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A poesia revela este mundo; cria outro [...], 
nega a história: em seu seio resolvem-se 
todos os confl itos objetivos e o homem
adquire, afi nal, a consciência de ser
algo mais que passagem.

OTACVIO PAZ
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Marilza Ribeiro, por Célia Domingues: 

competência e sensibilidade

Tive a alegria e a honra de fazer parte da banca examinadora da defesa de 
tese da Profª Drª Célia Maria Domingues da Rocha Reis, na UNESP/São José do 
Rio Preto, em 2001, o mesmo texto disponibilizado agora em forma de livro, com 
o apoio do Conselho Estadual de Cultura/MT. Alegria, porque vi o seu projeto 
de pesquisa sobre Marilza Ribeiro nascendo aos poucos, juntamente com o 
GELMAT, primeiro grupo de estudos literários sobre a literatura mato-grossense, 
surgido no Estado na década de 90. Honra, porque me senti verdadeiramente 
brindada com o convite para ler e examinar a obra, que, a julgar pelos estudos 
em crítica literária já realizados pela autora, não seria um trabalho qualquer, 
como de fato não foi. 

E é com a mesma honra e a mesma alegria que, aceitando o convite da 
professora, com quem por muitos anos dividi uma sala no Departamento de 
Letras do ICLMA/UFMT, escolho estas palavras na tentativa de repassar para o 
leitor algumas das constatações que fi z ao ler a obra, que chega às prateleiras 
num dos momentos mais ricos da história contemporânea das letras mato-
grossenses.
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12  •  Célia Maria Domingues da Rocha Reis

Se tivesse que resumir em algumas poucas palavras essa produção, diria, 
sem vacilar, que é o resultado de um feliz encontro entre duas profi ssionais de 
muito talento e sensibilidade: Marilza Ribeiro, uma das mais expressivas autoras 
mato-grossenses, lida por Célia Maria Domingues da Rocha Reis, um grande 
talento crítico a favor das letras de Mato Grosso.

Não bastasse a sua competência, a precisão de sua pena, a sagacidade de seu 
olhar analítico, percebendo as mínimas porções de sentido e de literariedade 
dos textos analisados, a pesquisadora nos surpreende tematizando, em nível de 
doutoramento, numa universidade do Sudeste, uma autora a respeito de quem 
pouco se sabe, pouco se leu, pouco se escreveu. Mostra, nesse ato, coragem 
de desvendar o desconhecido. Sabemos que são poucos os textos disponíveis 
sobre escritores de Mato Grosso. Sobre escritoras, então, os números são menores 
ainda. Levando-se tudo isso em conta, pesquisadores como a Profª Célia, que 
colocam a sua capacidade de trabalho a serviço da literatura mato-grossense, 
merecem o nosso mais profundo respeito.

Lendo o livro, uma das primeiras coisas que nos chamam a atenção é, sem 
dúvidas, a linguagem primorosa da pesquisadora. Seu texto, claro, preciso, de 
estilo elegante, alia-se à sua capacidade ímpar de perceber os vieses estilísticos 
da autora.  Vai até à profundeza dos signos, desvelando-nos, de forma sensível e 
ao mesmo tempo científi ca, os labirintos descobertos através de uma veia crítica 
robusta, levando-nos a apreender, a partir das pequenas marcas estilísticas dos 
textos analisados, os grandes temas da obra marilzeana.

De fato, a sensibilidade da mulher não deixa que nada escape à análise arguta 
da pesquisadora. Tudo é registrado por um olhar profundo, perspicaz, crítico, 
fazendo surgir, límpida, a alma dos textos, desvendando, como nos diria Hei-
degger, o que eles, no jogo estético, tanto velam quanto desvelam. Ao lermos 
suas análises, percebemos quão profunda, quão útil, quão mágica pode ser a 
crítica literária, e ao mesmo tempo nos emocionamos com a beleza dos poemas 
estudados, de tal modo que, em dado momento, já não sabemos mais quem é 
melhor, se a poeta, se a crítica, para, no fi nal, após a refl exão sobre o que foi 
lido e avaliado, chegarmos à feliz conclusão de que o livro marca, de fato, o 
encontro de duas mulheres verdadeiramente mágicas no que fazem.

Acrescento, ainda, que o mérito dessa pesquisa não está em analisar apenas 
as obras já editadas da autora cuiabana, mas também as inéditas, propiciando 
ao leitor um quadro o mais completo possível sobre as principais facetas da 
sua produção.

Muito ilustrativo e necessário também se mostra o levantamento da história 
de vida da poeta, o que nos ajuda a compreender muitas das características de 
sua obra e nos proporciona uma visão das fases da sua produção literária, tes-
temunhando o amadurecimento de uma autora extremamente versátil,  densa, 
alegre e, sobretudo, plena de vida.
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Espero, caro leitor, que experimente você também o mesmo deslumbramento 
e o mesmo prazer que tive ao interagir com este texto, para nós, profi ssionais 
das letras, sem sombra de dúvidas um grande instrumento de trabalho, que vem 
enriquecer sobremaneira a bibliografi a sobre mulheres escritoras em Mato Grosso. 
Para Marilza Ribeiro, um presente, diga-se de passagem, um dos melhores que 
um escritor pode receber da Academia.

Para fi nalizar estas rápidas palavras, parabenizamos a Profª Célia  pelo seu 
belo trabalho e fi camos aguardando que outros livros dessa natureza sigam-se 
a este, confi rmando uma carreira brilhante e de muitos bons frutos não apenas 
para Mato Grosso, como também para a Literatura Brasileira.

Hilda Gomes Dutra Magalhães
Doutora em Teoria Literária pela UFRJ, com pós-doutoramento

pela EHESS e Universidade de Paris III – Sorbonne Nouvelle
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Pré-face: veredas de leitura

No 2º semestre de 1996 tive a oportunidade de participar do I Simpósio de 
Literatura Mato-Grossense, realizado no Instituto de Ciências e Letras do Médio 
Araguaia, campus avançado da Universidade Federal de Mato Grosso. Experi-
ência inédita, deparei-me com uma literatura que, de repente, levantava-se do 
anonimato para contar-se e, contando-se, revelava também o seu estar ali, por 
exemplo, através de depoimentos sobre as difi culdades do rastreamento  das 
obras literárias, por condições as mais adversas e curiosas, como o caso da es-
critora que, em vida, havia legado a uma  amiga os seus escritos, e esta, já em 
idade avançada, recusava-se a mostrá-los a quem quer que fosse. A partir desse 
e de outros relatos, concluiu-se que, embora aparentemente pouca, a produção 
literária mato-grossense era bastante expressiva. O seu desconhecimento deveu-
se à escassa reprodução das obras, de acordo com Yasmin Nadaf (1993, p. 17), 
que trabalhava no Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional 
da UFMT, de Cuiabá, geralmente com publicações independentes, com poucos 
exemplares, à conservação e difusão precárias desse material e ao desinteresse das 
instituições competentes que poderiam reverter o quadro. Desinteresse que pode 
ter ocorrido em função da opção pelo cânone literário nacional em detrimento 
da literatura produzida no Estado, da falta de recursos, do desconhecimento ou 
da falta de “vontade” cultural mesmo.

O Simpósio foi organizado pela Profª Hilda Gomes Dutra Magalhães, apre-
sentando os primeiros resultados do trabalho do GELMAT (Grupo de Estudos 
Literários Mato-Grossenses), projeto que ela elaborou para atenuar o descom-
promisso dos centros de ensino e mesmo o preconceito em relação à literatura 
local. Sobretudo, para resolver uma falácia de ordem acadêmica, a falta de 
material para ministrar uma disciplina no curso de Letras da UFMT, que lhe fora 
atribuída e cuja ementa previa o ensino de literatura mato-grossense, tendo  
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18  •  Sociedade, Erotismo e Mito: a poética temporal de Marilza Ribeiro

ocorrido, inclusive, nesse curso, em Cuiabá, a extinção dessa disciplina pelo 
mesmo motivo.

O GELMAT, por meio do levantamento e compilação de obras e entrevistas 
com autores, em várias localidades do Estado, compôs um acervo com cerca de 
novecentos títulos de autores mato-grossenses, entre periódicos, manuscritos e 
obras raras. Como resultado fi nal do trabalho, a docente produziu dois livros: 
História da Literatura do Mato Grosso: Século XX (2001), lançado pela Cathedral 
Publicações, com apoio institucional da UNESCO, e o primeiro volume da Co-
leção Tibanaré de Estudos Mato-Grossenses, organizada pelo prof. Mário Cézar 
Leite, e Textos de autores mato-grossenses do século XX (2002), uma antologia 
publicada pela Editora da UFMT, que até há pouco tempo manteve-se na linha 
de frente na edição de obras do Estado. O acervo despertou interesse de do-
centes do campus do Médio Araguaia, e aqui insiro o presente estudo, os quais 
começaram a fazer uso das obras em projetos continuados. A divulgação desse 
material, juntamente com algumas outras pesquisas que vinham sendo feitas de 
modo isolado em outros lugares, incentivou sobremaneira a leitura e análise de 
uma produção até então desconhecida do grande público. 

É interessante observar, então, que a década de 90 preparou o terreno, e 
o novo milênio trouxe um boom nos estudos e na publicação crítico-historio-
gráfi co-literária mato-grossense que, pode-se dizer, teve na UFMT um pólo de 
irradiação.

Um passo decisivo nesse sentido foi a implantação do Mestrado em Estudos 
de Linguagem (MeEL), com duas áreas – Estudos Literários e Culturais e Estudos 
Lingüísticos –, o que fortaleceu linhas de pesquisas de docentes e está fomentando 
entre os alunos a produção de inúmeros trabalhos de caráter científi co, análises 
literárias em prosa e poesia sob várias perspectivas críticas, estudos interartes, 
pesquisas sobre a recepção da leitura, o mercado editorial, as manifestações 
culturais e lingüísticas, a promoção de eventos culturais, a organização de grupos 
de pesquisa, como o Grupo de Estudos em Literatura e Cultura em Mato Grosso 
– RG Dicke, fundado em 2002 sob a Coordenação do Profº Mário Cézar Leite, con-
solidando um lugar de discussão sobre literatura e cultura regionais. É relevante 
observar que, no primeiro encontro desse grupo, fi rmou-se uma discussão que já 
vinha sendo feita em outros encontros e seminários, culminando com a criação 
de uma ONG, a Associação dos Amigos do Livro Mato-Grossense, AlimeMTo, 
entidade que reúne escritores, editores, livreiros, gráfi cos, e objetiva promover 
a circulação do livro produzido no Estado, iniciativa acolhida pelo Instituto 
Histórico e Geográfi co de Mato Grosso. Um acontecimento, fruto do empenho 
da Secretaria Estadual de Cultura e do trabalho dessa ONG, foi a Literamérica, 
I Feira Sul-Americana do Livro, em setembro de 2005, no Centro de Eventos do 
Pantanal, em Cuiabá. Caleidoscópico evento, ele congregou uma variedade de 
forças pensantes do Estado, do País, da América Latina. Um marco na história de 
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Mato Grosso. Durante o acontecimento, ainda, a AlimeMTo lançou um catálogo 
que tentou abarcar o máximo de obras publicadas no Estado.

Ressaltamos, nesse contexto, o trabalho que a UNEMAT vem empreendendo 
com notável dinamismo, fóruns, seminários, reunindo pesquisadores para expo-
sição e discussão de pesquisas, ativando a editora, já com expressiva publicação, 
inclusive com parceria em um projeto de reedição de obras antigas1, teóricas e 
literárias, de literatura local, como a História da Literatura Mato-Grossense, de 
Rubens de Mendonça, relançado em 2005, e oferta de um curso de pós-gradu-
ação lato sensu em Literatura de Mato Grosso.

À parte das atividades da educação institucional, mas no campo das inicia-
tivas ofi ciais2, contam-se a ampliação dos concursos literários, as publicações 
impressas e em multimídia e as atividades de outras áreas artísticas, os festivais 
de música e teatro, os Salões de Artes Plásticas, que ganham requintes de or-
ganização3, cada vez mais populares, com maior adesão, concretizados pelos 
Conselhos e Secretarias Estaduais e Municipais de Cultura. Estas, agora, estão 
procurando preparar suas ações de forma mais ampla e programada, sob a 
perspectiva de compreensão da “cultura na qualidade de um bem coletivo”, de 
observar como ela se efetiva e interfere em outras áreas de ação governamen-
tal e de atender, conhecendo a realidade por meio de bases de informações, a 
demanda cultural4, orientações pautadas pela Emenda Constitucional 48/05, de 
10/08/05. A Emenda institui o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, 
que visa o “desenvolvimento cultural do País e a integração das ações do Poder 
Público”, devendo levar à “defesa e à valorização do patrimônio cultural bra-
sileiro”, à “produção, promoção e difusão de bens culturais”, à qualifi cação de 
pessoal para a gestão da cultura em seus vários aspectos, à “democratização do 
alcance aos bens de cultura” e à “valorização da diversidade étnica e regional”. 
Todos esses itens são acréscimos à Constituição de 1988, que estabelece que o 
“Estado garantirá a todos o exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes 
da cultura nacional”, além de apoio e incentivo à valorização e à “difusão das 
manifestações culturais”5.

1 A reedição de obras antigas é uma das ações do projeto “Preservação e difusão da literatura mato-grossense do 
início do século XX”, de professores do Departamento de Letras da UNEMAT de Sinop.

2 Nesse tópico, procurei fazer referência às atividades que ao longo dos anos tenho presenciado. Não desconsidero, 
contudo, que muitas delas são bastante antigas. Não desconsidero também as inúmeras outras promovidas pela 
iniciativa privada, pelos próprios artistas e demais pessoas envolvidas com a causa, das quais também participei, 
mas que não caberia colocar aqui para não alongar esse item, que busca apenas uma contextualização do lugar 
onde se insere a minha pesquisa.

3 Por exemplo, para preparar material para o XXIII Salão Jovem Arte Mato Grossense/2005, em Cuiabá, foram feitas 
ofi cinas com artistas do interior.

4 Idéias constantes no texto “Gestão pública da Cultura”, estudada por um dos grupos formados na I Conferência 
Municipal de Cultura de Barra do Garças/MT, em 05/11/2005, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, com a 
fi nalidade, entre outras, de subsidiar a defi nição de diretrizes para elaboração, respectivamente, do Plano Municipal  
e do Plano Regional de Cultura, um modo de integrá-los aos Sistemas Estaduais e Nacional de Cultura.

5 Cap. III, Seção II, Art. 215 da Constituição (1988).
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20  •  Sociedade, Erotismo e Mito: a poética temporal de Marilza Ribeiro

Nesse percurso brevemente descrito, o que se percebe é uma convalidação 
de iniciativas que ganham reconhecimento e revelam, cada vez mais, uma 
consciência de “ser” e “achar-se” no mundo, da função de cada um em relação 
a si e ao outro. Um dos pontos de encontro de tudo, para mim, o ponto cen-
tral, é a Arte, a manifestação cultural, o imaginário – o espaço da diversidade, 
o lugar onde a dor, o sofrimento, a perda de toda ordem, o desenraizamento, 
a corrupção, a perversidade, a bondade, o sonho, travestidos com diferentes 
linguagens estéticas, podem, pela verdade e beleza com que são edifi cados, 
despertar a nossa humanidade, proporcionando, no ato da contemplação ou 
criação, apaziguamento interior, ou o contrário, desajuste e angústia, ou, simples-
mente, momentos de prazer sem qualquer intenção, porque a Arte não ocupa o 
lugar comum. Foi em nome da Arte, principalmente da literária, que se efetivou 
grande parte das atividades relacionadas acima, uma busca de reunião de uma 
comunidade que, percebendo-se como escritura, percebe cada vez com mais 
densidade o que está adiante de si, provocando outros textos.

Depois da fl orada, espoucam os frutos 6:
obra e leitor, objeto e método

Mas, naquele I Simpósio, o que cantavam os poetas e prosadores? O que 
marcava a sua diferença em relação à literatura nacional e por essa mesma via 
se inscrevia em seu âmbito?  Que diálogo estabeleciam com a tradição?  O que, 
usando matéria regional, expressavam de universal? De que modo, signicamente, 
era tornada visível a realidade pensada pelos escritores? Lembramos T. S. Eliot 
(1991, p. 46), para quem, mais que as infl uências das escolas, das revoluções, 
linguagem poética deve estar umbilicalmente ligada à época em que foi produ-
zida; deve estar latente na fala comum da região do poeta. 

Algumas dessas questões permearam meus pensamentos por ocasião do 
evento no qual apresentei a análise de um poema da autora cuiabana Marilza 
Ribeiro (1934). Contudo, reunido o conjunto, comecei a ouvir de modo diverso 
os meus próprios escritos e a compreender a fecundidade do conselho de Ezra 
Pound (1997, p. 77), sugerindo que, ao invés de consultarmos os manuais de 
História, é possível conhecermos a ordem social, o funcionamento psíquico de 
um determinado povo através de sua literatura, de suas manifestações artísticas, 
em geral, cognominando os artistas de as “antenas da raça”.

6 Marilza Ribeiro (poema “Encantadas gotas de cristais”, CPF, p. 1).
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As perguntas iniciais, apenas ressôos, geraram outras que foram se assentando 
não como respostas, mas como aspectos pontuais, que, ao fi nal do evento, já 
haviam se fi rmado no esboço de um projeto de pesquisa centrado em literatura 
mato-grossense, num primeiro momento, pelas razões apresentadas. Depois, para 
valorizar e divulgar, por meio do estudo de algumas obras, o acervo reunido 
pela equipe promotora do seminário.

Estabelecido o direcionamento, delimitei o período da pesquisa, de mar-
ço/1997 a março/2001, optando pelo trabalho com a obra literária da cuiabana 
Marilza Ribeiro, considerada até janeiro de 2000, pois tratava-se de uma escritora 
que ainda estava produzindo, e continua a fazê-lo até hoje, e cuja produção 
enreda, envolve o leitor na feitura poética, pela proximidade estabelecida en-
tre a palavra artística e a essencialidade dos seres que traz à tona nos versos. 
A seleção do corpus de trabalho incidiu sobre os poemas nos quais, mediante 
essa tendência e pelo critério técnico-literário, pareceu-me ter a autora melhor 
revelado o seu estilo. Por ser pouco conhecida, procedi a uma contextualização 
da sua obra no panorama das letras mato-grossenses, ampliando a discussão da 
literatura como corpo uno, fundado nas diversidades que, quanto mais particu-
lares, mais expressam o universal. 

O método adotado no trabalho submeteu-se à condição precípua da obra 
em análise – o seu caráter inédito. Percebi, com isso, a necessidade de uma 
abordagem abrangente, reveladora da concepção poética, do estilo da autora, do 
modo como percebe sensivelmente o real e o expressa em linguagem poética, 
os determinantes dessa percepção, as experiências individuais e o contexto de 
onde brotaram, a sua consciência histórica. Nesse sentido, o da maneira peculiar 
de construção da obra, que determina a sua identidade específi ca em relação 
às demais, é que empregamos a palavra “poética” no título, a refl exão sobre o 
modo de construção da obra, a caracterização do seu programa. 

A tradição mostra que há muitas maneiras de estudarmos o fenômeno literário. 
Tal profusão, além de revelar a natureza plurissignifi cativa do texto literário, tam-
bém revela a impossibilidade de que cada uma dessas modalidades se constitua 
num instrumento infalível para a sua compreensão integral. 

A conduta da presente análise foi a de solidarizar o pensamento com o as-
pecto formal do texto, procurando tomá-lo como ponto de partida, na medida 
em que, como diz Amado Alonso (1965, p. 89), é a especifi cidade da constru-
ção, a artístico-poética, a “condição” produtora do “prazer estético” que nos faz 
freqüentadores e partícipes da poesia. 

Optei por uma abordagem intrínseca ao texto, a crítica estilística, exposta a 
seguir, aproveitando algumas orientações dadas por esse crítico espanhol.

Amado Alonso sintetiza as tendências que o precederam e prenuncia as-
pectos da estilística estrutural moderna e da semiótica literária (Yllera, 1979), 
não as opondo, mas completando-as, pensando a estilística como uma ciência 

Sociedade_Erotismo_Mito.indd   21Sociedade_Erotismo_Mito.indd   21 18/5/2006   09:45:1718/5/2006   09:45:17



22  •  Sociedade, Erotismo e Mito: a poética temporal de Marilza Ribeiro

incumbida de reunir e adequar as tendências para estabelecer um “metódico” 
e “rigoroso”  estudo do poético. Por se constituir num corpo teórico específi co, 
sintetizo aqui algumas idéias centrais do estilista espanhol constantes no livro 
Materia y forma en poesía (1965).

Alonso considera dois aspectos essenciais da estilística, o modo de construção 
da obra como criação poética e, conforme foi dito, o prazer estético que pro-
voca, emoção inerente à criação artística, resultado do exercício contemplativo 
e experimental das estruturas poéticas. Nessa perspectiva, a obra é considerada 
um “espírito objetivado” pela capacidade de comunicar seu conteúdo através dos 
signos materiais, mesmo na ausência do autor.  Como conhecimento poético, 
insere-se na relação sujeito-objeto-sujeito, ou seja, coloca-se entre duas ordens 
subjetivas, o criador, que cristaliza a realidade, e o leitor, que a atualiza.

Afi rma que, fundamentalmente, nada é simplesmente acessório ou desneces-
sário na linguagem da criação poética, mas “todo es expresión del sentir, movi-
mento del alma trasmitido al organismo y a la materia com estética regulación” 
(1965, p. 62). Ao se referir à motivação do signo poético, reforça a premissa da 
investigação estilística, a correspondência entre a expressão verbal e o todo da 
obra. Ressalta que traços avulsos não permitem o conhecimento de uma obra 
nem de um autor e têm os seus valores reduzidos em si mesmos favoravelmente 
ao modo como são organizados esteticamente na arquitetura da produção. 

No rastreamento dos elementos constitutivos do poema, observa a imaginação 
do autor na composição sígnica da fi sionomia de objetos, de pessoas que se 
afi nam com sua intuição aguçada pela tensão criadora, em imagens que variam 
em intensidade, em freqüência, o jogo rítmico que estabelecem entre si; se as 
mesmas imagens adquirem forma contrária, ou se os mesmos elementos são 
dispostos de outro modo; a redução da imagem; o que comportam os elementos 
de imagem tradicional e de modernidade e que nível simbólico adquirem como 
corpo novo; o perfi l poético talhado como forma essencial de apresentação do 
sentimento, do pensamento, da fantasia, através de procedimentos artísticos, 
como jogos rítmicos, elementos mentais à base da repetição, de variações e 
confrontos; a organização rítmica da matéria sonora em medidas, rimas, acentos; 
a sintaxe edifi cada pela emotividade na arquitetura de sentido emocional que 
projeta suas próprias leis e regulação.  Estuda os efeitos estéticos produzidos 
pelo ritmo, “disposición en fi gura dinámica de los movimientos con que nuestro 
organismo participa em la marcha del pensamiento poético” (1965, p. 120);  a 
construção e harmonização da metáfora, como expediente assimilador da ten-
são sentimental entre o poeta e seus objetos, no sistema da construção global 
de um autor.  Ao uso de fi guras, como a hipérbole e a ornamentação, objeta 
que não interessa à literatura exprimir quantidades, mas qualidades novas que 
a realidade não atribui às coisas. O derradeiro signifi cado dos versos seria o 
da atmosfera sentimental, sem verbalização possível, que paira entre o real e o 
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imaginado, fi ltrados pelos sentidos e pela memória, resultantes da união entre 
as palavras e o ritmo.

Nesse contexto, a estilística necessita estudar pensamentos e idéias não para 
desvendar concepções particulares fi losófi cas, teológicas, psicológicas, históricas 
etc., mas para verifi car como se dá, por meio de procedimentos “sugestivo-con-
tagiosos”, a intuição de mundo do autor confl uindo com a elaboração artística 
do material lingüístico, plasmadas no que deixou de ser  simplesmente forma 
e conteúdo para  se superlativar no substantivo “forma” poética,  o “facer del 
espíritu creador” (1965, p. 90 e 81).

São considerados traços estilísticos integrantes do poético também os senti-
mentos, as emoções, os amores, as aversões; as experiências biográfi cas e suas 
transmutações poéticas; o modo como o  poeta interioriza a realidade captada 
pelos cinco sentidos, “que la alquimia poética transfi gura saturándolo todo de 
un nuevo e indestructibile sentido” (p. 83).

Por último, como matéria de estudo, busca idéias, temas, movimentos, cor-
rentes culturais, forças históricas da vida social, verifi cáveis na obra de autores 
de um mesmo período, que podem colocar o autor como elemento exponencial 
de seu tempo. A estilística estuda o modo como as forças históricas e sociais 
se harmonizam, como funcionam construtivamente na obra enquanto matéria 
fundamental da criação; o que o poder criador do poeta conseguiu edifi car em 
criatura nova, baseando-se em velhas fontes absorvidas de seu tempo, e como 
as devolveu em forma de matéria literária, procedimento oposto ao da crítica 
tradicional, que se ocupa de valores históricos, ideológicos etc., suscetíveis de 
serem estudados no tecido literário. Para elucidar essa questão, faz um paralelo 
entre os procedimentos da estilística e os da crítica tradicional, usando a imagem 
do mel. Estudando o mel, a crítica tradicional investigaria em que fl ores e em 
que prados a abelha o bebeu. A estilística se perguntaria como “há resultado 
este producto heterogéneo con todas sus procedencias, cuál es la alquimia, qué 
originales y triunfantes intenciones le han dado vida de criatura nueva” (p. 85). 
Sobretudo, o que colocou de si a abelha naquelas substâncias absorvidas de 
lugares diferentes, em condições diversas, e que resultaram naquele produto 
doce e aromático. Dessa forma, o estilista ressalta o propósito de estudar os 
valores especifi camente poéticos e sua realização artística.

A operacionalização desses procedimentos, com extrapolações teóricas sempre 
que necessárias, propiciou o amadurecimento das impressões iniciais da leitura 
dos versos e apontou também um latejamento que não pude deixar de ouvir. 
Os “eus” edifi cados apresentavam-se sempre distanciados de si mesmos. 

Buscando alguma senda desse precedente nas relações entre os modos de 
percepção e o que se expressou nos poemas, percebi que a dualidade se dizia 
nas relações subjetivas temporais, ou seja, uma perspectiva adotada pelo eu 
criador na apreensão da existência pela observação da sua identidade com o 
tempo, na sua inerência espacial.
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