêntico às oportunidades de publicação’ (DALCASTGNÈ, 2002, p. 61)

Desta forma, Assionara pode e deve escrever sobre a minoria, pois respeita o outro e
critica os problemas sociais. A poeta demonstra ter empatia, o que dentro da obra de Dick
(2014) significará: ela é verdadeiramente humana. A aposta que Assionara faz no inespecífico
é uma aposta exclusiva do poema em questão. Não há outros escritos da poeta que se comparem
com o que vimos aqui. É, portanto, uma busca em problematizar as questões sociais, em dar ao
leitor uma experiência mais palpável, a fruição irá ser mais intensa. É também a condição de
não precisar de uma editora o que dá a poeta a possibilidade para se arriscar nesses campos, os
meios digitais tornam-se verdadeiros palcos para poemas com engajamentos políticos, com
reivindicações e críticas.

Brilhantemente, a poeta soube usar múltiplas referências, não

entrando somente em outros campos, como entrando em outras obras. É importante notar que
essas referências não são apenas uma repetição de vozes herdadas, agem como ressonâncias da
escuta, não apenas apontando o “já pensado” (LEONE, 2014), mas sim propiciando novas e
valiosas reflexões ao leitor. Por fim, esse apanhado de informações que encontramos em
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“Sonha Hito Steyerl com ovelhas eletrônicas? ou Isto não é um poema”, como o uso de
enjambements, o passo que o poema dá em direção a prosa, a inserção de diferentes meios e
afetividades com outras obras, mostram que o poema não pode ser caracterizado com as
especificidades do gênero. Ele se torna inespecífico, é a poesia pós-autônoma de Ludmer, o que
Pucheu chamará de “apoesia”.
À luz de suas considerações no livro apoesia contemporânea (2014), observamos como
esse gênero abandonará alguns dos pilares primordiais da poética, tais como o formato livro e
o mercado editorial, característica que percebemos em Assionara Souza. Pucheu ainda falará
da necessidade dessa “apoesia” ir além de simplesmente uma crônica, um testemunho, uma
autoficção, como se precisasse sempre de mais. No entanto, ela

não precisa de meios

promocionais ou avalizadores, que abandone todas as definições do que é a literatura. No
decorrer, poeticamente, Alberto Pucheu enfatiza ainda:
E que, além disso, não queiram fazer parte de nenhum sistema estético convencional.
E que, além disso, seja uma escrita-imagem-ideia que, dando visibilidade pública à
sua profanação, sobrepusesse, nesse gesto político, a voz do anônimo comum, do
qualquer, ao que há de exclusivamente privado, ao que há de Estatal e ao que há de
imperial, sem privilegiar assuntos reforçados pela literatura de maior vendagem [...]E
que, além disso, sua política seja a do cotidiano e seu cotidiano seja político [...]E que,
além disso, acatando o jogo dispersivo dos transeuntes, ela se insira nele no meio do
cotidiano por intensidades imprevisíveis, abalando e destruindo a própria categoria de
espectador. E que, além disso, não requisitando uma inserção em alguma totalidade
espacial da cidade, ela assuma o caráter meramente fragmentário do espaço qualquer
de que se utiliza, transformando-o. [...] E que, além disso, me leva a não saber se é ou
não o que se pode chamar de literatura ou de poesia. Que ela seja sem livro, sem
autoria, sem gênero, sem nação, sem cidade, sem bairro, sem dinheiro, sem mercado,
sem consagração, sem avalização prévia, sem os meios de comunicação de massa...
Que ela seja sem. Que ela seja. apoesia. Contemporânea. (PUCHEU, 2014, p. 273274)

Precisamos desse longo excerto de Pucheu, para mostrar que o poema de Assionara é
indefinível, é nada mais do que uma força poética.
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3. POESIA MULHER: AFETIVIDADE, ENDEREÇAMENTO
Damos cria aos escritos e se os adestramos ao modelo macho de escrita é por ainda
não nos crermos livres para aceitar o jeito que nos nascem os textos: estes
degenerados textos sem gêneros ou plurigêneros, generosos, que agregam o
vaginofálico ser.
Escritoras: desobedeçam, desobstruam, degenerem-se. Chega de generais e seus
gêneros. (SOUZA, 2015a)

Refletir, analisar, estudar e documentar poemas da escrita feminina pode ser considerada
uma forma de resistência, de rompante com as tradições e preconceitos sociais em um lugar que
antes era exclusivo do sujeito homem. Se nos séculos passados as poetas estavam destinadas a
escrever apenas sobre assuntos pré-determinados pela sociedade - assuntos amenos e suaves que não interferissem na poética masculina, as poetas da contemporaneidade surgem com uma
nova pegada de escrita, pois o mundo contemporâneo proporcionou a possibilidade de um total
posicionamento político. A pesquisadora Fani Miranda Tabak reflete sobre isso em seu artigo
“Campo literário e literatura de autoria feminina no século XIX na América Latina” publicado
na coletânea Mulher e literatura: vozes consequentes (2015):
Estudar o passado nos permite ainda identificar a historicidade da construção
discursiva das mulheres, repensando a variedade de posições que ocupam opondo-se,
muitas vezes, ao universalismo que padroniza culturas, legitimando sistemas de
dominação. As dimensões desta abordagem, no entanto, não são menos
problemáticas, uma vez que temos de considerar as especificidades históricas, bem
como nosso posicionamento político crítico, fruto do mundo contemporâneo.
(TABAK, 2015, p. 52)

Podemos pensar novamente no que diz Klien (2018, p.106) quando aponta: “mesmo
quando o feminismo não aparece tematizado ou refletido numa dicção mais ousada,
infalivelmente ecoa como uma espécie de fecundação subterrânea do poema, ainda que isso não
seja muito visível no texto”. Ao falar no termo feminismo, em nossa análise, percebe-se que
dentro da poesia de Assionara não encontraremos um feminismo militante. Seu ponto de vista
nem sempre está em primeiro plano, temos que analisar sua escrita de forma mais cautelosa,
observar as sátiras, as ironias, para encontrá-lo. Obviamente há momentos em que esse
posicionamento se encontra de forma direta, como podemos perceber na citação inicial deste
capítulo que se refere a uma publicação feita pela poeta em seu perfil pessoal do Facebook.
Assionara Souza irá falar diretamente com as colegas escritoras, fortalecendo a ideia de que
abandonem o modelo “macho” de escrita. É interessante também observar o termo criado:
“vaginofálico” - uma sátira ao falocentrismo. Sob essa ótica, a pesquisadora Cecil Jeanine
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Albert Zinani, em artigo também publicado na coletânea Mulher e literatura: vozes
consequentes (2015) enfatiza que:
É tarefa do feminismo fomentar a revisão dessas ideias e representações,
desconstruindo o predomínio da visão androcêntrica e subvertendo a lei do pai, por
meio de estratégias que questionem o poder do falo como organizador das relações
que estruturam a produção, as organizações e as instituições, ou seja, a sociedade.
(ZINANI, 2015, p. 220)

Assim, percebemos que Assionara Souza faz parte do movimento feminista mesmo sem
apresentar uma poética militante ou um feminismo explícito. Em diversos trabalhos, a poeta irá
realizar exatamente essa tarefa que, segundo Zinani, é “imposta” ao feminismo. Deste modo,
este capítulo será destinado a observação de trabalhos de Assionara Souza a partir dos seguintes
prismas: em primeiro momento, a revisão e desconstrução de personagens femininas
produzidas por homens, baseando-se em questões afetivas, presentes nos poemas: “A mulher
de Lot” (2016e), “Drummond em tempos sinistros” (2015b), “Bandeira” (2016f), “Misael seu
desgraçado” (2017g) e “Penélope” (2017h) ; em segundo momento, a produção de poemas que
fortalecem as vivências do eu-mulher e a escrita do íntimo, detendo-se à análise de poemas que
partem da ideia de endereçamento, tanto para destinatários nomeados quanto para anônimos,
em um emaranhado de referências externas que cabe ao leitor desvendar, os poemas
selecionados aqui serão: “Águas de Ariel” (2016g), “Olhos por olhos” (2017i) e “É tarde de
segunda-feira” (2018).

3.1 Sobre o outro: a potência do afeto

De acordo com o dicionário Ferreira (1999, p. 62) podemos definir o substantivo
afetividade como: “Psicol. Conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma
de emoções, sentimentos e paixões, acompanhados sempre de impressão de dor ou prazer, de
satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza”. Esses “fenômenos
psíquicos” podem ser transmitidos através de diversas formas: em pinturas, músicas, fotografias
e em poemas. Na literatura as definições de afeto/afetividade são postuladas por Luciana Di
Leone (2014), já introduzidas no capítulo anterior, quando afirma que um poema é um
dispositivo de citações e vozes já ouvidas. É a partir desse viés que selecionamos os poemas
para a construção deste momento, poemas que conversam com outras obras e que apresentam
vestígios de afeto por outros poetas.
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Leone (2014) reflete a partir de Deleuze sobre as noções de “afecção” – contato entre
dois corpos que se relacionam – e o “afeto” – o elemento resultante da afecção, mas não
reduzido a ela. Leone colocará esses elementos na ideia de “escolhas afetivas”, por isso quando
fala em afeto comporta ambas as significações. A autora pontua: “os afetos só podem ser
problemáticos, ou não serão afetos” (LEONE, 2014, p. 35), e é o que podemos observar nos
poemas de Assionara Souza que analisaremos neste momento: ela apresenta referências que
mostram a forma como foi “afetada”, mas não escreve baseando-se em elogios vazios. Souza
apresenta críticas, problemáticas, questiona o original, seja através de ironias ou de sarcasmos.
Podemos exemplificar essa ação de Assionara através do poema “A mulher de Lot”, em que
considerando a noção de afeto enquanto relação, ou seja, enquanto a capacidade de afetar e ser
afetado, a poeta entrecruza a história bíblica, questionando e problematizando o papel da
mulher:
A mulher de Lot
Um passo atrás
Enquanto a cidade desaba
Todos correndo
Um tumulto dos diabos
O filho, a filha, o marido
A vizinha da frente - com quem o infeliz tem fornicado
Há mais de cinco anos embaixo de seu nariz
Como se ela não soubesse
Como se ela não tivesse visto de tudo nessa vida
Ele perguntando se a camisa vermelha
- Aquela com um só bolso no lado direito?
- Sim. Essa mesma.
Se a camisa vermelha não estava limpa e bem passada
E o filho indo no mesmo caminho
Tratando-a feito lixo
- A mãe não sabe pronunciar a palavra ‘estultícia’. Tenta mãe!
Estúpidos todos
Até a filha, que ela tanto ensinou
Agora andava com um centurião
Um centurião!
Maior desgosto para uma mãe
E depois dessa correria toda
Quando arrumassem pouso
Adivinhem quem prepararia o jantar!
Não teve a menor dúvida
Mirou a cidade em chamas
Uma sensação incrível
Deixar de ser uma mulher de pedra
Seu corpo inteiro puro sal rebrilhando ao sol (SOUZA, 2016e)31

31

Disponível em: <https://www.facebook.com/NNaraAA/posts/1049347298446812>. Acesso em: 09 nov. 2020.
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A referência utilizada é clara, a poeta aproveita-se de uma passagem bíblica de Gênesis
para repensar a condição da mulher. Em “Destruição de Sodoma”, somos apresentados a
história de Lot, que abriga anjos em sua casa. A população da cidade não concorda com esse
gesto e para tentar acabar com as represálias, Lot oferece suas filhas aos homens de Sodoma
para que deixem os anjos em paz “Ouvi: tenho duas filhas que ainda são virgens, eu vo-las
trarei, e fazei delas o que quiserdes” (BIBLÍA, Gênesis 19:8). Os homens não aceitam e tentam
novamente avançar para ir a caminho dos anjos – que consideram estrangeiros – assim, os anjos
decidem destruir a cidade e salvam a vida de Lot e sua família, enviando-os para longe, com
apenas uma orientação: não olhar para trás.
O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo,
vinda do Senhor, do céu. E destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos
os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Lot, tendo olhado para
trás, transformou-se numa coluna de sal. (BIBLÍA, Gênesis 19: 25-26 [ grifo nosso])

A frase destacada corresponde a única menção à mulher de Lot nesta estória, a
participação das mulheres – pelo menos nesse livro - é escassa. A conclusão do conto se dá com
Lot vivendo sozinho com as duas filhas, que aflitas por gerarem filhos, embebedam o pai e se
deitam com ele.
Assionara Souza em seu poema dá voz a essa mulher, uma figura que no original aparece
em segundo plano. Obviamente são incrementados novos personagens como um filho e uma
vizinha. A voz do poema irá justificar a ação da mulher: ela não olhou para trás apenas por
curiosidade32, a personagem sente o sufocar da rotina, estava cansada, traída pelo marido,
submissa aos afazeres domésticos, desprezada pelos filhos. A voz do poema desconstrói a
imagem da personagem mulher que estava inferiorizada, sendo mera coadjuvante, oferecendo
um protagonismo feminino, apresentando a produção de uma personagem oposta à da história
original. Essa atitude é uma ação comum entre as poetas da contemporaneidade, como afirma
a pesquisadora Rita Lenira de Freitas Bittencourt em seu artigo “A estranha poesia das
mulheres: corpos, vozes, performances” (2020):
Se experimentam, outra vez, em um ‘fora’ das convenções, incorporando,
literalmente, na palavra, o orgânico, o político, as condições específicas de gênero,
32

Fica subentendido que a mulher não obedeceu às orientações e olhou para trás por curiosidade, podemos pensar
em como o substantivo “curiosa” é sempre ligado às mulheres. Primeiro pelo viés machista e pejorativo que
considera a mulher como um ser naturalmente curioso. Mas podemos considerar a curiosidade enquanto marca,
que aponta que a mulher tem a ideia de desejo próprio. A curiosidade a instiga a seguir suas vontades, rompendo
o vínculo com a obediência patriarcal. Pela curiosidade há também o desvendar do outro, só enxergo o outro se
aquele me causa interesse, a curiosidade é necessária para buscar o novo.
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raça e/ou classe, em busca de singularidades identitárias, por um lado, e em rota de
fuga de lugares consolidados de certas dicções canonizadas, por outro.
(BITTENCOURT, 2020, p. 249)

Nesse sentido, é interessante observarmos o que aponta o pesquisador Douglas Rosa da
Silva em seu artigo “Mapas-sentidos na Poesia Brasileira Contemporânea” (2018) quando
reflete sobre as vozes que atravessam a escrita das mulheres.
A poesia brasileira contemporânea, notadamente a poesia produzida por poetas
mulheres, vocaliza, ao mesmo tempo, um turbilhão de vozes. Vozes que falam com a
escrita e que estão com a escrita. Vozes que convidam a experiência e se fundem na
vivência com outras vozes. (SILVA, 2018, p. 600)

Observando a trajetória de poemas já apresentados nos capítulos anteriores, é possível
afirmar que Assionara Souza valoriza e respeita seus colegas escritores e que a escrita do outro
reflete na sua própria, como é o caso do poema “Bashô e o menino”(2019), mas é importante
destacar que ao valorizar o outro, Assionara redescobre novas maneiras de utilizar essas
referências, especialmente no que diz respeito às críticas de como são retratadas as figuras
femininas. Embora o primeiro poema aqui analisado não se refira a um outro poeta e sim a uma
história, os próximos poemas que observaremos são derivados de outros escritos por poetas
homens.
O afeto que está presente na escrita de Assionara mostra a sua conduta ética na vida,
assim podemos dizer que afeto e ética estão interligados. Essa afirmação corresponde com o
que pontua Diana Klinger, em Literatura e ética: da forma para a força (2014), quando,
baseando-se nas considerações de Spinoza, diz: “afeto é um termo central para pensar a ética.
Ética como forma de estar no mundo, escolha existencial pela potência” (KLINGER, 2014, p.
82). Nesse sentido, o posicionamento ético se dá pelas relações de afeto, a escolha em agir ou
ficar inerte está relacionada à forma como a questão afetiva age em cada sujeito. Tomemos
como base o poema “Drummond em tempos sinistros” (2015b) publicado em sua página
pessoal no Facebook:
Drummond em tempos sinistros
Poema de sete faces
Quando eu nasci
Um anjo escroto desses que tocam punheta disse: Quem mandou nascer mulher! Vai
acabar embuchando!
As casas espiam os homens
Que correm atrás de outros homens
À tarde, talvez vá à sauna gay
Matar urgentes desejos
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O bonde passa cheio de pernas:
Pernas brancas pretas amarelas.
O tarado já fica ligado e se achega nas minas
pra dar umas encoxadas
Eu tudo vejo. Porém meus olhos não perguntam nada.
O homem atrás do bigode
Com cara de sério, simples e forte
É um filho da puta de um pedófilo
Já fez o filho da minha vizinha
O homem atrás dos óculos e do bigode
Meu Deus, e os fundamentalistas políticos
Que querem se fazer de Deus
Com seus discursos facistas
Mundo mundo vasto mundo
Se eu fosse preto, me chamasse Raimundo
E não tivesse o ensino médio
Seria mais um nordestino fudido
solução para se ganhar eleição
Eu não devia te dizer
Mas essa rua
Esse revólver
Botam a gente comovido como o diabo. (SOUZA, 2015b)33

Em primeiro plano temos a questão afetiva quando Souza referencia o poeta Carlos
Drummond de Andrade. Seu poema foi publicado em 31 de outubro de 2015, dia em que
Drummond completaria 113 anos, o gesto da poeta representa a valorização, o respeito e a
admiração para com o outro e indica como o afeto a atravessa. Assionara Souza não escreve
diretamente a Drummond, mas usa um poema dele para criar sua própria poesia.
A poesia recente nada inventa. De modo efetivo, a poesia recente parece estar tomada
por descobridoras e descobridores [...] as poetas, nas elaborações de seus
procedimentos, nada inventam – tudo está disposto. O que parece estar sendo feito é
o encontro, a descoberta, a armação de inéditas funcionalidades para a ferramenta
mais usual, incorporando-a aos seus procedimentos de composição e dando a essa
ferramenta um novo corpo, corpo maleável. (SILVA, 2018, p. 608)

Assim, com base em “Poema de sete faces” 34, Souza aproveita do que já está disposto
e, incorpora isso em sua escrita. Ao analisarmos a questão estrutural do poema, nota-se que no
título Assionara cita o nome do poeta do texto original trazendo-o para o tempo presente
(tempos sinistros) e no primeiro verso menciona o título de origem, assim, exceto na primeira,
o restante das estrofes e versos se estruturam exatamente da forma como Drummond utilizou,

33
34

Disponível em: https://www.facebook.com/NNaraAA/posts/924703464244530. Acesso em: 10 nov. 2020.
Carlos Drummond de Andrade publicou “Poema de Sete faces” em seu primeiro livro Alguma Poesia, em 1930.
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inclusive em alguns versos iniciando-se com as mesmas palavras. Nos dois poemas, o último
verso é exatamente igual.
Observadas essas questões, em segundo plano vemos como a ética se apresenta na
construção desse poema, a partir de escolhas de palavras e termos que nos ajudam a desvendar
o posicionamento da poeta. Assionara não foge do estilo de escrita utilizado por Drummond –
também da fase gauche do poeta – pois tem em sua escrita uma linguagem permeada de ironia,
pessimismo, reflexão existencial. Mas por outro lado, a poeta traz a escrita para as questões
políticas do seu tempo, como o abuso sexual, críticas ao machismo e as dificuldades que as
mulheres, mesmo na contemporaneidade, ainda encontram no decorrer da vida simplesmente
pelo fato de serem mulheres:
O tarado já fica ligado e se achega nas minas
pra dar umas encoxadas
Eu tudo vejo.
[...]
O homem atrás do bigode
Com cara de sério, simples e forte
É um filho da puta de um pedófilo
[...]
Quando eu nasci
Um anjo escroto desses que tocam punheta disse: Quem mandou nascer mulher! Vai
acabar embuchando! (SOUZA, 2015b [grifo nosso])

As críticas aos comportamentos sociais são inúmeras, além das citadas temos também
críticas à política aliada à religião e ao descaso com os pobres. Essa potência em assumir uma
voz questionadora, explicitando o viés ideológico e as condições de vida e posições políticas
fazem parte da poética das mulheres ao longo do século XX, passando por Adélia Prado, por
Hilda Hilst, até chegar ao tempo presente, com Assionara Souza. “A constatação mais do que
evidente é de que se consolida, viva e pulsante, uma desbocada e politizada tradição da poesia
menor, [...] que é falada por mulheres, escrita por mulheres e publicada por mulheres.”
(BITTENCOURT, 2020, p. 257). Pensamos em Adélia Prado, a primeira poeta a inspirar-se no
poema de Drummond em “Com licença poética”:
Com licença poética
Quando nasci um anjo esbelto,
desses que tocam trombeta, anunciou:
vai carregar bandeira.
Cargo muito pesado pra mulher,
esta espécie ainda envergonhada.
Aceito os subterfúgios que me cabem,
sem precisar mentir.
Não sou feia que não possa casar,
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acho o Rio de Janeiro uma beleza e
ora sim, ora não, creio em parto sem dor.
Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina.
Inauguro linhagens, fundo reinos
— dor não é amargura.
Minha tristeza não tem pedigree,
já a minha vontade de alegria,
sua raiz vai ao meu mil avô.
Vai ser coxo na vida é maldição pra homem.
Mulher é desdobrável. Eu sou. (PRADO, 2002, p. 11)

A forma da escolha de escrita de Adélia é muito diferente de Assionara, mas é possível
perceber a singularidade do feminino quando a voz do poema assume a função de mulher.
Adélia parodia Drummond apresentando uma sutileza nas palavras, o anjo torto torna-se
esbelto, a voz do poema define-se ainda como uma espécie envergonhada, aceitando o que lhe
cabe, o dia a dia, o papel de mãe e esposa. Porém, mesmo assim o poema marca o nascimento
da poeta mulher, que não aceita que falem por ela. No universo de Assionara Souza, a sutileza
já não está presente: o anjo torto, que passa a ser esbelto, torna-se por fim “escroto” – e “toca
punheta”; há a presença de uma linguagem e termos coloquiais como forma de fortalecer o
pensamento político que a poeta defende: embuchando, minas, encoxadas, filho da puta,
facistas, fudido. A poeta não é mais uma espécie envergonhada, a voz do poema fala o que quer
e o que pensa.
Essa ideia de “aproveitar-se” do outro é uma das características não só da poesia, mas
das obras artísticas, principalmente, a partir do século XX. Aproveitar-se, não em sentido de
tirar vantagem do outro, mas de estabelecer um diálogo. O crítico Nicolas Bourriaud em Pósprodução: como a arte programa o mundo contemporâneo (2009) reflete sobre as práticas
artísticas no que chama de “pós-produção”:
Todas essas práticas artísticas, embora muito heterogêneas em termos formais,
compartilham o fato de recorrer a formas já produzidas. Elas mostram uma vontade
de inscrever a obra de arte numa rede de signos e significações, em vez de considerála como forma autônoma ou original. Não se trata mais de fazer uma tábula rasa ou
de criar a partir de um material virgem, e sim de encontrar um modo de inserção nos
inúmeros fluxos de produção [...]. Assim, os artistas atuais não compõem, mas
programam formas, em vez de transfigurar um elemento bruto (a tela branca, a argila),
eles utilizam o dado. (BOURRIAUD, 2009, p. 12-13 [grifos do autor])

Deste modo, os artistas não buscam “superar” o já existente, mas sim utilizá-los como
ferramentas. Para escolher quais ferramentas usar entrará em campo o afeto. Assim, ao utilizar
certas referências para compor suas obras a partir das escolhas afetivas, cabe observar que além
de pensar no imperativo ético, no mostrar os contatos e as fronteiras, não podemos deixar de
ouvir as singularidades que atravessam cada poema (LEONE, 2014). No caso da escrita de
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Assionara, ao fazer a escolha de poemas compostos a partir de outros já produzidos por homens,
temos que levar em consideração a singularidade do feminino. No capítulo anterior, ao falarmos
sobre lugar de fala, ficou evidente que o homem pode (e deve) escrever sobre a mulher, como
afirma Mia Couto (2020), mas é inegável que as experiências que as mulheres têm são distintas,
já que o fato de serem mulheres as faz passar por vivências específicas da sua posição no
mundo. Por isso, quando Assionara escreve a partir da sua vivência, sua singularidade surge, a
combinação de diferentes fontes e múltiplas vozes compõe a “marca pessoal” da poeta.
Outra escolha afetiva feita por Assionara Souza é quanto ao poeta Manuel Bandeira, são
diversos poemas e publicações em que o menciona.
Figura 7- Publicação de Assionara Souza no Facebook35

Fonte: Perfil pessoal de Assionara Souza no Facebook (2016)36

35

Ao analisar os detalhes, observa-se a multiplicidade afetivas que atravessam o cotidiano de Assionara Souza:
em sua foto de perfil vemos a poeta Hilda Hilst.
36
Disponível em< https://www.facebook.com/NNaraAA/posts/1015828651798677>. Acesso em: 13 nov. 2020.
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Para esse momento apresentaremos dois poemas em que são nítidas as referências à obra
de Bandeira. No primeiro, essa percepção já está encaminhada no título: “Bandeira” (2016f),
publicado no blog Cecilia não é um cachimbo:
Bandeira
As mulheres do sabonete Araxá
São cinquentonas gostosas
E moram em casas largas
Com cães latindo felizes em torno de suas saias
Pela manhã, acordam abrindo janelas
Com aquele gesto expansivo de um
Jesus recendescido do eterno crucifixo
O olhar doido doidinho pra devorar o dia
Se possível, sem alvoroço
Há espaço para todos no coração dessas três
Agora cuidam das mães
Abraçam e beijam os netos
E riem, como elas riem com as frases que eles dizem
A primeira — não insistam!
Só faz ligações pra fixo
Imagino ela se enrolando no fio do telefone
Tipo a moça do filme
Emoldurada na porta que dá para um jardim
Conta-me as últimas novidades
Os casos mais descabidos
Fico por dentro de tudo e ainda arrisco um palpite
Ai, essa eu amo muito demais e desejo
A segunda é das redes sociais
Tem perfil em vários sites
Adoro quando ela agarra o gargalo do frisante
Fica assim meio alisando e me falando dos amantes
Os olhos faíscam da vingança de saber
Por trás de cada calça o tipo de pau que abarcam
Segreda-me esse segredo com a língua em meu ouvido
Ai, essa eu amo muito demais e desejo
A terceira já foi prostituta linda que eu namorei por um tempo
Fazia ponto na esquina da quadra de minha rua
E quando o frio batia até não poder de jeito
Eu ia lá ter com ela dividir um cigarrinho
Um gole do bom conhaque
Ouvir confissões doídas
Tomar ódio de polícia
Imaginar um movimento e fazer revolução
Meus reinos, meus festins:
Tudo por esses olhares
A alegria tão lírica
Os mantras que elas recitam
As velas de sete dias para São Jorge Guerreiro
Novena de Nossa Senhora e o sagrado feminino
Sagrações da primavera, conselhos, receitas, chás
Tudo isso eu adoro
Nessas mulheres tesudas do sabonete Araxá!
Não quero nunca que morram
Minha vontade por elas vem de um tempo tão antigo
De quando os homens que andavam no mundo
Um mundo avesso a esse nosso
Eram gentis cavalheiros
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Respeitavam bem as moças
E cuidavam das crianças
Não havia choro nem dor,
Era amor e temperança e cantigas de ninar
Essas cinquentonas lindas
Ainda me bouleversam e hipnotizam
Os meus reinos, meus festins
Esses versinhos chinfrins: deixarei tudo pra elas
A cismar sozinho à noite
Abro um livro já antigo
Fico lendo e repetindo o poema feito reza
Ao poeta solitário que inventou essa balada
E adormeço convencido:
Tenho mais do que preciso
Desejo só o que quero
Tudo belo belo belo (SOUZA, 2016f)37

Há aqui uma repetição de processo já observada no poema anterior. No título há o nome
do poeta do texto original “Bandeira” e no primeiro verso, a poeta menciona parte do título do
poema que serve de inspiração “Balada das três mulheres do sabonete Araxá”, que está presente
no livro Estrela da Manhã, de 1936. O poema é publicado por Manuel Bandeira a partir de um
cartaz com a propaganda do sabonete Araxá que o poeta viu em Teresópolis - RJ.
É interessante observar elementos na escrita de Manuel Bandeira que são comumente
observados na escrita de Assionara Souza como o verso livre, a métrica irregular, a inserção da
prosa na poesia. Há também os elementos tomados da publicidade, do jornal, como vimos no
poema: “Sonha Hito Steyerl com ovelhas eletrônicas? ou Isto não é um poema” (SOUZA,
2016c) apresentado no capítulo anterior, em que Assionara traz para a poética referências de
notícias verídicas. Ao realizar esse gesto, Assionara inclina-se a um método utilizado por
Bandeira, essa absorção de notícias de páginas policiais pode ser vista no poema “Poema
retirado de uma notícia de Jornal”, publicado em 1930, no livro Libertinagem. Neste poema,
Bandeira apresentará de forma prosaica um acontecimento ocorrido com o feirante João
Gostoso, um possível suicido. Os lugares e informações apresentados são vagos, por exemplo
o sobrenome “Gostoso” e um barracão sem número no morro da Babilônia. Assim, surge a
questão: existiu mesmo um João Gostoso? Se levarmos em consideração a época, bem como as
informações apresentadas, veremos que foi muito mais fácil desvendar quem foi Sheila –
personagem de Assionara Souza do que quem foi João. Mas é muito provável que o João de
Bandeira também tenha sim existido, o jornalista Armando Antenore, em uma reportagem
publicada na Folha Piauí traz diversas informações reunidas que apresentam indícios da morte
de um suposto João – vulgo João Gostoso – e analisando-se as datas, esse João corresponde ao
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personagem de Bandeira. Então, realmente sua poesia foi tirada de uma notícia de jornal e anos
depois Assionara Souza adota a mesma técnica. Um fato que comprova que a poeta aproveitase do mesmo mecanismo pensando especificamente em Bandeira é em um comentário (já
apresentado no capítulo anterior) em sua rede social: “fiquei feliz de narrar a história de Sheila,
pode-se dizer que se trata, sim, de um poema retirado de uma notícia de jornal” (SOUZA,
2017f, [grifo nosso]).
Voltando ao poema “Balada das três mulheres do sabonete Araxá” vemos que Bandeira
coloca o feminino não como figura indefesa, doméstica, mas sim como figura carnal, sensual.
Em ambos os poemas encontramos três mulheres pelas quais a voz do poema se encanta. A
diferença é que a apresentação feita por Bandeira é rápida, enquanto Souza se debruça em cima
de cada mulher, fornecendo características minuciosas. Há também uma passagem no tempo,
agora as mulheres do sabonete Araxá “são cinquentonas gostosas” (SOUZA, 2016f). Em
“Balada das três mulheres do sabonete Araxá” não há individualidade, apenas um desejo pelas
três, desejo que pode ser considerado uma obsessão. Já em “Bandeira” (2016f), Assionara traz
características próprias para cada uma. A primeira, que antes era descrita por Bandeira apenas
como a mais nua, é agora aos olhos da voz do poema de Souza aquela que fica ao telefone –
apenas no fixo – sabe e compartilha de todas as novidades. A segunda, que no poema de
Bandeira era o desejo de casamento, é agora aquela que se interessa pela modernidade digital,
mas ainda tem o ardor e desejo dos amantes. E a terceira, a qual a voz do poema não poderia
viver sem, no poema de 1936, é descrita por Souza como aquela que é prostituta, com a qual a
voz do poema teve um romance, talvez a mais rebelde quando juntos imaginavam a revolução.
E se na escrita de Bandeira a figura da mulher como mãe não era evocada, Souza mostra que
as mulheres podem sim possuir esse papel maternal e continuarem “gostosas”, “tesudas” e
“lindas”.
São cinquentonas gostosas
E moram em casas largas
Com cães latindo felizes em torno de suas saias
Pela manhã, acordam abrindo janelas
Com aquele gesto expansivo de um
Jesus recendescido do eterno crucifixo
O olhar doido doidinho pra devorar o dia
Se possível, sem alvoroço
Há espaço para todos no coração dessas três
Agora cuidam das mães
Abraçam e beijam os netos
E riem, como elas riem com as frases que eles dizem (SOUZA, 2016f, [grifos nossos])

Souza mostra ainda que mesmo não sendo mais jovens, as mulheres ainda têm o poder
de afetar: “Essas cinquentonas lindas / Ainda me bouleversam e hipnotizam” (SOUZA, 2016f).
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Em “Desconfigurações do corpo feminino: textualidade fora da lei” (2020), a pesquisadora e
professora Rita Terezinha Schmidt fala sobre a representação do corpo feminino na literatura:
O corpo feminino foi construído como um espaço colonizado pelos discursos da
religião, da arte e da razão científico-filosófica e suas respectivas crenças e leis. O
fato de que temas em torno do corpo e da subjetividade feminina vêm ganhando
espaço na literatura de autoria de mulheres significa, de um lado, uma tomada de
posição com relação à violência constitutiva dos regimes de representação da tradição
patriarcal e, de outro, uma afirmação da liberdade de narrar histórias que não se
reduzem a enredos de pais e filhos. (SCHMIDT, 2020, p. 264)

Tais afirmações trazem um novo prisma dos padrões de beleza, rompendo com as ideias
pré-definidas de como as mulheres deveriam ser para serem desejadas. Também se observa a
“função” do papel das mulheres através dos olhares de ambos os poetas. Bandeira traz a figura
feminina como um produto (assim como o sabonete, produto ofertado na propaganda), como
um ser indefeso, delicado, que é ardentemente desejado: a voz do poema necessita delas
enquanto amantes. Enquanto Assionara remodela os ideais de origem. As três mulheres da voz
do poema de Assionara são mulheres fortes, independentes, cheias de vitalidade, invertendo a
lógica: são elas que vão atrás dos amantes, elas têm o poder de escolha. Deste modo, novamente
a poeta reafirma a ideia de que apesar de ter apego a tradição, ela busca produzir pelo olhar da
diferença, pelo olhar da “poesia mulher”.
Ao final do poema é possível ver vestígios de outra obra de Manuel Bandeira:
Ao poeta solitário que inventou essa balada
E adormeço convencido:
Tenho mais do que preciso
Desejo só o que quero
Tudo belo belo belo (SOUZA, 2016f)

Ao “poeta solitário”, observamos aqui a analogia direta a Bandeira e nota-se que os
últimos três versos se ligam com “Belo, belo”: “Belo belo belo, / Tenho tudo quanto quero.”
(BANDEIRA, 1993, p. 180). Se em “Bandeira”, Assionara transforma de forma sutil a escrita
de Manuel Bandeira, deixando em entrelinhas suas opiniões e críticas em “Misael, seu
desgraçado” (2017g) a poeta “escancara” seus posicionamentos. Publicado em sua página
pessoal do Facebook, o poema é um recado direto para Misael, personagem do poema
“Tragédia Brasileira”, publicado no livro Estrela da Manhã (2012) de Bandeira, que se
apaixona por Maria Elvira, uma prostituta:
Misael,
funcionário
da
Fazenda,
com
63
anos
de
idade.
Conheceu Maria Elvira na Lapa - prostituída, com sífilis, dermite nos dedos, uma
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aliança
empenhada
e
os
dentes
em
petição
de
miséria.
Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a num sobrado no Estácio, pagou médico,
dentista,
manicura...
Dava
tudo
quanto
ela
queria.
Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado.
Misael não queria escândalo. Podia dar uma surra, um tiro, uma facada.
Não fez nada disso: mudou de casa.
Viveram três anos assim.
Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael mudava de casa. Os amantes
moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua General Pedra, Olaria, Ramos, Bonsucesso,
Vila Isabel, Rua Marquês de Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clapp, outra vez no
Estácio, Todos os Santos, Catumbi, Lavradio, Boca do Mato, Inválidos...
Por fim na Rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos e de inteligência,
matou-a com seis tiros, e a polícia foi encontrá-la caída em de cúbito dorsal, vestida
de organdi azul. (BANDEIRA, 1993, p. 160)

A escrita de Bandeira se assemelha muito com uma notícia policial, pois apresenta
nomes e lugares definidos. Como se fosse um crime real, mas em uma sociedade onde crimes
assim realmente acontecem, Souza constrói seu poema embasando-se em uma crítica social:
Misael, seu desgraçado
O que é que tinha de fazer isso com a pobre da Maria Elvira
Se ela não te amava, ela não te amava
Se ela não te queria, ela não te queria
Não se compra um amor com o dinheiro pro dentista
Não se conquista um coração com a conta do salão
Deixasse ela ser quem ela era, seu infeliz, seu ingrato, seu corno, assassino ficcional
Agora purgue nesse inferno de nunca jamais ter sido merecedor do amor de Maria
Elvira
E sempre que eu leio lá está ela te deixando mil vezes
E mil vezes, ao final, a lingerie azul esvoaçante
Vestindo o corpo morto em decúbito dorsal (SOUZA, 2017g)38

Em primeiro momento vemos a questão afetiva dentro da poética, a voz do poema se
coloca enquanto leitora de Bandeira: “assassino ficcional [...] eu leio lá está ela” (SOUZA,
2017g, [grifos nossos]), assim por mais que a voz do poema/a leitora, não concorde com Misael,
usa sua história como meio reflexivo. À vista disso, mesmo que o feminismo não seja
tematizado, a voz do poema trata de assuntos que se deslocam para esse campo. Enquanto na
escrita de Bandeira talvez haja a tentativa de justificativa pelo ato cometido por Misael,
centrando-se em uma realidade cotidiana, em que o poeta se aproveita da prosa na poesia para
relatar um acontecimento, Assionara mostra que não existem justificativas, a célebre frase “a
culpa não é da vítima”, posicionando-se sobre o fato. Novamente vemos que a poeta usa seus
ideais para reformular o já escrito, traindo a tradição: “Não se compra um amor com o dinheiro
pro dentista / Não se conquista um coração com a conta do salão / Deixasse ela ser quem ela
era, seu infeliz, seu ingrato, seu corno, assassino ficcional” (SOUZA, 2017g).
38
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No artigo “Ecos sociais do homicídio de mulheres na narrativa contemporânea”
publicado na coletânea Mulher e Literatura: vozes consequentes, o pesquisador Carlos Magno
Gomes reflete acerca do feminicídio dentro da literatura. A pesquisa em questão é sobre obras
narrativas, mas em se tratando da análise de poemas que se encontram com a prosa, observa-se
que são reflexões pertinentes:
A literatura brasileira de autoria feminina reforça a luta pelos direitos da mulher
quando expõe a ferida social do femicídio como um crime bárbaro. Na ficção, o tema
da violência de gênero é retomado a partir de sua face mais cruel, o femicídio. Ele é
descrito como algo pavoroso que faz parte de uma estrutura que impõe ao corpo
feminino a honra masculina como o limite entre vida e morte. (GOMES, 2015, p. 212)

Assim, as produções da poeta ecoam para uma aproximação com o feminismo, a
sororidade e com o respeito às mulheres. Essa abordagem aparece de forma direta no poema
“Penélope (Depois de João)”, publicado por Assionara em sua página no Facebook, no dia 07
de março de 2017, acompanhado de uso de hashtags: #8demarço #NiUnaMenos #paramostodas
#dia8euparo #nenhumaamenos #diainternacionaldamulher #poesiapraguerra. É um poema
dedicado ao Dia Internacional da Mulher, a publicação em redes sociais torna-se uma
ferramenta que possibilita gestos afetivos em tempo real.
Penélope
(Depois de João)
Uma mulher sozinha não tece uma revolução:
Ela precisará sempre de outras mulheres.
De uma que apanhe esse grito que ela
e o lance a outra; de uma outra mulher
que apanhe o grito de uma mulher antes
e o lance a outra; e de outras mulheres
que com muitas outras mulheres se cruzem
os fios de sol de seus gritos de mulher, para que a revolução, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todas as mulheres.
E se encorpando em bordado, entre todas,
se erguendo manta, onde entrem todas,
se entretecendo para todas, no toldo
(a revolução) que plana livre
de armação
de impedimentos
de violências
de incompreensão
A revolução, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: uma nação. (SOUZA, 2017h)39

Neste poema múltiplas observações devem ser feitas. Em cada leitura novas referências

39

Disponível em: <https://www.facebook.com/NNaraAA/posts/1266963936685146>. Acesso em: 16 nov. 2020

79

e informações se entrecruzam. Em primeiro plano nos atentemos ao título que traz nomes
próprios. Leone reflete acerca das relações afetivas que podem ser percebidas em poemas que
se apresentam “deformados” por diferentes recursos linguísticos, tais como os nomes:
[...] tal como se tenta materializar através da utilização profusa de itálicos, caixas de
diálogo, aspas, signos de interrogação, pronomes demonstrativos – todos marcas
linguísticas que colocam em questão uma concepção referencial da linguagem e
obliteram a possibilidade de encontrar uma voz própria e autorizada para a
enunciação. [...] Vemos, nesse sentido, um trabalho com a linguagem para que ela
mesma se apresente enquanto pegada, marca, resto, vestígio dos encontros com
poetas/poemas. Além desses recursos linguísticos que evidenciam a presença do
outro, outros elementos aparecem com intensidade, e se tornam o estopim dos debates:
os nomes próprios. De lugares, de textos e de pessoas que referem – de forma velada
ou não – momentos concretos da vida literária. Esse fato solicita não uma leitura que
procure debelar os eventos biográficos compartilhados e referidos – como se o ‘real’
ou a ‘vida’ fossem o sentido último e verdadeiro do texto –, mas uma leitura que seja
capaz de ver as marcas das aberturas do texto ao seu fora, dado que se apresenta
como afetado por diversas forças, textuais ou não, apagando no final das contas essa
fronteira.[LEONE, 2014, p. 171-172 [grifos nossos]).

Assim, com base nessas considerações, cabe ao leitor desvendar quais são as aberturas
que a poeta coloca em seu texto e porque estão ali. Em primeiro plano temos o nome
“Penélope”. A partir da leitura e análise atenta do poema fica evidente que o apego à tradição
de Assionara não se prende apenas ao modernismo, mas vai até a tradição grega, chegando ao
poeta Homero e sua obra Odisseia. Em um dos mitos que compõe sua obra, Homero apresenta
o herói Ulisses e sua esposa Penélope. Ulisses vai para a Guerra de Tróia e Penélope
desempenha o papel da esposa fiel, esperando seu amado por 20 anos sem saber se ele está vivo
ou não. Apesar de ter esse papel de “mulher submissa”, Penélope mostra-se ardilosa,
controlando o próprio destino. Seu pai quer que se case novamente e ela concorda, mas com a
condição de se casar apenas quando terminar de tecer uma mortalha para uso do seu sogro que
já era idoso. Muito ardil, Penélope tecia a mortalha durante o dia e quando a noite chegava,
desfazia seu trabalho, recomeçando no dia seguinte. Durante muito tempo ela consegue
prolongar seu novo casamento, mas isso acaba quando é descoberta por uma empregada. No
fim, Penélope aceita se casar desde que seu novo esposo seja capaz de atirar uma flecha como
seu esposo fazia. Nenhum pretendente conseguiu, até que Ulisses chega disfarçado de mendigo,
mata todos os concorrentes e retorna aos braços de sua amada.
E em segundo momento, no subtítulo temos o nome próprio “João”. Como a proposta é
observar poemas de autoria masculina que Assionara Souza revisita e que em dois de seus
poemas já notamos um processo parecido, no caso a citação do nome do autor no início,
busquemos agora desvendar a identidade de João. Ao evidenciarmos alguns verbos do poema,
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podemos criar um paralelo com a escrita de João Cabral de Melo Neto, especificamente no
poema “Tecendo a manhã”, publicado em 1966, em A Educação pela pedra.
Tecendo a manhã
Um galo sozinho não tece uma manhã;
Ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
E o lance a outro; de um outro galo
Que apanhe o grito que um galo antes
E o lance a outro; e de outros galos
Que com muitos outros galos se cruzem
Os fios de sol de seus gritos de galo,
Para que a manhã, desde uma teia tênue,
Se vá tecendo, entre todos os galos.
E se encorpando em tela, entre todos,
Se erguendo tenda, onde entrem todos,
Se entretendendo para todos, no toldo
(A manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
Que, tecido, se eleva por si: luz balão. (MELO NETO, 1994. p.345)

Deste modo, Assionara Souza aproveitara dos textos dos dois poetas para a construção
da sua poética. Enquanto empresta a personagem de Homero, usará a estética de João Cabral.
Mas o objetivo final é o mesmo, trazer essas obras produzidas pelo viés masculino, para um
poema que fortaleça a “poesia mulher”.
Em seu poema, João Cabral falará sobre o acontecimento da manhã: “Um galo sozinho
não tece uma manhã”, podemos pensar aqui no provérbio popular “Uma andorinha sozinha não
faz verão”, é assim que o poeta constrói seu texto, no entrecruzamento entre os cacarejos dos
galos a manhã vai se construindo. Podemos interpretá-lo no sentido de questões sociais,
ninguém vive sozinho, precisamos das relações com o outro para viver. E ainda pode ser lido
pelo prisma do metapoema, cada canto do galo é um verso que vai sendo lançado a outro verso,
formando enfim o poema.
Assim, percebe-se que Assionara Souza faz uso do poema de João Cabral, colocando-o
no campo das questões sociais, a metáfora do galo transforma-se agora para a figura da mulher.
A voz do poema indicará que as mulheres precisam se unir para realizar revoluções. Uma
precisa ouvir o grito – a voz da outra, tanto daquelas que vieram antes, quanto daquelas que
ainda virão.
De uma que apanhe esse grito que ela
e o lance a outra; de uma outra mulher
que apanhe o grito de uma mulher antes
e o lance a outra; e de outras mulheres (SOUZA, 2017h)
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O uso do verbo “tecer” é emprestado por Assionara tanto de João Cabral, quanto de
Homero, visto que a personagem Penélope é uma tecelã. A partir deste prisma, podemos
perceber a tecelagem como metáfora: primeiro porque Penélope tecia “o próprio destino”.
Segundo, porque podemos analisar a partir do ângulo do cotidiano, dos afazeres domésticos:
“Para que a revolução, desde uma teia tênue, / se vá tecendo, entre todas as mulheres”.
(SOUZA, 2017h, [grifo nosso]). A teia (que aqui podemos também chamar de linha) tênue que
se tece a partir das vozes que as mulheres compartilham nos remetem ao texto já apresentado
anteriormente “Bordado e costura do texto” (2015) de Tamara Kamenszain, que discorre
exatamente sobre esse gesto, descrevendo a conversa entre as mulheres como um emaranhado
de discursos. Podemos dizer que esse emaranhado se forma a partir dessa teia, uma linha de
costura, que se embaraça e depois se tece, desenvolvendo-se na oralidade. Voltando a Penélope
de Homero, podemos associar com a ideia de que na Grécia Antiga, a tecelagem era muito mais
que uma atividade, era uma forma de comunicação essencialmente feminina, deste modo
observamos que Assionara Souza utilizando o verbo “tecer” no poema traz a ele duas
significações: o tecer como trabalho manual e o tecer como comunicação: “Com a sussurrante
conversa de mulheres, foi se criando uma corrente inquebrável de sabedoria por transmissão
oral, nunca coletada em livros” (KAMENSZAIN, 2015, p. 17). Desta forma, a partir das várias
vozes o poema surge. No uso do metapoema diversas representações poderão definir o produzir,
o escrever, aqui temos o “tecer”, uma função doméstica, assim como o “costurar, bordar,
cozinhar, limpar [...] são metáforas que nasceram na tarefa doméstica e a ela devem sua
obsessão artesanal” (KAMENSZAIN, 2015, p. 18). Nesta escrita de mulheres, Tamara conclui:
“ali sedimenta e cresce, como uma teia de aranha, o imenso texto escrito pelas mulheres.”
(KAMENSZAIN, 2015, p. 22 [grifo nosso]).
Outra pesquisadora que se debruça sobre os estudos comparativos de escrita feminina
aos afazeres e utensílios domésticos é Rita Lenira Bittencourt. Em seu artigo “Poética das
margens: de brilhos, sopros e utensílios”, a pesquisadora ao analisar poemas de Lu Menezes e
de Ana Luísa Amaral, que utilizam elementos do íntimo, do efêmero, chega à conclusão de que
as poetas:
Ao explorarem temporalidades, objetos e sentidos mínimos, configuram uma
condição discursiva que, no âmbito teórico, recoloca a discussão desde os espaços do
interior - do gênero, do corpo, da casa -, marcando e concretizando um distanciamento
da tradição falocêntrica. (BITTENCOURT, 2017, p. 110)

Ao analisar o trabalho da poeta, é possível notar um posicionamento que valoriza os
poetas pelos quais ela nutre uma noção de afeto, mas que ao mesmo tempo permite repensar a
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posição da mulher. Deste modo, ao “dialogar” com versos já escritos pelos poetas, Assionara
dá um novo sentido, uma nova roupagem a eles. Como é o caso de “Tecendo a manhã”, quando
a voz do poema conclui com um bordado:
E se encorpando em bordado, entre todas,
se erguendo manta, onde entrem todas,
se entretecendo para todas, no toldo
(a revolução) que plana livre
de armação
de impedimentos
de violências
de incompreensão (SOUZA, 2017h)

Essa “manta” – um utensílio doméstico - age para a voz do poema como um escudo,
uma proteção. Se estiverem unidas estarão livres das violências, das incompreensões. Tecendo
e bordando juntas, as mulheres irão então além de se protegerem produzir uma revolução que
trará frutos: “A revolução, toldo de um tecido tão aéreo \ que, tecido, se eleva por si: uma
nação.” (SOUZA, 2017h [grifo nosso]). No sentido de nação temos um agrupamento de
pessoas, de povos. Assim, podemos pensar também no sentido maternal, se não as mulheres,
quem produzirá uma nação? Deste modo a maternidade torna-se um dispositivo de poder, a voz
do poema não trata as mulheres como seres frágeis e maternais, não se refere a função do
“instinto maternal”, mas sim da possibilidade - da força - de gerar sociedades, gerar nações
“gerar impactos afetivos que tornam possível não a fixação de identidades, mas sim a produção
de subjetividades e identificações” (SCHMIDT, 2020, p. 270).
Homero apresenta a personagem Penélope de forma “independente”, no sentido de que
ela dribla os costumes, procurando decidir o seu destino. Mas a Penélope de Assionara (que
vem “depois” de João), é realmente independente. Ela não esperaria um esposo por tanto tempo,
e se caso desejasse esperar, não precisaria usar artimanhas para justificar suas decisões. No
entanto, não é exatamente essa visão que a voz do poema de Assionara nos remete. Ela é uma
mulher além, que não se contenta com a situação atual - não apenas dela, mas das mulheres em
geral – e decide agir, faz acontecer. Deste modo, a partir da fruição literária, Assionara busca
através de sua escrita provocar essas reflexões e questionamentos na sociedade, como ela lança
na hashtag “#poesiapraguerra”, uma poesia para a guerra, para a luta das mulheres . E ela tem
sucesso em seu compromisso, isso se comprova se analisarmos a repercussão do seu poema nas
mídias digitais.
Como já discutido, os meios digitais possibilitam uma divulgação mais rápida, fácil e
ampla. Podemos dizer que entre todos os poemas de Assionara Souza, “Penélope (Depois de
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João)” foi um dos que mais teve repercussão e divulgação. Essa visibilidade veio cerca de um
ano depois que Assionara fez a publicação original e alguns meses após o falecimento da poeta.
Durante as eleições presidenciais do ano de 2018 o poema foi amplamente compartilhado e
reproduzido no Facebook, tanto em páginas pessoais, quanto em páginas coletivas de mulheres
que o utilizavam como forma de resistência. Outro ponto analisado anteriormente a respeito das
facilidades das publicações em redes sociais e que pode ser comprovado aqui é a interação
rápida entre os leitores. Os leitores dão um retorno aos textos, opinando através de comentários
ou podem ainda demonstrar reações, como no caso do poema abaixo, em que a pesquisadora
Regina Dalcastagnè “reage” ao poema, com a função disponibilizada pela rede social utilizada.

Figura 8- Poema de Assionara Souza publicado em um grupo formado por mulheres no Facebook

Fonte: Grupo no Facebook “Mulheres unidas contra Bolsonaro” (2018)40

É possível constatar que Assionara Souza cumpre com seus objetivos ao utilizar a
afetividade para construir sua escrita e mostra que seus poemas:
40

Publicação
visível
apenas
para
integrantes
do
grupo.
Disponível
em:
https://www.facebook.com/groups/grupomucb/permalink/582498688890307/>. Acesso em: 20 nov. 2020.
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Modulam diferentes modos da citação, que não deixa de ser uma reescrita, trabalho
que, sem respeitar o tempo cronológico nem a lógica causal, testemunha tanto o
impacto das outras vozes quanto o trabalho feito sobre elas, o poder de afetar e ser
afetadas que elas carregam; e, ainda, falam de uma projeção – um endereçamento do
próprio texto – que aponta e solicita a continuidade desse trabalho. Continuidade,
porém, que mostra os seus impasses quando o outro é identificado. (LEONE, 2014, p.
172)

A poeta apresenta um recorte preciso e calculado de quais poemas irá “reescrever”:
poemas escritos por poetas do cânone masculino. Por mais que sejam escritores admirados pela
poeta, ela não deixa de analisar o cunho machista que essas obras carregam, mesmo que muitas
vezes o machismo apareça de forma sutil. Ao se referir a textos e autores canônicos, Assionara
mostra que a tradição do homem como criador não pode mais deixar a escrita de autoria
feminina de forma secundária, deste modo a poeta atinge ideias que propõe, repensando e
transformando o papel da personagem feminina na literatura.
3.2 “Endereçamento: para o outro, meu amigo”

Luciana Di Leone reflete sobre a amizade dentro de poemas no terceiro capítulo de
Poesia e escolhas afetivas (2014) e é deste capítulo que emprestamos o subtítulo para a presente
parte da pesquisa “Endereçamento: para o outro, meu amigo”. Leone (2014) irá refletir sobre a
poética de Aníbal Cristobo, quando ele imprime em suas poesias uma clara intenção de
endereçamento. Justamente o que vamos observar nos próximos poemas de Assionara que
podem ou não serem identificados por nomes próprios: “Águas de Ariel” (2016g), “Olhos por
olhos” (2017i), e “É tarde de segunda-feira” (2018). Observa-se nesses poemas, que por mais
que exista o nome do destinatário, o leitor não é excluso. Mesmo sendo poéticas do íntimo, o
poema não se fecha entre emissor e receptor.
Em “Poesia, crítica, endereçamento” (2014), a pesquisadora e professora Celia Pedrosa
irá discutir a questão de endereçamento a partir da análise de obras de Ana C. e advindo das
reflexões do crítico Silviano Santiago reafirma que todos os poemas são como um estado de
travessia para com o outro, cabendo aos leitores em um gesto simultâneo de ternura e desafio
desvendar quem é o outro. Na escrita de Assionara Souza é possível identificar possíveis
endereçamentos41, como no poema “Águas de Ariel” (2016g) publicado no blog Cecilia não é

41

Ao pensarmos nas relações afetivas e no apego à tradição que Assionara carrega, podemos fazer uma ponte
entre os poemas de circunstâncias produzidos por Manuel Bandeira, como aqueles publicados no livro Mafuá do
Malungo (1993), em que o poeta publica diversos versos criados em uma “espontaneidade”, versos para uso
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um cachimbo e acompanhado de um destinatário abaixo do título “Para Ariel Nobre”. Para
identificarmos e desvendarmos esse endereçamento, temos que migrar para outras plataformas
digitais. Em uma rápida pesquisa no Google, fica-se sabendo que Ariel Nobre é um homem
trans, artista, diretor e cineasta. Em outra rápida pesquisa - agora no Facebook - é possível ver
que Assionara publicava com frequência conteúdos que se relacionavam com Ariel. O cineasta
passou por momentos difíceis relacionados com preconceito e homofobia, até uma tentativa de
suicídio42. Em uma publicação em seu próprio Facebook faz um desabafo:

Figura 9- Publicação de Ariel Nobre no Facebook

Fonte: Página pessoal de Ariel Nobre no Facebook (2016)43

A partir dessa solicitação pedindo que os amigos compartilhem com ele suas vontades
de viver, Assionara produz um poema, completamente atravessado pelo afeto e endereçado ao
amigo44, que publica como forma de comentário:

doméstico. Assim, as poesias endereçadas de Assionara Souza que serão analisadas neste capítulo, são mais uma
referência à tradição modernista.
42
Ariel Nobre cita esses momentos de sua vida em um relato publicado pelo site Uol. Em 2018, enfrentando todas
as dificuldades, o cineasta produz o documentário Preciso Dizer Que Te Amo em que aborda a violência, o
preconceito
e
o
suicídio
entre
transsexuais.
Disponível
em:
<https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/08/01/fui-ameacado-por-ser-trans-desisti-do-suicidioe-hoje-sou-cineasta.htm?cpVersion=instant-article>. Acesso em: 23 nov. 2020.
43
Postagem
de
Ariel
Nobre.
Disponível
em:
<
https://www.facebook.com/arielnobret/posts/10208679011915393>. Acesso em: 23 nov. 2020.
44
É importante destacar que não sabemos qual é o grau de amizade entre ambos, neste caso o uso do substantivo
“amigos” refere-se a uma amizade aparentemente virtual.
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Figura 10- Comentário de Assionara Souza à postagem de Ariel Nobre no Facebook

Fonte: Página pessoal de Ariel Nobre no Facebook (2016)45

Manifesta-se nesse poema46 uma posição política de Assionara, quando assume o papel
de colocar-se em defesa das minorias. A água que vem neste momento como tempestade é vista
como elemento de transformação e purificação. Há também a citação à mitologia “Somos a
promessa de Athena”, ou seja: sábios e corajosos. Ainda há referência ao corpo, ao verbo
“parir”: “O menino novo parido de si / Inteiro e estonteante” (SOUZA, 2016g) o nascimento de
algo novo, de um corpo novo, de enfim tornar-se aquilo que nasceu para ser. Dessa forma, por
mais que o poema seja endereçado a alguém específico, é um poema que pode ser “aproveitado”
45

Disponível em: <https://www.facebook.com/arielnobret/posts/10208679011915393>. Acesso em: 23 nov.
2020.
46
Assim, podemos observar que a publicação original do poema aconteceu como forma de comentário. Foi só
depois que Assionara Souza o publica – acompanhado do destinatário- no blog Cecília não é um cachimbo.
Disponível em: <http://cecinest.blogspot.com/2016/03/ariel.html>. Acesso em: 23 nov. 2020.
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por qualquer leitor que se reconheça nele. Leone (2014) aponta que o leitor deverá explorar o
poema, sem fechar seus significados, não se prendendo aos dados biográficos – como o nome
próprio -, para que mesmo sobre uma marca identificatória o poema possa ser singular. Assim,
a partir da fruição literária, cada leitor que se identificar com o poema poderá tomá-lo para si.
O endereçamento na poesia é pensado como alcance do outro, colocando em pauta as
subjetividades desse outro, decorrentes da relação de ambos. Deste modo, outro poema que
segue os mesmos “parâmetros” de “Águas de Ariel” é “Olhos por olhos” (2017i). Neste poema
vemos novamente o endereçamento para o outro, acompanhado do nome próprio: “Para Leo
Mir” neste caso, Assionara refere-se ao seu amigo, o professor Leomir Bruch.
No carnaval de 2017, Leomir e seu namorado foram vítimas de homofobia 47 e a partir
dessa situação ele publicou um forte relato em sua página pessoal do Facebook:

47

No site do Correio Braziliense podemos observar a notícia do acontecimento: Homossexuais são agredidos em
festa
de
escola
de
samba.
Disponível
em:
<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2017/02/27/interna-brasil,577021/homossexuais-saoagredidos-em-festa-de-escola-de-samba.shtml>. Acesso em: 24 nov. 2020.
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Figura 11- Publicação de Leomir Bruch no Facebook:

Fonte: Página pessoal de Leomir Bruch no Facebook (2017)48

Muitas pessoas se solidarizaram com a lamentável situação, entre elas a poeta Assionara
Souza, que pelas palavras de Leomir: “transformou nossa luta em verso”49, através do poema
“Olhos por olhos” publicado em seu Facebook:
Olhos por olhos
Em solidariedade
48
49

. Disponível em: < https://www.facebook.com/leobruch/posts/1256655247754739>. Acesso em: 24 nov. 2020.
Disponível em: < https://www.facebook.com/leobruch/posts/1257558137664450>. Acesso em: 24 nov. 2020.
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Aos que se abstêm de beijar em público
Por medo de serem banidos
Insultados
Espancados
Assassinados
Decretaremos um dia sem beijos escancarados
Um dia sem abraços apertados
Nos aeroportos
Nos terminais rodoviários
Nas filas dos metrôs
Um dia inteiro sem encoxadas de adolescentes apaixonados nos pontos de ônibus
24horas intermináveis sem carinhos públicos
Nenhuma expressão explícita de amor
Nos pátios das escolas
Nenhum chupão no pescoço
Na despedida da festa
Em frente ao prédio sob o olhar do porteiro
Nada de beijos rápidos e fortes
No amarelo do sinal
Sem EuTeAmo gritados
no meio da rua, nas praças, nos parques
Nenhum aperto de mãos nos leitos de hospitais
Abraços nos cinemas: interditados
pelo prazo de um dia
Agarrar aquelas pernas no sofá da sala
Em presença de toda a família
Também está proibido pelo eterno, solitário e frio tempo que perdurar este decreto
Aos que se arriscarem
E forem flagrados
Em escândalos de beijos ou quaisquer das restrições acima citadas
Igualmente serão banidos
Insultados
Espancados
Assassinados
Depois de encerrado o dia
Os hipócritas sentirão
Uma sede infinita de amor
E se houver sobreviventes
Beijar escondido
Estará restrito à máxima conquista de crianças curiosas
E amantes incendiários
Nenhum amor será mais necessário
Somente máquinas, trabalho escravo
E a eterna espera pelo décimo terceiro salário. (SOUZA, 2017i)50

Em 2016, Assionara Souza já havia publicado uma versão desse poema em seu
Facebook, mas após a violência contra seu amigo, Assionara incrementa alguns versos na
escrita para republicá-lo, endereçando-o. Assim, o endereçamento ocorre não como
formalidade textual, mas como forma de alcance do outro, colocando em questão as
subjetividades de cada um com a derivação da relação. O poema endereçado passa ser um gesto
de carinho, de empatia, de aproximação. Há também, retomando as ideias já lançadas
anteriormente, o gesto político. O endereçamento por si só é um movimento político: “Nesse
50

Disponível em: < https://www.facebook.com/NNaraAA/posts/1260279797353560 >. Acesso em: 24 nov. 2020.
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sentido, pensar a poesia a partir do endereçamento é pensar [...] que o ‘eu’ poético é antes de
mais nada um gesto, um movimento, um ato, político porque endereçado” (PEDROSA et al.,
2018, p. 104). E essa ideia política é reafirmada quando a voz do poema se conecta com
diversas vivências e escancara o que deve ser dito, assim como empresta sua voz para os outros.
Além da correspondência fora do corpo do poema que Assionara faz para “Leo Mir”,
dentro dele a voz do poema irá endereçar a escrita utilizando o substantivo “solidariedade” e
definindo para com quem será solidário: “Aos que se abstêm de beijar em público / Por medo
de serem banidos / Insultados / Espancados / Assassinados” (SOUZA, 2017i).
E então a voz do poema cria um decreto, citando situações cotidianas que deixarão de
ocorrer, pequenas demonstrações de afetos que fazem parte do dia a dia: na escola, nos
hospitais, aeroportos, praças. Com o objetivo de levar o leitor a refletir: se não nos
incomodamos com esses gestos feitos rotineiramente por pessoas heterossexuais, porque os
mesmos gestos (ou ainda mais ínfimos) feitos por pessoas homossexuais incomodam tanto, ao
ponto de pessoas chegarem a serem mortas? Então mostra como seria o mundo em geral sem
essas demonstrações: sem amor seremos apenas máquinas.
O poema é ainda, composto por versos breves e inúmeros enjambements que buscam
criar expectativas em relação ao que vêm, aumentando a potência do que quer ser dito. Assim,
ao optar pelo uso de enjambements, a poeta reforça a potência poética e política que defende:
Nenhuma expressão explícita de amor
Nos pátios das escolas
Nenhum chupão no pescoço
Na despedida da festa (SOUZA, 2017i)

Nos versos acima percebemos o corte antes da voz do poema definir em que locais serão
proibidas as demonstrações afetivas, procurando levar o leitor a uma reflexão, a imaginar
possibilidades do que virá. Quando a voz do poema define qual será a punição de quem não
seguir o decreto, o uso dos enjambements favorece a espera pelo desenrolar da atitude daquele
que agora detém o poder:
Aos que se arriscarem
E forem flagrados
Em escândalos de beijos ou quaisquer das restrições acima citadas
Igualmente serão banidos (SOUZA, 2017i).

Assim, as escolhas da poeta pelo corte na construção dos versos permite uma
provocação sobre as violências que são moldadas na nossa realidade social. Deste modo, o
poema é endereçado para Leomir e a todos aqueles que sofrem com essas agressões, mas pode
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também ser endereçado como forma de ferramenta de reflexão para que aqueles que detém o
privilégio de não estarem nessa posição pratiquem a empatia e repensem suas atitudes, que
muitas vezes não está acompanhada de um gesto violento, mas que apresenta-se em um “olhar
feio” . Conclui-se que o poema é escrito para Leomir, mas “sem deixar de lhe pertencer, é, ao
mesmo tempo, e por ter sido esvaziado de toda transcendentalidade, para qualquer um”
(LEONE, 2014, p. 193).
A questão do endereçamento não se apresenta com apenas uma possibilidade – a
indicação do nome próprio – o endereçamento pode aparecer em referências abertas dentro do
texto, que nem sempre será possível ao leitor desvendar. Como é o caso do poema “É tarde de
segunda-feira”, publicado em 2018 no blog Escritoras suicidas:
É tarde de segunda-feira
As palavras dançam em mil vozes
Não pode evitá-las
Quer apenas dormir e deixar o corpo esquecer
Ontem de madrugada
Chegando da festa
(Sempre depois da festa os desastres
— Como se um deus não perdoasse
O cansaço de nossa alegria)
A mão segura o calcanhar
Esquerdo e, antes que o sapato escape,
Um telefone grita
Ninguém será jamais uma ilha
Do outro lado da linha,
O gemido ensaia a frase de socorro
Recompor-se, esquecer a entrega
Do corpo ao prazer vivido na festa
O amor nos impele a obrigações vastíssimas
— Sim! Já estamos indo! Fica calmo.
Procura não se mexer...
A cidade respira uma camada tímida de brisa
Os homens mergulham
Em alienações produtivas
Quem flagra sua maquiagem gasta
E o cabelo desarrumado
Não acerta uma pista do enredo dessa trama
Então ela providencia tudo
Para que fiquem bem, para que estejam bem
Nada mais do que a impossível obrigação
Agora, na tarde densa de insônia
Conduz seu fantasma ao espelho
Mira-se longo e compreensivo
Como se arrancasse o coração
Com o machado do ‘sim’ (SOUZA, 2018)51

Em uma primeira leitura, observamos versos livres em métrica irregular e a adoção de
enjambements que encaminham o poema para a prosa, para uma crônica que não nos traz
51

Disponível em: <http://www.escritorassuicidas.com.br/edicao53_2.htm>. Acesso em: 01 dez. 2020
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elementos conhecidos ou nomes para que possamos o definir como um poema afetivo ou um
endereçamento – salvo os dois últimos versos, que nos levam a pensar na Madrasta da Branca
de Neve que pede ao caçador o coração da menina. A brecha para o endereçamento surge
quando o poema é publicado de forma póstuma na página dedicada a autora no Facebook com
uma denominação marcando quem será seu receptor: “Para Silvana Guimarães”. Como já
apresentado anteriormente, Silvana era uma amiga virtual íntima de Assionara e contamos com
a sua ajuda na participação de uma entrevista para essa pesquisa. Silvana é também escritora e
poeta e publica suas obras com o heterônimo “Adelaide Do Julinho”, uma referência ao
pseudônimo usado por Chico Buarque durante o período da ditatura militar “Julinho da
Adelaide”. Ao ser questionada sobre a escolha desse heterônimo e a relevância dessa escolha
dentro do cenário social atual, Silvana diz:
O heterônimo. Eu comecei a escrever poeminhas indecentes e não queria assinar com
o nome verdadeiro, com medo da censura. Hehe. Então, fiz como Julinho da Adelaide,
do Chico. Inverti o nome. Uma pretensão danada. Mas começou como brincadeira e
foi pegando. Custei a misturar a Adelaide com a Silvana, escondi o ‘parentesco’ por
muito tempo. (GUIMARÃES, 2020)

Obviamente a censura a qual Silvana se refere não é a mesma a qual Chico Buarque
enfrentou, mas ao publicar poemas “ousados”, em meios digitais, o uso de um heterônimo,
conforme define Silvana, garantiu à poeta de certa forma um anonimato. Foi na mesma
entrevista também, que Silvana fala sobre sua intimidade com Assionara Souza:
A partir de 2010 nossa convivência ganhou intimidade. Foi quando passamos a
conversar todos os dias, por mensagens ou pelo telefone. Nosso assunto principal era
a literatura. E sempre acabava em poesia. Escrevíamos poemas sobre nossas
conversas. Por exemplo, eu contava um caso que aconteceu naquele dia. Daí a pouco,
Nara mandava um poema sobre o caso. Ou vice-versa (vou deixar dois exemplos
abaixo). Conversamos até dois dias antes de sua morte, quando ela não conseguia mais
falar. E me respondia com uma letra apenas, no WhatsApp, pra me mostrar que estava
lendo. Foi uma relação de muito afeto e muita confiança: ela me deu todas as suas
senhas (redes sociais, blogue, iPhone). De muita dor, também. Nara não queria
morrer. Ela dizia que não podia morrer, porque precisava escrever muita coisa. Eu
lia/ouvia aquilo sem ter o que dizer. Não havia consolo. Então, desviava o assunto pra
algo que ela gostasse de conversar. (GUIMARÃES, 2020)

Os poemas que Silvana utiliza como exemplos são “É tarde de segunda-feira” – de
Assionara Souza - e “don't let me get what i want” de autoria de Adelaide Do Julinho. Através
do relato de Silvana, percebemos quão grande era a relação afetiva entre ambas e quantos
poemas endereçados de uma à outra podem ter sido produzidos. Assim, além de ser uma
produção de endereçamento, os poemas tornam-se também escritas do íntimo.
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A pesquisadora Luciana Abreu Jardim (2018) reflete sobre as escritas do íntimo dentro
da literatura produzida por mulheres. Seguindo as considerações de Julia Kristeva, a estudiosa
ressalta a impossibilidade de separar vida e obra no processo criativo de uma mulher.
Pensar no íntimo na literatura desde a literatura, abrindo-se para outras áreas,
desencadeia um retorno à tessitura de Penélope, gesto de recuperação de uma ausência
de tecidos que tanto contribuíram na formação de nossa escrita. Porque estamos desde
tempos arcaicos enredados em escritas, em seus suportes e no aprimoramento dessa
técnica, o movimento de escrita do feminino, por ter se desenvolvido discreta e
obliquamente nas margens das grandes heranças, esqueceu desses fios. (JARDIM,
2018, p.15)

Assim, relembrando o código de comunicação das mulheres que vem desde a Grécia
Antiga e pensando nas considerações de Jardim (2018), que não se pode separar vida e obra no
processo criativo de uma mulher, vemos aqui duas poetas – Assionara Souza e Adelaide do
Julinho – que se comunicam através de poemas. Poemas de certa forma endereçados, mas que
podem ser enigmas para os leitores, que irão acompanhar a leitura apenas como voyeurs. O
endereçamento terá dois caminhos na escrita de Assionara: voltando-se ao escondido e ao
enigmático. O escondido pode ser revelado, procurado, mas o enigmático não, pois não o
conhecemos. Assim, só temos o “direito” de entrar dentro dessa teia comunicativa das poetas
porque Adelaide do Julinho deixa algumas “pistas” pelo caminho. É também, na entrevista
concedida a esta pesquisa que Silvana explica como surgiu o poema “É tarde de segunda-feira”:
Eu voltava de uma festa de casamento, quase de manhã, quando meu irmão me ligou
e disse que havia sofrido um acidente doméstico: ele caiu e quebrou o fêmur, não
conseguia se mexer. Entrei em casa correndo, troquei de roupa, chamei a ambulância
e fui pra casa dele, depois, pro hospital, onde passei o dia e a noite. Ele foi operado,
correu tudo bem. Só que eu me esqueci de lavar o rosto. Estava maquiada e devo ter
virado um espetáculo de horror pra quem me via. (GUIMARÃES, 2020)

A partir do relato de Silvana fica fácil compreender o poema “É tarde de segunda-feira”.
De forma poética, Assionara conta o cotidiano da amiga, transforma em poesia o corriqueiro, o
pessoal, o íntimo. Nesse mesmo sentido, Adelaide do Julinho produz “don't let me get what i
want” (2017): “Nara estava fazendo quimioterapia [...], quando me chamou pra conversar no
WhatsApp,

me

pediu

pra

ouvir

a

música

que

ela

estava

ouvindo

[https://youtu.be/8j4hg9VrYX4] e me falou de sonhos, conversamos sobre febres, delírios,
dores” (GUIMARÃES, 2020).

don't let me get what i want
para a.s.
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em algum lugar da paixão
existe uma árvore branca
que surgiu em meu delírio
no meio de uma tempestade
uma febre tropical na neve
uma árvore que se debate
na solidão do dia embaçado
como se fosse um pássaro
como se fosse um regaço
em dias de chuva ela volta
no calor trava-me os passos
please please please acredite
você é uma grande nadadora
mas o cansaço é inevitável:
a alma exige demais do corpo
so please please please não tente
atravessar o amor a braçadas (GUIMARÃES, 2020)52

Apesar de falar de uma particularidade de Assionara, o poema de Silvana pode ser
aproveitado por todos aqueles que de uma forma ou outra buscam na fruição literária um
conforto, uma força. Deste modo, Leone (2014), aponta:
A menção ao amigo no poema marca, então, um impasse – impasse que mostra a sua
relação crítica com o seu tempo e consigo mesmo. O nome próprio colocado no título
realiza um movimento duplo (‘o poema não foi feito para você/ mas seu nome cabe
nele tão perfeito’): [56] [SISCAR, 2003, p. 41] funciona, por um lado, como uma
incrustação do não poético, e mostrando como o poema é afetado e impressionado
pelo seu fora – que ao deixar a sua marca se torna também dentro, explicitando a sua
heterogeneidade. E, por outro, fecha a relação do remetente e o destinatário, num
circuito onde a amizade se torna exclusiva, o endereçamento tem um destinatário
certo, e onde o leitor convocado é afastado, um uso do nome do amigo que mostra que
o poema não diz nada que interesse a ninguém, apenas serve para atualizar a
presença/ausência do amigo. (LEONE, 2014, p. 193)

Assim, concluímos as considerações sobre a amizade que circula entre esses poemas
endereçados – tantos os escondidos, quanto os enigmáticos – refletindo sobre esse caminho
duplo. Primeiro o que podemos ver em “Águas de Ariel” (2016g) e “Olhos por olhos” (2017):
a diversidade que os poemas representam. Eles são destinados aos seus remetentes específicos,
mas a partir do cuidado e da empatia de Assionara ao produzir sobre as batalhas enfrentadas
pelas pessoas homoafetivas e transsexuais, todos que se reconhecerem nestas poéticas poderão
tomá-las para si, conforme reflete Siscar em seu poema apontado por Garramuño “seu nome
cabe nele tão perfeito” (SISCAR, 2003, p. 41). E o outro caminho é o qual se apresenta em “É
tarde de segunda-feira” (2018), quando nós leitores, não somos convocados. O endereçamento

52

O poema está disponível no Apêndice A, na entrevista concedida por Silvana, mas também foi publicado na
página de Silvana no Facebook, assinado por Adelaide do Julinho. Disponível em: <
https://www.facebook.com/adelaidedojulinho/posts/10213613656997755>. Acesso em: 01 dez. 2020.
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se fecha em um circuito de remetente versus destinatário, e para nós resta apenas a longínqua
observação.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos pensar o tempo contemporâneo como sendo um tempo de questionamentos e
transformações sociais. Cada dia que passa, aqueles que antes eram excluídos procuram ampliar
seus espaços, seja na música, no teatro, na pintura e na literatura. Assim, surge uma urgência
em expor seus pontos de vista para trazer uma nova visão da realidade, que busca diminuir
preconceitos e desigualdades.
Dentre esses indivíduos que estavam à margem da sociedade, sendo privados do ofício
da escrita, consideramos neste trabalho a trajetória das mulheres, especificamente no campo do
poema. Ao longo da história, em uma luta de poderes, as mulheres tiveram que enfrentar
diversos obstáculos para terem seus direitos e espaços legitimados, uma luta que ainda continua
nos tempos atuais.
Ao evocar a trajetória das mulheres escritoras, suas batalhas, suas conquistas e os
caminhos que as levaram a transcender à dominação do sujeito masculino, esta pesquisa se
torna um suporte de remição ao passado em um esforço para compreendermos o presente.
Como pontua Agamben (2009), manifestando que o presente necessita do arcaico, eis o
contemporâneo.
Desta forma, ao considerarmos a poética das mulheres contemporâneas, observamos um
movimento que possui ânsia na necessidade de uma expressão ousada e audaciosa. Uma poética
que desafia os padrões estéticos, em poemas que buscam refletir sobre as experiências através
do viés do olhar da mulher.
É o que podemos perceber na escrita de Assionara Souza. Sua poética nem sempre traz
o feminismo de forma explícita, mas ele está presente. Ao analisarmos alguns de seus poemas,
ou o contexto da poeta, podemos colocá-la nesse lugar de poesia mulher, pois a poeta não se
enraíza aos moldes ou a apenas um método de escrita. Assionara era uma escritora múltipla,
produzia contos, narrativas, peças teatrais e poemas. E em sua poesia revela-se plural, colossal,
transformando em poema o ínfimo e o íntimo.
Em apenas três divisões não se pode definir realmente a poética de Assionara. Da mesma
maneira como escreve dentro da tradição modernista (como no poema “Misael, seu desgraçado”
2017g), viaja pelos haicais (em “Bashô e o menino”, 2019), passeia pela prosa (“Bandeira”,
2016f), se expandindo em um campo inespecífico (como em “Sonha Hito Steyerl com ovelhas
eletrônicas? ou Isto não é um poema”, 2016c), abraçando os afetos através das letras (“Olhos
por olhos”, 2017i), Assionara rompe com as barreiras e limites sobre os gêneros e campos.
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A poesia de Assionara Souza confirma-se como fonte inesgotável de análises e
aprofundamentos científicos. No primeiro momento desta pesquisa, foi possível perceber que a
poeta reconhece a função e o papel do ser poeta, o poeta que “não vale nada / [...] nem medo
nem esperança” (SOUZA, 2017c). A poeta faz sátiras ao próprio destino, ao próprio acaso do
sujeito autor que não é reconhecido, que tampouco detém o poder criativo, como analisamos
em “Que lindo!” (2014a). Mas em contrapartida, Assionara põe em sua voz do poema a
valorização do poeta, do poema e da prática da escrita, mesmo que esse gesto soe “narcisista”,
como a própria poeta propõe em jogo de palavras no título “Narcisyou” (SOUZA, 2016a):
“olhar o poema na página e pensar: / Que poema estrondoso / Que poema estúpido de louco /
De onde vem essa coisa toda que se chama poema?”.
Através das análises propostas, percebe-se que a poeta utilizava as ferramentas
disponíveis na construção de uma estética que ora sim, ora não conversa com a tradição.
Confirmou-se que os elementos literários escolhidos não são meros acasos, mas buscam
fortalecer ideias e posicionamentos da poeta.
De forma poética, Assionara sente-se à vontade em falar sobre o que e como quiser. Isto
se mostrou possível, especialmente, ao uso de novas formas de publicação e divulgação, no
caso de Assionara, o uso do ciberespaço.
Assim, debruçamo-nos em reflexões acerca de como o ambiente virtual auxiliou de
maneira prática na publicação de obras de Souza, não dependendo mais de meios editoriais. O
poema que mais ilustrou essas definições foi “Sonha Hito Steyerl com ovelhas eletrônicas? ou
Isto não é um poema” (2016c). Em primeiro plano confirmamos as hipóteses levantadas a
respeito do que sugerem a publicações nestes meios, sem a presença de uma editora e a
necessidade de corresponder aos ideais do mercado editorial, o poema apresentou-se como um
palco político. A publicação digital, permitiu a poeta o uso de uma linguagem coloquial e de
elementos palpáveis, como a narração feita pela poeta. Ademais, a publicação conversa com
uma notícia de jornal, a notícia ainda “quente”, o fato recente, o que agrega maior estima ao
texto. Em segundo plano, temos a desconstrução da estética do poema, Assionara parte para o
campo inespecífico, adotando um poema que vem em prosa, quase que em roteiro de
documentário. Elementos de outros campos se entrecruzam, em um emaranhado de referências,
que promove no leitor além de profundas reflexões, a fruição em desvendá-las. Mas é
importante destacar, que Assionara ainda se mantém cúmplice à tradição, mesmo que isso se
dê nos detalhes, como ao utilizar elementos próprios da poética, como enjambements que
reforçaram o posicionamento político da poeta: “olho comovido viu / o tiro atingiu a frio / A
cabeça do menino” (SOUZA, 2016c). Também, ao escrever sobre uma notícia de jornal, Souza
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nos remete a tradição modernista, com Manuel Bandeira. Novamente vemos aqui o
contemporâneo, que mesmo com todas as originalidades, necessita do passado.
Essa questão foi confirmada em terceiro momento. Assionara Souza mostrou-se ser uma
escritora que

traz em sua poética uma potência carregada de significações, enigmas e

referências, que promovem uma função muito maior que apenas a fruição. Os poemas
analisados revelaram quão significativo é o apego à tradição que Assionara possuía, mas essa
cumplicidade não se prende apenas ao gesto afetivo e citações simbólicas. A poeta revoluciona
as personagens femininas, criando vozes independentes, que rompem com as ideias lançadas
em obras produzidas por homens, como em “Bandeira” (2016f), em que as mulheres do
sabonete Araxá ganham histórias, personalidades, passando de meros produtos a mulheres
fortes e significativas.
O afeto também se mostrou como movimento de carinho e empatia, ao observarmos
poemas endereçados. Novamente as redes sociais agem como um instrumento de publicação
imediata, a poeta endereça aos amigos como um acalento poemas em momentos delicados.
Porém, apesar do endereçamento e do uso de nomes próprios, a afetividade atesta que os
poemas podem ser de quem se reconhecer nele.
Sua obra, de modo geral, é plural. Os elementos: mulher, estética e ciberespaço
dialogam entre si, contribuindo para a formação de poemas que desempenham papéis
reflexivos, com diferentes desvendamentos e, especialmente, questionamentos. Produzindo
assim uma poesia que se reinventa, que se abre ao toque (tal qual como o ouriço de Derrida
(2001)), que se entrega e se recebe pelo coração.
Chamo poema aquilo que ensina o coração, que inventa o coração, enfim aquilo que
a palavra coração parece querer dizer e que na minha língua me parece difícil
distinguir da palavra coração. Coração, no poema "aprender de cor" (a ser aprendido
de cor),já não denomina apenas a pura interioridade, a espontaneidade independente,
a liberdade de atingir-se ativamente reproduzindo o rastro amado. (DERRIDA, 2001,
p. 114-115)

Um poema de coração, que se desvenda na obra de Assionara não mais como ouriço.
Reinventa-se, como um caracol.
Reinventar o mundo
Alhear-se de esforços
O grande espaço dentro de nós
Coração-caracol
Retorna lentamente a sua morada
Vento morno em boa sombra
Nenhum assombro
A tarde cai suave
Inundando o dia
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O vagar de sonhos azuis
Navega as ondas dos olhos (SOUZA, 2014b)

Em uma grande manta de retalhos, Assionara vai tecendo suas ideias, pensamentos,
posicionamentos, que quando unidos compõem, segundo essa dissertação, um dos tantos
cenários da poética contemporânea feita por mulheres.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – Entrevista com a escritora Silvana Guimarães
Entrevista realizada via e-mail, enviado à Silvana Guimarães no dia 02 de março de
2020. As respostas foram recebidas via ferramenta Messenger, na plataforma do Facebook em
11 de março de 2020.
Brunna - As grandes ideias caem do céu? E como sobrevivem? Como é o processo inicial
da sua escrita?

Silvana - Algumas caem. Do céu ou não sei de onde (talvez do olhar de poeta/escritor). Há
poemas, especialmente, que nascem prontos. No meu caso, é como se eu estivesse tomada por
outra pessoa ou outra força, não sei explicar. Já me ocorreu escrever um poema “de carreirinha”
e depois ficar olhando pra ele, na dúvida, se foi eu mesma que o escrevi. Mas é raro. Na maioria
das vezes, a ideia surge e precisa ser trabalhada.
Se o poema é bom ele sobrevive, naturalmente. O juiz é o leitor.
O processo inicial da minha escrita começa pelo fim. De verdade, sempre escrevo
primeiro o último verso de um poema. Ou a última frase de um conto. Depois, desenvolvo o
resto. Isso acontece também com o meu modo de ler. Costumo abrir um livro ou jornal na última
página. Faço isso desde criança, até com os livros didáticos. De trás pra frente.
Brunna – Quais são seus hábitos na hora da produção? Existe um ritual?

Silvana - Sou cheia de rituais. Até pra tomar café. Às vezes, acho que é Transtorno Obsessivo
Compulsivo (TOC), em razão da excessiva exigência de detalhes. Em geral, escrevo descalça,
ouvindo música, fumando. E gosto de escrever bem cedinho, antes de a passarinhada acordar.
Mas o curioso é que escrevo mentalmente, primeiro. E isso pode durar dias. Às vezes, meus
filhos conversam comigo, fazem perguntas que não escuto. Aí eles dizem “Ah, tá escrevendo”.
Mas estou longe do computador ou de um papel. Uma vez, eu andava pela casa, subia e descia
a escada, minha filha me parou pra saber o que estava acontecendo. Quando eu disse que estava
procurando uma palavra ela achou que eu estava louca.
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Brunna - Você poderia falar um pouco sobre a escolha do seu pseudônimo? O que
representa para você?53

Silvana - O heterônimo. Eu comecei a escrever poeminhas indecentes e não queria assinar com
o nome verdadeiro, com medo da censura. Hehe. Então, fiz como o Julinho da Adelaide, do
Chico. Inverti o nome. Uma pretensão danada. Mas começou como brincadeira e foi pegando.
Custei a misturar a Adelaide com a Silvana, escondi o "parentesco" por muito tempo.
Brunna – Qual é a proposta central da Germina — Revista de Literatura & Arte?

Silvana - Seu propósito central é difundir a literatura, possibilitando uma aproximação cada
vez maior entre os escritores — consagrados ou não — e seus públicos. Seu compromisso é
estimular o debate crítico e revelar talentos que custariam a ser reconhecidos no modo
tradicional. Publica poemas, contos, crônicas, trechos de romances, traduções, ensaios,
resenhas, entrevistas, e-books. Mantém seções de poesia erótica, poesia verbivocovisual, artes
plásticas, fotografia, teatro, música, cinema e matérias especiais. Possui um acervo de mais de
1000 autores brasileiros e alguns estrangeiros. Disponibiliza o blogue “Classificados”, de
atualização constante, para a divulgação de lançamentos e eventos artísticos e literários.

Brunna - Qual era sua relação com a escritora Assionara Souza? Como se conheceram?

Silvana - Nara foi uma grande amiga. Quase uma irmã. Ela surgiu em minha vida quando eu
estava selecionando autoras para participar do coletivo Escritoras suicidas, em 2005
[www.escritorassuicidas.com.br]. Depois que ela morreu, não consegui andar com o projeto,
que ficou paralisado, mas deve voltar este ano, ainda.
Só a partir de 2010 nossa convivência ganhou intimidade. Foi quando passamos a
conversar todos os dias, por mensagens ou pelo telefone. Nosso assunto principal era a
literatura. E sempre acabava em poesia. Escrevíamos poemas sobre nossas conversas. Por
exemplo, eu contava um caso que aconteceu naquele dia. Daí a pouco, Nara mandava um poema
sobre o caso. Ou vice-versa (vou deixar dois exemplos abaixo). Conversamos até dois dias antes
de sua morte, quando ela não conseguia mais falar. E me respondia com uma letra apenas, no
WhatsApp, pra me mostrar que estava lendo. Foi uma relação de muito afeto e muita confiança:
53

Essa pergunta foi realizada em conversa posterior via ferramenta Messenger, pelo Facebook ema 13 de
outubro de 2020.
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ela me deu todas as suas senhas (redes sociais, blogue, iPhone). De muita dor, também. Nara
não queria morrer. Ela dizia que não podia morrer, porque precisava escrever muita coisa. Eu
lia/ouvia aquilo sem ter o que dizer. Não havia consolo. Então, desviava o assunto pra algo que
ela gostasse de conversar.
A doença foi absurdamente cruel com ela. Causou-lhe dores horríveis. Mas Nara
conseguia fazer piada com isso. A gente tinha um código pra conversar de madrugada. As duas
acordavam no mesmo horário pra fazer xixi: 3 h. Então, era acordar e escrever no WhatsApp:
xixi. A outra podia responder: já fiz. E o papo rendia.
Os exemplos:
a. Eu voltava de uma festa de casamento, quase de manhã, quando meu irmão me ligou e disse
que havia sofrido um acidente doméstico: ele caiu e quebrou o fêmur, não conseguia se mexer.
Entrei em casa correndo, troquei de roupa, chamei a ambulância e fui pra casa dele, depois, pro
hospital, onde passei o dia e a noite. Ele foi operado, correu tudo bem. Só que eu me esqueci
de lavar o rosto. Estava maquiada e devo ter virado um espetáculo de horror pra quem me via.
O poema que Nara escreveu:

É tarde de segunda-feira
As palavras dançam em mil vozes
Não pode evitá-las
Quer apenas dormir e deixar o corpo esquecer
Ontem de madrugada
Chegando da festa
(Sempre depois da festa os desastres
— Como se um deus não perdoasse
O cansaço de nossa alegria)
A mão segura o calcanhar
Esquerdo e, antes que o sapato escape,
Um telefone grita
Ninguém será jamais uma ilha
Do outro lado da linha,
O gemido ensaia a frase de socorro
Recompor-se, esquecer a entrega
Do corpo ao prazer vivido na festa
O amor nos impele a obrigações vastíssimas
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— Sim! Já estamos indo! Fica calmo.
Procura não se mexer...
A cidade respira uma camada tímida de brisa
Os homens mergulham
Em alienações produtivas
Quem flagra sua maquiagem gasta
E o cabelo desarrumado
Não acerta uma pista do enredo dessa trama
Então ela providencia tudo
Para que fiquem bem, para que estejam bem
Nada mais do que a impossível obrigação
Agora, na tarde densa de insônia
Conduz seu fantasma ao espelho
E ele mira-se longo e compreensivo
Como se arrancasse o coração
Com o machado do “sim”
b. Nara estava fazendo quimioterapia (que ela denominava “bomba”), quando me chamou pra
conversar no WhatsApp, me pediu pra ouvir a música que ela estava ouvindo
[https://youtu.be/8j4hg9VrYX4] e me falou de sonhos, conversamos sobre febres, delírios,
dores. O poema que eu escrevi:

don't let me get what i want

em algum lugar da paixão
existe uma árvore branca
que surgiu em meu delírio
no meio de uma tempestade
uma febre tropical na neve
uma árvore que se debate
na solidão do dia embaçado
como se fosse um pássaro
como se fosse um regaço
em dias de chuva ela volta
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no calor trava-me os passos
please please please acredite
você é uma grande nadadora
mas o cansaço é inevitável:
a alma exige demais do corpo
so please please please não tente
atravessar o amor a braçadas

Brunna - A autora Assionara Souza participava do corpo editorial da Germina ou apenas
como escritora convidada?

Silvana - Apenas como escritora convidada, digamos assim. Ela tem algumas páginas na
revista, uma delas feita depois de sua morte:
https://www.germinaliteratura.com.br/asouza.htm
https://www.germinaliteratura.com.br/2016/naberlinda_assionarasouza_jun16.htm
https://www.germinaliteratura.com.br/pcruzadas_assionarasouza_jun2007.htm
https://www.germinaliteratura.com.br/2018/som_imagenario_balada15_set18.htm
Brunna – Qual seu critério de escolha de textos para publicações na página de Assionara
Souza, no Facebook?

Silvana - Escolho os poemas que gosto mais ou que falem de temas atuais, discutidos/ocorridos
no Brasil, no mundo. Como uma resposta.
Brunna – Nesta página existem poemas inéditos da autora?

Silvana - Sim, a maioria ainda não foi publicada em livro.
Brunna – Percebe-se nas últimas publicações pessoais de Assionara uma ‘preferência’ em
publicar suas poesias no meio digital. Essa é uma característica que também observamos
nas publicações de Adelaide do Julinho. Por que essa escolha em publicar essencialmente
pelo meio digital?
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Silvana - No caso da Assionara, não é uma preferência. Ela publicava na internet como se
fizesse um teste pra entender a opinião do leitor sobre a sua poesia. Tradicionalmente, Assionara
era escritora de prosa de ficção e começou a escrever poesia nos últimos anos de vida. Publicou
apenas um livro de poesia, Alquimista na Chuva, em 2017. O poema do livro foi divulgado em
meio digital antes do seu lançamento. Esse livro foi escrito à mão, em um caderno que ela me
mandou de presente.
Assionara enchia muitos cadernos de escritos (com desenhos), muita poesia, inclusive.
Tenho alguns e todo o resto está com sua sobrinha, Letícia Clemente, que é a detentora dos seus
direitos autorais. Em seus últimos dias, ela escreveu o livro Instruções para morder a palavra
pássaro, que será lançado em 2020. Estamos pesquisando um material imenso que ela deixou
e já estou organizando outro livro, Uma arma quente, que deverá ser lançado em 2021. Depois,
vamos pesquisar mais.
No meu caso, até pouco tempo, eu não me levava a sério como poeta. Pra dizer a
verdade, prefiro escrever prosa de ficção. Mas juntei tantos poemas e fui convidada por algumas
editoras, então, escolhi uma e, em 2020, vou publicar uma espécie de antologia.

