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“Poesia é tudo, 

brilho da vida, discurso mudo”. 

 

Fernando da Rocha Peres 



RESUMO 

 

A presente dissertação faz a leitura analítica das representações da modernidade nos poemas 

selecionados do poeta baiano Fernando da Rocha Peres (1936-), tendo como o corpus da 

pesquisa os livros Febre Terçã (2000) e Salvadolores ou Coisas de Amor (2004). O estudo foi 

feito através da investigação bibliográfica e da análise literária, observando os fatos 

reincidentes da sua lírica. Para isso, foram considerados aspectos que caracterizaram sua 

escrita: a metalinguagem, a passagem de tempo e a cidade. Antes da apreciação crítica, foi 

realizada uma contextualização do cenário moderno até chegarmos às produções poéticas 

atuais da poesia contemporânea, em específico, do escritor em questão. Dar-se-á relevância à 

definição do perfil poético desse escritor, tomando como base o seu diálogo com a tradição e 

a modernidade por meio de autores representativos da literatura ocidental, os elementos 

históricos do seu discurso e, a sua subjetividade lírica diante da contemporaneidade. 

 

Palavras-chave: Modernidade. Fernando da Rocha Peres. Poesia. Tradição. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation presents an analytical reading of the representations of modernity in selected 

poems by the poet Fernando da Rocha Peres (1936- ), having as research corpus the books 

Febre Terçã (2000) and Salvadolores ou Coisas de Amor (2004). The study was 

accomplished through bibliographical investigation and literary analysis, observing events 

and themes recurring in his lyrical production. In order to do so, the aspects considered were: 

metalanguage, time passing and the city. Before the critical appreciation, a contextualization 

of the modern scenario was made and then, the contemporary poetical production was 

reached, and specifically, the production of the author in question. The definition of the poetic 

profile of this author was considered relevant, having as basis the dialog established with 

tradition and Modernity through representative authors of Western literature, the historical 

elements of the discourse and the lyrical subjectivity before contemporaneity.  

 

Key- words: Modernity. Fernando da Rocha Peres. Poetry. Tradition 
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INTRODUÇÃO 

1. Um perfil: o poeta e o estudioso 

 

Fernando da Rocha Peres (1936 –) nasceu em Salvador em 27 de novembro de 1936 e 

vem participando da vida cultural baiana desde 1957, quando fundou juntamente com seus 

amigos Glauber Rocha, Calasans Neto e Paulo Gil Soares, as Jogralescas (poesia teatralizada) 

e criou a revista Mapa, as Edições Macunaíma e a Iemanjá Filmes para expor ideias sobre 

literatura e arte.  

O poeta Rocha Peres tem uma vida acadêmica expressiva como professor de História 

da Universidade Federal da Bahia  desde 1972, ao longo de seu percurso, publicou vários 

livros importantes, como por exemplo, Cinco poetas (1966), juntamente com Carvalho Filho, 

Florisvaldo Mattos, Godofredo Filho e Myriam Fraga, Poemas Bissextos (1972), Louvação a 

Pedro Nova (1983), Tempo/Objetos (1989), Mr. Lexo-tan e outros poemas (1996), Memória 

da Sé (1999), reflexão crítica sobre o passado histórico da Bahia, Febre Terçã (2000), 

Arquepoemas (2001), Naturezas e coisas (2002), Estranhuras (2003), Salvadolores ou Coisas 

de amor (2004), dentre outros.   

Além de poeta, o historiador é, também, pesquisador da vida e obra de Gregório de 

Mattos em Portugal e no Brasil, destacando-se algumas obras: Gregório de Mattos e Guerra: 

uma re-visão biográfica (1983), Gregório de Mattos e a Inquisição (1998), Um Códice 

Setecentista Inédito de Gregório de Mattos (2000) em parceria com Silvia La Regina, 

Gregório de Mattos: o poeta devorador (2004).  

Dedicou-se a fazer um estudo minucioso do poeta baiano Gregório de Mattos, desde a 

sua biografia até seu estilo como poeta, publicando um livro marco sobre esse artista, 

Gregório de Mattos e Guerra: uma re-visão biográfica (1983). Fato tal torna-se significativo 

para a compreensão de seu perfil enquanto escritor, visto que, parece assumir para si algumas 

características desse outro baiano, dentre elas a ironia mordaz.  

Em 1987, o poeta foi eleito membro da Academia de Letras da Bahia, tomando posse 

em 16 de junho de 1988, e ocupando a cadeira 25, consolidou sua dupla condição de 

historiador e poeta. Ademais, foi ex-diretor regional do Iphan (Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional), função que o aproximou mais ainda da realidade da Bahia, 

revelando as contradições da transformação social desse lócus.  

Rocha Peres faz parte da literatura baiana contemporânea, apresentando um lirismo 

categórico e revelador da condição do poeta nesse novo contexto em confluência com as suas 
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experiências passadas. Por isso, as suas produções dialogam constantemente com sua vida 

cotidiana. 

2. Proposta de estudo 

 

Os livros selecionados como corpus da pesquisa são Salvadolores e Coisas de amor 

(2004) e Febre Terçã (2000), ambos com perspectivas diferentes por se proporem a pensar 

sobre elementos distintos, contudo convergentes, por revelarem um autor com uma trajetória 

artística uniforme.  

O seu livro Salvadolores e Coisas de amor, editado em 2004, pela editora Égua dor, é 

um tributo explícito à cidade de Salvador. Fato que pode ser notado na dedicatória, que 

consagra o livro em primeiro lugar “a todos os amigos que ainda amam a velha Cidade da 

Baya”. Nesta afirmação, o poeta revela seu afeto por Salvador e, ao mesmo tempo, demonstra 

a presença de Gregório de Mattos na sua escrita e, por sua vez, nas suas concepções, pois a 

expressão utilizada pelo escritor para fazer referência à cidade de Salvador reproduz a 

maneira como o poeta barroco se referia ao mesmo local. Ademais, não se pode negar que 

existe um diálogo entre os autores, visto que ambos destacam essa cidade como lugar do eu 

lírico. 

O livro apresenta 61 poemas com uma visão panorâmica sobre Salvador, a partir do 

confronto com as reminiscências passadas, mas também, com uma análise crítica sobre o 

fazer poético e a condição do poeta, sendo muitos deles metapoéticos, pois refletem a função 

da poesia e a situação do poeta enquanto trabalhador da linguagem.  

O sumário do livro é intitulado “Tabuada”, menção direta a um tempo passado de 

costumes diferentes. Esta significava um instrumento de iniciação na aprendizagem por meio 

da memorização, tal fato faz analogia direta ao processo de descoberta a partir do estudo de 

cada poema, mostrando que a sequência dada aos mesmos tem um significado especial para a 

compreensão do elemento cidade na vida desse artista. Percebe-se que os poemas foram 

organizados como um quebra-cabeça, com todas as peças encaixadas.  

Depois de notar estes aspectos do sumário, o leitor se depara com o poema 

“Explicação”, inaugurando o livro com um título sugestivo, que torna-se um esclarecimento e 

uma ferramenta fundamental, pois ajuda a entender os sentidos presentes na leitura no 

decorrer da obra.  

Além disso, esse poema reforçará a ideia de que seus versos são fruto de sua vivência 

em Salvadolores, em contraponto com todos os acontecimentos, inclusive a transformação da 
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“cidade antiga” em uma metrópole desenvolvida carregada de frustrações. Afinal de contas, 

“As sementes de versos / são da natureza interior” (PERES, 2004, p. 9). 

Outro aspecto marcante da obra de Peres são as diversas menções feitas a poetas, 

pintores, músicos, artistas de modo geral, a amigos e a familiares ao longo dos versos, através 

de dedicatórias, como também, por meio do diálogo com produções artísticas de outros 

autores. Essa perspectiva retoma a imagem inicial da “tabuada” que sugere ensinamento. 

Estabelece comparativo entre momentos históricos distintos e entre cidades diferentes do 

mundo inteiro. Contudo, sempre tendo a certeza de que seu lugar é Salvador. 

O livro contém poemas curtos que condensam as mais variadas informações, sendo em 

vários momentos irônico e mordaz na construção de sua lírica, ao condenar o homem como 

destruidor das belezas da vida. 

De maneira crítica, Peres apresenta um olhar observador sobre a cidade, fixando o 

equilíbrio de sua poesia, contraditoriamente, na desigualdade de seus elementos constitutivos, 

assumindo um papel polifônico de poeta, historiador e ser ativo na urbe. Consegue, então, 

envolver nos seus versos as dimensões de cada perspectiva e estabelece-se como conhecedor 

do mundo. 

Em contrapartida, no seu livro Febre Terçã (2000), o escritor busca em primeira 

instância homenagear o poeta Gregório de Mattos, intitulando sua obra com a enfermidade 

que acometeu o poeta barroco e o levou a falecer. 

Os poemas desse livro perpassam por várias temáticas, destacando-se entre elas a 

metapoesia, aspecto marcante de sua escrita, passagem do tempo e a condição do poeta. Todas 

essas convergem para um mesmo ponto: a tradição, elemento notório da obra de Fernando da 

Rocha Peres, por manter-se em diálogo com o passado. 

Portanto, em meio a tantas temáticas na poesia do autor foram lançadas as seguintes 

indagações: Que relação esses temas estabelecem entre si? De que modo um poeta moderno 

consegue dialogar com a tradição? Como a modernidade está presente em sua poesia? A partir 

dessas perguntas, o presente estudo se desenvolveu, com o intuito de contribuir para fortuna 

crítica deste autor e para a literatura brasileira contemporânea.  
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CAPÍTULO 1: 

A POESIA DE FERNANDO DA ROCHA PERES NA MODERNIDADE 
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1.1. O CENÁRIO MODERNO 

 

 

A sociedade, em momentos diferentes da História, foi regida por princípios 

fundamentados ora na fé, ora na razão, mas a partir da segunda metade do século XIX com o 

grande avanço científico e tecnológico, o homem passou a utilizar a ciência como ferramenta 

elementar no seu progresso e nas suas descobertas. 

A Revolução Industrial que ocorreu na Europa durante este século deu origem a novos 

complexos industriais, oportunizando o surgimento de grandes metrópoles. Porém, este 

acontecimento não interferiu apenas na estrutura física das cidades, além disso, desencadeou 

uma profunda mudança no comportamento das pessoas que passaram a procurar os centros 

como alternativa para um novo modo de viver. Logo, a vida passou a ser determinada pelo 

novo ritmo das relações de produção. As pessoas começaram a reagir a essas transformações, 

alterando seus hábitos e costumes, como também, adaptando-se a novos valores que surgiam.  

E como a arte reflete o pensar/sentir sobre os acontecimentos de uma sociedade, a expressão 

artística também abarcou estas mudanças. 

A poesia, antes mais intimista, passou a utilizar seu potencial de linguagem para 

representar a confluência dos acontecimentos modernos, demonstrando a capacidade do poeta 

de perceber a realidade à sua volta e transformá-la em material para sua arte. Os artistas 

produzem neste ambiente modificado, conscientes de que esse momento, contraditoriamente, 

traz a “supressão da palavra”, devido ao isolamento provocado pela rapidez desse cotidiano, 

regido por máquinas e longas jornadas de trabalho. Como destaca Nicolau Sevcenko: 

 

O ritmo de vida era assinalado pelo potencial das novas fontes de energia e 

pela sincopagem dos equipamentos mecânicos ao invés do batimento 

cardíaco. Era a pulsação humana que teria que se adaptar aos índices 

exacerbados de aceleração recém-introduzidos... Em meio a esse admirável 

mundo novo, nem mesmo a linguagem e a comunicação humana 

subsistiram, consumidas que foram pelo monólogo monotom das máquinas, 

pelo ruído percussivo de aço e das câmaras de combustão, pelos imperativos 

categóricos que normatizam a rotina urbana. (SEVCENKO, 1994, p.63)  

 

Nesse contexto de intenso desenvolvimento, nasce a poesia moderna, cônscia de que 

seu próprio nascimento foi fruto de um paradoxo gerado pelo dia a dia moderno. 

Consequentemente, assumirá o papel de representar o conflito de viver nesta nova cidade, que 

passa a ter vida própria.  

O escritor necessita descobrir seu novo papel nessa outra realidade, pois percebe que, 

num ambiente no qual o capital conduz as relações, a poesia não encontra espaço e vai de 
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encontro aos principais interesses da sociedade. Mas, como essa mesma arte simboliza o 

problema da situação do poeta nesse meio, a arte poética resiste e se renova. 

Tudo na modernidade passa pelo campo da visão, ou seja, o observar é a ferramenta 

principal do poeta, que deixa de ter uma condição “especial” e torna-se o trabalhador da 

linguagem, assumindo várias vozes representativas dessas transformações. 

Deste modo, a lírica moderna reflete a condição de ser e estar na urbe atual, 

transmitindo através de seus autores um vasto painel de ideias e sensações citadinas as quais 

enriquecem as suas produções e suscitam conjecturas em torno de aspectos urbanos. Por isso, 

nota-se, mesmo no contexto atual, nas obras de diversos escritores contemporâneos uma 

abordagem crítica do ser humano em meio às alterações do mundo em contraponto com as 

experiências de vida. 

 Devemos salientar que a modernidade pode ser concebida de várias formas, visto que 

é o conflito entre o ser e o meio e este, por sua vez traz consigo uma gama de vivências que 

irão fundamentar sua escrita e sua releitura do mundo.  

Ser poeta na modernidade é reconhecer-se numa condição diferente como escritor, 

pois agora o seu lugar na pólis é o de alguém “deslocado”, já que a poesia na nova conjuntura 

comandada pelo mercado de trabalho, perde lugar para a racionalização do pensamento. 

Contudo, mesmo diante de adversidades a criação poética sobrevive.  

 
... na nova cidade, o poeta moderno vive uma situação de deslocamento, em 

que experimenta uma mudança de direção, um desvio de sua natureza 

primordial. Nenhuma palavra define melhor a condição do poeta no mundo 

moderno ocidental como essa, deslocamento.  O poeta deslocado, aquele que 

está fora de lugar, desarticulado, o seu ofício parece fora de propósito, num 

mundo organizado em torno da produção e do consumo de mercadorias. 

(FONSECA, 2000, p.45). 

 

Aleilton Fonseca (2000) esclarece a situação do poeta e da poesia na urbe atual, 

regidos pela produção acelerada em busca de dinheiro, elemento distante da criação artística. 

Mas, a linguagem da poesia renova-se, ressurge e se mostra uma ferramenta indispensável 

para se entender a realidade, visto que o momento exige o exercício da capacidade crítica.  

A modernidade como um todo, vem, portanto, demandar uma releitura do que é viver 

nesse ambiente e o que é ser artesão das palavras, pois traz consigo o signo da ruptura com a 

tradição, a quebra de paradigmas e a releitura do cotidiano.  

Em meio a esse contexto surge no século XX o movimento artístico que revolucionará 

os paradigmas existentes: o modernismo. Este se desprende de regras e formas prontas, tendo 

como uma das atitudes principais a quebra da tradição, buscando inovar de fato, não só quanto 
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à forma, mais ainda quanto à temática poética que necessitava se voltar para essa nova 

conjuntura. O mundo é novo, por isso, pede uma arte nova que corresponda às suas 

expectativas. 

O poeta assume outro lugar na sociedade, diferente do espaço um tanto quanto isolado 

que ocupava, ou seja, deixa de habitar um lugar “superior” e passa a ser mais um em meio à 

multidão, personagem que cresce vorazmente, ganhando vida.  Agora, o poeta sente a forte 

necessidade de sair de sua redoma e ir ao encontro dessa realidade a qual o instiga e o atrai. 

Reconhece-se comum entre todos e em constante descoberta, concluindo, então, que o seu 

canto é outro, como afirma Ferreira Gullar (1989, p.9): “O poeta moderno, sem mitologia e 

sem teologia, não habita o Parnaso nem se sente tocado pela graça: caminha no chão de 

asfalto da cidade e tenta transformar em canto a matéria vulgar do cotidiano”. 

Assim, o poeta se desmitifica e passa a ser um representante da vida moderna, como 

também, um perspicaz observador dos acontecimentos, elegendo novas temáticas e um novo 

olhar sobre a poesia e sua posição nesse contexto. Diante dessa perspectiva, surge a poesia 

contemporânea, carregada de novos ideais e vendo o mundo de outra maneira, utilizando este 

ambiente como fonte de seu lirismo. 

É fundamental lembrarmos o filósofo Walter Benjamin como prenunciador do estudo 

da cidade moderna na poesia de Baudelaire, visto que este observou o vínculo existente entre 

a obra de Charles Baudelaire e as relações sociais que se estabeleciam na Europa no século 

XIX. A partir dessa percepção, identificou o fenômeno da multidão e solidão humana, 

contribuindo para os estudos da literatura moderna. Como observa Flávio R. Khote (1982, p. 

8), no seguinte trecho: “Benjamim... adianta a caracterização da „modernidade‟, pela relação 

que soube estabelecer, no processo de industrialização capitalista, entre desenvolvimento 

urbano, técnicas de reprodução e produção literária”. 

A constatação feita por Benjamin de que a literatura, juntamente com a sociedade, se 

desenvolveu adequando-se às novas formas urbanas confirma-se também nos estudos de Hyde 

(1998): “a literatura modernista nasceu na cidade, e com Baudelaire – principalmente com sua 

descoberta de que as multidões significam solidão” ao analisar o sentido tomado pela poesia 

urbana.  

Compreender o ser humano nessa condição é tornar-se espectador de uma confluência 

entre o próprio eu e o mundo que o rodeia, surgindo desse modo o escritor moderno que 

apresenta o seu olhar sobre a cidade moderna, suas relações, suas possibilidades, seus 

problemas. 
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Assim, a cidade passa a ser o lócus da criação poética, visto que, a renovação da urbe é 

paralela à renovação da poesia. Tornando-se uma das principais metáforas urbanas. Segundo 

Calligaris (1994, p. 86), “a cidade moderna é sem dúvida o lugar de perdição, isto não é 

nenhuma novidade, o fato novo é que a perdição seja irrenunciável por um fascínio tanto 

estético quanto cognitivo”.  

Deste modo, a cidade torna-se um dos temas centrais da nova poesia, pois é onde o 

poeta vive essas novas experiências e exerce sua influência, tecendo sua escrita poética 

conduzida pelo paradoxo de ser e estar na metrópole moderna. 

 

 

1.2. MODERNISMO NA BAHIA 

 

O modernismo chegou à Bahia próximo já da sua segunda fase, depois de ter perdido 

sua força reformadora inaugurada em 1922. E, por sua vez, não foi bem assimilado pela maior 

parte do meio literário.  Fato este, divergente do que aconteceu no Brasil como um todo, pois 

uma das principais  características do Modernismo brasileiro foi sua propagação rápida por 

todo o país, demosntrando a necessidade de renovação que existia na literatura brasileira. 

Contudo, mesmo diante desse cenário de transformações, a Bahia se manteve à parte 

disso, aspecto ressaltado por João Carlos Teixeira Gomes (1979, p.166) na afirmação a seguir: 

 

... a Bahia mantinha-se à margem desses objetivos, cheia de cautelas, 

cultuando ainda durante seis anos consecutivos, malgrado o esforço isolado 

de um grupo de jovens poetas, as fórmulas de literatura de transição 

herdadas do final do século passado e predominantes nas duas primeiras 

décadas do Sec. XX em todo Brasil. Aliás, dizer que a Bahia “mantinha-se à 

margem”, é distorcer a verdade histórica, pois aqui o que havia era uma 

resistência obstinada e sistemática a tudo quanto se confundia com 

modernidade, quando não ondiferença total ao ideário de 22, como se pode 

ver pela nula repercussão dos sucessivos manifestos modernistas na 

imprensa baiana da época. 

 

Esse comportamento foi fruto de duas causas efetivas: fatores econômicos-sociais e 

fatores culturais, visto que a Bahia: 

... vivia então condições de estagnação e atraso, clima que não lhe permitiria 

por longo tempo compreender o sentido das modificações que se estavam 

processando, do dinamismo intrínseco do Modernismo, das bruscas e 

decisivas transformações por ele introduzidas no próprio processo cultural – 

e aqui o termo é o empregado na sua acepção sociológica mais ampla – do 

Brasil.(GOMES, 1996, p.168) 
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Além disso, o crítico Carlos Chiacchiao se mostrava apegado às matrizes da literatura 

oficial e reacionário as ideias defendidas pelo Modernismo, dificultando a propagação dessa 

nova perspectiva no panorama baiano, cultuando o passado e fazendo uma defesa à tradição. 

O modernismo na Bahia, mesmo defasado em relação a todo país, teve seu início com 

a publicação da revista Arco e Flexa, sendo que cada integrante procurava seguir suas ideias 

próprias, porém, demonstravam uma preocupação em traduzir o espírito moderno.  Tornou-se, 

portanto, mais um registro histórico das novas tendências que se anunciavam do que uma 

mudança de fato. 

A segunda fase desse movimento é registrado com o nascimento do Caderno da 

Bahia,  tendo atuação ampla, porque vinculava em suas edições não apenas manifestações 

literárias, mas também, muitos acontecimentos da vida baiana. Este patrocinava a edição de 

livros, exposições de artes, dando um melhor desenvolvimento da crítica do cinema e das 

artes plásticas. 

Já a terceira fase, é anunciada com a publicação da revista Mapa, dirigida por 

Fernando da Rocha Peres e tendo como liderança Glauber Rocha, o qual comandou depois a 

renovação do cinema brasileiro.  Numa tentativa de transformar a vida cultural baiana, 

trazendo renovações para a arte local. Aspecto este ratificado por Florisvaldo Mattos em um 

de seus depoimentos sobre essa geração: 

Nossa proposta básica era romper a inércia cultural, a dominação 

academicista e o preconceito que ainda havia em relação à arte moderna. Na 

realidade, era uma reprodução, em escala regional, da Semana de Arte 

Moderna de 22, mas vestida com as ideias de um mundo que entrava num 

outro processo de crise e transformação. (apud  SANTANA, 2009, p. 67) 

 

 Dando seguimento a essas perspectivas o período do modernismo na Bahia se fecha 

com a Geração da Revista da Bahia, que tinha como um de seus principais articulistas Alberto 

Silva. Nesta foi possível notar um olhar mais crítico para a literatura, demonstrando a 

necessidade dessa nova geração em primar pela atualização, tanto no aspecto gráfico do 

planejamento da revista, como também, nas abordagens temáticas. 

 

  

1.3. FERNANDO DA ROCHA PERES E A MODERNIDADE 

 

A literatura contemporânea dará seguimento às renovações trazidas com a 

modernidade, numa tentativa contínua de leitura e de redescoberta do mundo.  É nessa 

perspectiva que está inserida a lírica de Fernando da Rocha Peres, poeta baiano que canta em 

seus versos temas relacionados à sua terra, à sua história e a seu tempo. 
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Seus poemas na maioria das vezes apresentam uma única estrofe com versos 

caracterizados pela distensão formal que aproxima a sua linguagem da prosa, tornando-a 

simples e objetiva. Com isso, a leitura flui, conduzindo o leitor à reflexão a partir das 

representações imagéticas presentes em seus poemas. 

Contudo, essa naturalidade com que trata os assuntos na sua produção poética 

demonstra sua capacidade de analisar os acontecimentos através de vários ângulos, revelando 

a presença de muitas perspectivas. A poesia de Peres transforma-se num discurso crítico que 

se alimenta de suas experiências e confrontos com a realidade moderna. 

Por isso, os seus livros Febre Terçã (2000) e Salvadolores e Coisas de amor (2004) se 

caracterizam pela diversidade temática que, quase sempre, é abordada em tom de reflexão ou 

de ironia. Essa gama de temas apresenta a sua condição polifônica de professor de história, 

poeta e estudioso da obra de Gregório de Mattos, aspecto que se transforma em matéria-prima 

para sua escrita.  

Nota-se que a criação poética revela não só o homem, como o poeta enquanto ser que 

se renova constantemente ao ser “ele” e “outro”. Octavio Paz (1982) afirma que: “A palavra 

poética é a revelação de nossa condição original porque por ela o homem, na realidade, se 

nomeia outro, e assim ele é ao mesmo tempo este e aquele, ele mesmo e o outro”. Portanto, 

Fernando da Rocha Peres dialoga consigo mesmo e com o leitor por meio de vozes distintas 

que se transformam de acordo com suas descobertas. 

A obra poética de Peres nos mostra as importantes relações que esse autor mantém 

com a literatura moderna e com seus autores mais representativos, sendo este eixo que confere 

unidade aos seus livros. A sua poesia se insere numa corrente de trocas com o presente e o 

passado, a partir do diálogo com uma tradição representada pelas suas referências a artistas de 

diversas épocas, amigos e familiares. 

Assim, Fernando da Rocha Peres se vê confrontado com uma nova forma de 

percepção do real, oscilando entre suas experiências pessoais e o processo de modernização 

da sociedade brasileira, que se modificou bastante desde sua infância até os dias atuais. O eu 

lírico se vê dividido entre as transformações sociais, que mudaram seu estilo de vida, e a 

evocação do passado. 

Podemos afirmar que seus livros, mesmo apresentando uma multiplicidade temática 

como a passagem do tempo, a metapoesia, a cidade, a história da Bahia, tem como um de seus 

focos a exploração e o conhecimento do mundo através de suas vivências. 

O poeta contemporâneo apresenta-se paradoxal, contudo, não tem dúvida da sua 

condição, pelo contrário, mostra-se consciente de que deve ser ativo nessa nova conjuntura 
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através do uso da linguagem. Nesta perspectiva, está o poeta baiano Fernando da Rocha Peres, 

cuja obra, ao longo de sua trajetória, demonstra o homem social no seu discurso. Como se 

pode notar no poema abaixo: 

 

Rastro 

 

A voz humana nasce 

do choro, do gozo, do amor, 

do ódio, das necessidades: 

o que fazer com a voz, 

como os sentimentos e os desejos? 

São ruídos e palavras e mentiras! 

A voz humana, interpretada, 

grave, solene, como deveria 

ser e ressoar está na viola 

da gamba de Jordi Savall. 

(PERES, 2004, p. 29)  

 

Nessa construção, o eu poético trata da representação do sentir e do pensar do ser 

humano por meio da “voz humana”, sugerindo que todos somos seres em busca de algo e que, 

para isso precisamos seguir um caminho em busca de entendimento de nossa própria 

expressão, voz poética, que, no caso, nomeia de “rastro”, título do poema. “A voz humana” 

simboliza expressão do ser em amor, ódio, gozo, desejos e necessidades. 

Após refletir sobre a “voz”, o poeta Peres se depara com a constatação de que tudo 

parte dos desejos que instigam a sua alma de artista, e, muitas vezes, esses podem ser 

verdades ou não: “são ruídos e palavras e mentiras”. Por isso, elege uma forma além da 

palavra: a música, destacando o talento do músico catalão, especialista em viola de gamba: “A 

voz humana, interpretada, / grave, solene, como deveria / ser e ressoar está na viola da gamba 

de Jordi Savall”. (PERES, 2004, p.29) 

A voz humana pode ser considerada o primeiro instrumento musical, e com ela o 

homem aprendeu a produzir variedades sonoras que o levaram a redescobrir o mundo por 

meio de outros sons. Então, possivelmente a música seja a nossa mais antiga forma de 

expressão artística através da linguagem. A própria origem da lírica está relacionada com a 

música. O poeta, portanto, aponta para o fato de que a voz poética, contida nas palavras e 

além delas, é principal expressão artística que o ser humano tem para decifrar a vida. 

A poesia de Fernando da Rocha Peres exibe um sujeito poético reflexivo que se mostra 

ativo no processo histórico, pois ao mesmo tempo em que se deixa transformar pelo cotidiano 

moderno, constrói a sua própria história. Consciente do seu papel nessa realidade, pensa-a, 



21 
 

utilizando a linguagem como instrumento para a percepção do real. O mundo é o seu lugar de 

experiência, levando-o a fragmentar-se e unir-se constantemente em prol de uma poesia 

coletiva e individual. Este aspecto pode ser visto nos poemas de Peres, como acontece neste: 

 

Nascimento 

 para Ingres 

 

 

Uma coisa chamada poesia 

nasceu de onde ou onda,  

gesto talvez de mão ao vento 

frio ou quente. O corpo da mulher 

ali presente, belo e desnudado, 

foi o começo de tudo, certamente. 

(PERES, 2004, p. 18) 

 

 O poeta faz uma analogia entre o suposto nascimento da poesia a partir da 

contemplação da beleza feminina ou do amor. O poema, dedicado ao pintor francês Jean-

Auguste Dominique Ingres (1780–1867), sugere o momento do nascimento de Vênus, deusa 

nascida das ondas do mar, (“nasceu de onde ou onda”), tela famosa de 1808 que retrata uma 

Vênus entre ondas e querubins. O “gesto talvez de mão ao vento” pode referir-se, então, tanto 

ao pintor que delineia o retrato imaginário da deusa, recriando o instante mágico do seu 

nascimento, como do poeta que é capaz de captar a beleza.  Peres mostra-se encantado com a 

beleza da arte, seja a poesia ou seja a pintura, visto que relaciona “o corpo da mulher” como 

uma representação da beleza artística, aspecto confirmado pela dedicatória.  O movimento de 

coletar fragmentos da cultura e recolhê-las em si mesmo revela o caráter da sua poesia como 

uma faceta da modernidade: 

 

A lírica moderna, graças à capacidade metafórica fundamental de unir algo 

próximo com algo distante, desenvolveu as combinações mais 

desconcertantes, ao transformar um elemento que já é longínquo num 

absolutamente remoto, sem se importar com a exigência de uma 

realizibilidade concreta ou, mesmo, lógica. (FRIEDRICH, 1978, p.207) 

 

Em outro aspecto, o poeta sofre a expulsão e deslocamento dentro da sociedade 

moderna, como destaca Aleilton Fonseca (2000), portanto, vivenciando a experiência urbana 

de estar deslocado necessita adaptar-se. Esta condição o leva a criar espaços poéticos numa 

tentativa de recuperar seu lugar nessa metrópole em permanente transformação e a sua 
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individualidade que se divide em meio a tantas informações. Aspecto que se observa no 

poema a seguir: 

Vida 

 

As auroras não sabem 

dos anoiteceres, pois não se juntam. 

Acordo e adormeço, como todos, 

e nossas palavras nada valem  

– no intervalo do tempo –  

Mesmo se a poesia tenta desvendar. 

Um galo canta, e só. 

(PERES, 2004, p. 18) 

 

O eu lírico traz um título único, sucinto, que aponta para o ciclo da existência.  Num 

primeiro instante, representa-a a partir de duas figuras antitéticas: a aurora e o anoitecer, 

demonstrando o paradoxo que conduz o seu viver: “As auroras não sabem / dos anoiteceres, 

pois não se juntam”, ratificando as divergências vividas no seu cotidiano enquanto poeta e 

homem moderno. Neste poema, a vida é um ciclo em que as coisas acontecem e se repetem, 

mas que nem sempre produzem encontros. 

Além disso, as individualidades não têm valor algum, pois sozinhas elas perdem o 

sentido: “Acordo e adormeço, como todos, / e nossas palavras nada valem”. O poeta nesse 

instante se sente pertencente a uma realidade, na qual todos convivem em grupo, mas 

distantes por causa de suas particularidades. 

Numa tentativa de desvendar os múltiplos significados criados pelas relações 

interpessoais, o poeta indica a poesia como único meio para se fazer essa descoberta, mesmo 

sabendo que uma voz solitária pode nada valer. Afinal, esse é o papel da lírica, arriscar-se 

através das palavras para explorar os sentidos produzidos por estas. “A poesia tenta 

desvendar”. 

Notamos também a sugestão do poema de João Cabral de Melo Neto, no poema 

Tecendo a Manhã (1965), nos versos: “Mesmo se a poesia tenta desvendar /Um galo canta, e 

só”. Isto é, o poeta é apenas um em seu canto solitário. Mesmo se dedicando ao importante 

“desvendar da vida” realizado pela poesia, este movimento é visto como algo solitário e que 

pode se perder no “intervalo do tempo”. 

Para enfatizar ainda outro aspecto da modernidade na poesia de Peres, partiremos da 

afirmação de Octavio Paz (1984) de que o moderno se constitui em uma nova tradição, 

confrontando ideias antitéticas, mas, essa tradição não é a mesma de antes porque a 

modernidade representa o mundo em contínua mudança, logo, a cada nova produção da 
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poesia moderna instaura-se uma nova tradição, visto que a lírica atual nega a si mesmo 

através da crítica da linguagem. 

Por esse motivo, Peres tem como uma das principais temáticas nos seus dois livros 

Febre Terçã (2000) e Salvadolores ou Coisas de amor (2004) a metalinguagem. Com isso, o 

poeta não apenas redescobre a sua arte, como também, as próprias singularidades do seu eu 

poético. 

Essa reflexão sobre a linguagem e, por sua vez, sobre a sua capacidade de representar 

simbolicamente a vida pode ser constatada no poema a seguir: 

 

Redito 

 

A fluição da poesia 

Não é um rio; por mais 

Que passem os fios de água, 

A poesia é cisco, mesmo,  

Se você não lê e ignora. 

(PERES, 2004, p. 29) 

 

O título do poema anuncia a noção do poeta de que não irá falar sobre algo inédito, ele 

falará do “redito”, daquilo que todos já conhecem, mas que merece ser dito mais uma vez no 

poema. 

O eu lírico faz uma analogia entre a poesia e o rio: “A fluição da poesia / não é um 

rio”. Isto é, não acontece da mesma maneira como o ciclo vital da natureza, requer um 

conjunto de elementos para que a leitura de um poema seja adequada, visto que o 

entendimento desta depende muito especificamente do olhar do leitor, de sua capacidade 

interpretativa, metaforizada nos “fios de água” que passam. 

Dado o caráter complexo da literatura, podemos afirmar que essa necessita de uma 

atenção especial para ser entendida, pois ela é a arte das palavras. Conforme Ernst Fischer: 

 

A arte é o meio indispensável para essa união do indivíduo com o todo; 

reflete a infinita capacidade humana para a associação, para a circulação de 

experiências e ideias... o trabalho para um artista é um processo altamente 

consciente e racional, um processo ao fim do qual resulta a obra de arte 

como realidade dominada. (FISCHER, 1987, p. 13-14) 

 

Por isso, o eu lírico define a poesia como um cisco, elemento sólido e pequeno, em 

contraste com a ideia da fluidez da água e que, a princípio parece ser algo insignificante, no 

entanto, ao contrário disso, ela está ali presente, incomodando até mesmo aqueles que não lhe 

dão valor: “a poesia é cisco, mesmo / se você não lê e ignora”. Mesmo silenciosa, a poesia 
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sempre tem algo a dizer, porque ela é a voz do poeta, mesmo quando não é lida e ignorada, 

mantém seu caráter de poesia. 

A lírica de Fernando da Rocha Peres é simples e objetiva, demonstra menos 

preocupação em inovar na temática, do que em reafirmar ideias consagradas que à vezes estão 

esquecidas.  

 
Todo poeta experimenta o desejo de criar uma linguagem completamente 

nova, capaz de expressão direta, ou o desejo de retornar à “fonte”, ao ventre 

de uma antiga linguagem cheia de viço e de força mágica. Muitos poetas 

líricos trouxeram palavras novas, jamais ouvidas antes, para a linguagem; 

outros redescobriram palavras esquecidas ou restauram o frescor e o sentido 

original a palavras gastas pelo uso comum. (FISCHER, 1987, p. 191) 

 

 

Fischer ressalta a tentativa dos poetas, de modo geral, de “redizer” tudo aquilo que já 

foi dito, propondo novas formas a antigos motivos. Nesta perspectiva, está a lírica de Peres, 

visto que este poeta procura anunciar em sua poesia a sua experiência subjetiva com o mundo 

e com sua própria arte. Por esse motivo, tem a necessidade de retomar sempre a temática da 

metalinguagem, refletindo sobre o “fazer poético”. 

Para concluir, podemos afirmar que, de modo geral, o poeta nos leva a pensar qual é o 

real lugar da poesia na contemporaneidade, chamando-nos atenção para a poesia como 

ferramenta para o entendimento da vida.  Portanto, com a poesia e o trabalho com a 

linguagem, o artista segue tentando compreender o ser humano a partir do confronto entre sua 

subjetividade lírica e as transformações universais.  
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CAPÍTULO 2 

DIÁLOGOS COM A TRADIÇÃO 
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2.1. A TRADIÇÃO DA MODERNIDADE 

 

A modernidade representa uma renovação dos valores norteadores da sociedade 

ocidental, pois, de modo gradativo, a moral cristã foi sendo negada em prol do conhecimento 

científico. Esta está associada a um processo histórico que pertence tanto ao passado como 

presente, visto que, refere-se às profundas transformações sociais ocorridas desde o século 

XVII até os dias atuais. 

Pereyr (2000) afirma que “o mundo moderno é um mundo dessacralizado”, porque 

mitos foram substituídos por novos conceitos através de rupturas subsequentes com o 

passado. A religião perdeu espaço para o desenvolvimento da ciência, a perspectiva de 

identidade promulgada pelo cristianismo foi se esfacelando, na medida em que o homem 

moderno percebeu que o próprio logos não se mantinha centralizado. Contudo, mesmo diante 

de situações paradoxais que deixaram o poeta dividido e o fez desejar romper com tudo, a 

poesia se mostrou consciente de que essas rupturas podiam acontecer por meio da busca de 

suas origens, só que por meio da ressacralização das diferenças e, por conseguinte, pelo 

processo de alteridade entre o homem e o mundo. Logo, Pereyr (2000, p. 32) estabelece a 

seguinte comparação: 

 

Os processos poéticos, se são análogos, não são iguais aos atos mágicos ou 

aos rituais sagrados. A palavra mágica, em ritual, articula-se em obediência 

exclusiva ao princípio da analogia, em cuja base age o tempo cíclico: 

recriação de atos ou fatos originários – portanto, míticos – , confiança nas 

correspondências bem determinadas. Também a poesia é sempre a 

manifestação simbólica de uma linguagem primeira; mas é aqui a distinção – 

sobretudo a poesia moderna a manifesta em um contexto cultural e histórico 

de grande instabilidade, em relação ao qual opõe uma forte resistência. Mas 

uma resistência que oscila sempre entre o amor e o ódio. Por isso, o poeta 

moderno é um estranho mágico das palavras, que confia e desconfia a um só 

tempo, na medida em que produz uma linguagem onde, conforme Octavio 

Paz, debatem-se lado a lado analogia e ironia, enquanto aspectos 

complementares de um processo tumultuado.  

 

Na lírica moderna, a tradição se fragmentou e se reconstruiu plural, despertando no 

poeta o desejo de reconquistá-la, mas de um modo que realidades distintas convivam juntas, 

estabelecendo uma unidade entre o presente e o passado. 

A poesia contemporânea vem fazendo uma releitura do legado deixado pelos seus 

precursores, para então, estabelecer convergências com outras épocas. Por isso, o poeta 

contemporâneo revisita sua memória do passado, ressignificando a linguagem e reconstruindo 

as ideias fragmentadas, tendo uma obra sempre nova que compõe um grande intertexto. 
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Octavio Paz (1984) define esse processo de redescoberta da escrita como a “tradição 

moderna” e afirma: 

 

A modernidade é uma tradição polêmica e que desaloja a tradição imperante, 

qualquer seja esta; porém desaloja-a para, um instante após, ceder lugar a 

outra tradição, que por sua vez, é outra manifestação momentânea da 

atualidade. A modernidade nunca é ela mesma: é sempre outra. O moderno 

não é caracterizado unicamente por sua novidade, mas por sua 

heterogeneidade. Tradição heterogênea ou do heterogêneo, a modernidade 

está condenada à pluralidade... O moderno é auto-suficiente: cada vez que 

aparece, funda a sua própria tradição (PAZ, 1984, p. 18). 

 

 

A lírica moderna revela-se plural, pois, numa tentativa de suprir as necessidades do eu 

lírico, renova-se, dando origem sempre a uma nova tradição. O passado ressurge como 

elemento fundador do novo, mesclando-se à subjetividade do poeta, para enfim produzir uma 

crítica da própria poesia através dela mesma. 

O poeta moderno diferencia-se dos demais pela sua singularidade como capta as ideias 

e as transpõem para seus versos, afirmando o presente sem abrir mão de suas origens 

literárias. Criando, assim, uma atmosfera paradoxal na sua produção poética. 

Desse modo, a chave para se entender a poesia produzida atualmente é o 

reconhecimento da “tradição da ruptura”, anunciada por Octavio Paz (1984), como aspecto 

inerente a criação poética da maior parte dos autores brasileiros, através da presença de várias 

referências feitas ao passado. Portanto, a modernidade é representada pela mudança e, por 

isso, o passado não pode ser visto mais como uma unidade imutável. 

Para se compreender a lírica brasileira contemporânea é necessário perceber o 

fundamento dessa produção poética, quando o poeta mais uma vez a literatura entrega-se ao 

seu autoconhecimento a partir de imagens representativas da realidade e da sua memória 

literária. Afinal de contas: 

 
O objetivo do poeta não é descobrir novas emoções, mas utilizar as 

corriqueiras e, trabalhando-as no elevado nível poético, exprimir sentimentos 

que não se encontram em absoluto nas emoções como tais. E emoções que 

ele jamais experimentou servirão, por sua vez, tanto quanto as que lhe são 

familiares... A poesia não é uma liberação da emoção, mas uma fuga da 

emoção; não é a expressão da personalidade, mas uma fuga da 

personalidade. Naturalmente, porém, apenas aqueles que têm personalidade 

e emoções sabem o que significa querer escapar dessas coisas.  (ELIOT, 

1989, p.47)  
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Os poetas contemporâneos integram-se numa linha de tradição e renovação, como 

herdeiros e pioneiros, apresentando um mundo com uma disposição mimética e uma imagem 

que surge do resultado de um processo de reordenação de regras preexistentes e já 

transformadas.  

A poesia representa em seus versos a história dos homens, pois serve de memória 

afetiva e social de um povo, exprimindo suas emoções e percepções de mundo. É nesse 

contexto que se insere Fernando da Rocha Peres, com uma poesia que reler a tradição desde a 

sua estrutura até ao seu próprio tema, como, por exemplo, a referência a artistas importantes 

para formação da literatura no ocidente. 

Mário Faustino (1977, p.33-34) afirmou que: 

 
A poesia serve à sociedade testemunhando-a, interpretando-a, registrando as 

diversas fases espaciais e temporais de sua expansão e evolução. Nisso a 

poesia é como toda arte: um documento vivo, expressivo, do estado de 

espírito de certo povo, em uma dada região, numa época determinada. A 

poesia, aliás, é incomparável quando registra – com a capacidade 

condensadora e mnemônica de que só ela é capaz – certas nuanças de ponto 

de vista, de atitude, de sentimento e de pensamento, individuais como 

coletivos, nuanças essas que, muitas vezes, são bem mais expressivas de um 

povo e de uma época, do que os grandes acontecimentos... Como documento 

humano, creio ser a poesia insuperável. Somente isto seria bastante para 

justificar a sua existência perante a sociedade, sem esquecer aquela sua outra 

utilidade como que ontológica; a simples beleza, a mera consciência da 

dignidade da espécie que um poema automaticamente comunica aos homens, 

seria suficiente para merecer-lhe as honras da humanidade.  

 

 

Portanto, pode-se afirmar que a poesia também é um documento histórico e com isso o 

poeta assume uma função social de renovador da língua, já que recria a forma de traduzir a 

vida. Este percebe tudo que está acontecendo, registrando as ideias, fatos, impressões que 

produzem a reflexão sobre o ser humano, estendendo-se o seu olhar para as mudanças sofridas 

pela sociedade no agora e no decorrer da história. 

O poeta se vê diante da tradição que o repele e o atrai, devido à ruptura com os 

paradigmas, então, decide transformar suas referências em material poético, produzindo uma 

poesia com imagens e sonoridades que retratam um diálogo com o passado. É nessa 

descoberta do novo em comunhão com antigo, que Peres exerce com êxito esse papel, 

inventando outras representações imagéticas do mundo em seus poemas. 
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2.1.1. A TRADIÇÃO NA POESIA DE FERNANDO DA ROCHA PERES 

 

Fernando da Rocha Peres traz para sua produção poética temas que possibilitam uma 

releitura da tradição e produz uma arte nova. O poeta reflete sobre sua lírica por meio da 

metapoesia, da passagem do tempo, da condição do poeta, da cidade, do amor, entre outros. 

Assim, a partir de sua escrita é possível enxergar o cotidiano em nuances diferentes e 

compreender a humanidade sob uma perspectiva da fragilidade diante das transformações da 

vida moderna, levando-nos ao encontro de uma linguagem inspiradora que redescobre o 

mundo e suas respectivas alteridades. 

Há uma forte presença de matrizes culturais em meio às referências a artistas, 

familiares e até mesmo à cidade de Salvador, como se pode notar de imediato, nos respectivos 

títulos de seus livros: Febre Terçã (2000) e Salvadolores ou coisas de amor (2004). O 

primeiro refere-se, conforme entrevista do poeta a Carlos Ribeiro no Jornal de Poesia (on-

line) à febre de que morreu Gregório de Mattos, metáfora da força que move o olhar do poeta, 

enquanto o segundo faz menção à cidade de Salvador, suas histórias e memórias.  

Deste modo, pode-se perceber, desde a sugestão dos títulos, que encontraremos como 

traço marcante a presença de elementos implícitos e explícitos da tradição cultural, elemento 

para a compreensão de sua poesia. Observa-se essa característica na própria organização do 

livro Febre Terçã (2000). Este tem seu sumário intitulado “Tabuada”, antigo nome dos 

índices de livros, sugerindo uma tabela que deve ser lembrada mais adiante. Além disso, é 

dividido em partes nomeadas: Febre Remitente, Febre Contínua, Febre Recidivante. Essas 

anunciam uma predisposição de sua lírica em retornar a pontos-chave para o entendimento de 

sua poética. Para isso, procura manter-se fiel às suas bases e lançar um olhar crítico para 

modernidade e suas transformações. O escritor demonstra nessa atitude sua tentativa em 

dialogar com a tradição. 

Juntamente com os dados da entrevista já mencionada, em que aponta para a febre 

como metáfora da força que impulsiona o poeta, o título do livro e suas partes podem também 

ligar-se à febre como o delírio que domina o poeta durante a criação. O “delírio poético”, 

como concebido por Platão (428 – 348 a. C) no Fedro (2003), seria uma dádiva das musas, a 

partir do qual seria possível produzir uma grande poesia. Segundo este filósofo, o amor, por 

ser o principal estímulo das ações humanas inspira atos sublimes, como neste caso, a 

produção artística. 

Ainda no sentido de apresentar a proposta do livro, o escritor usa como prefácio uma 

tirinha de Arnaldo Angeli Filho, cartunista, escritor e ilustrador paulista, conhecido pelos seus 
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personagens não convencionais. Nessa tira, o poeta, através do diálogo entre os personagens 

Luke e Tantra, pertencentes a duas gerações diferentes, mostra o comportamento de duas 

pessoas que viveram realidades distintas. O mais velho tenta despertar no mais jovem o senso 

crítico, para que este fuja do lugar comum, do esteticamente padronizado, da cultura de 

massa. Então, para estimulá-lo, Luke propõe a leitura de Charles Baudelaire, Garcia Lorca e 

do músico punk-rock novaiorquino Lou Reed. Para o personagem, e por extensão, para Peres, 

estes são artistas consagrados e, logo, essenciais para o desenvolvimento de um leitor crítico. 

A referência a esses artistas revela algumas das matrizes culturais presentes na 

formação leitora do escritor e, consequentemente, enquanto poeta. Na poesia, refere-se a 

Charles Baudelaire (1821-1867), considerado fundador da tradição moderna, poeta que 

declara um novo status para o poeta na metrópole, e que fez teoria sobre a arte francesa, 

influenciando várias gerações artísticas. Federico García Lorca (1898-1936), poeta e 

dramaturgo espanhol de grande produção, morreu fuzilado por ser avaliado como inimigo 

público por causa de suas ideias socialistas. E, por fim, Lou Reed (1942 – ) cantor e 

compositor, destacou-se  no rock pela sua autenticidade, sendo chamado por muitos “pai da 

música alternativa”, sendo que frequentemente usa da literatura em suas composições. Esses 

artistas, tendo cada um atuado respectivamente nos séculos XIX, XX e XXI, o que parece 

estabelecer uma espécie de linha do tempo, fizeram parte de momentos significativos da 

História e Peres parece valorizar essa contribuição para o desenvolvimento da capacidade 

crítica de muitos leitores. 

No decorrer de sua obra, Peres utiliza menções a outros poetas que fazem parte da 

tradição literária: Garcia Lorca, Cesário Verde, Godofredo Filho, dentre outros, como também 

cita vários músicos e pintores de épocas distintas com trabalhos renomados, articulando a 

presença desses artistas/literatos à sua produção.  

Ademais, o eu lírico apresenta-se como um sujeito social que se preocupa com os 

acontecimentos do seu dia a dia, quando reflete sobre a transformação do ambiente citadino e 

do comportamento do homem diante da nova vida que surge de maneira avassaladora. Estas 

características retratam a condição dos autores modernos, como se pode observar na seguinte 

afirmação: 

 

...Torna-se freqüente também a presença da intertextualidade, ou seja, à luz 

das teorias de Bakthin, do diálogo ou cruzamento de vários textos. Na 

literatura contemporânea isso se dá sobretudo com o aproveitamento 

intencional com obras do passado. Insere-se nesse procedimento a mistura de 

estilos presentes também na arte literária dos últimos decênios. (PROENÇA 

FILHO, 1995, p. 39) 
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Como um poeta contemporâneo, Rocha Peres reconhece fatos distintos para deles 

produzir sua poética e, assim, demonstrar como a lírica traduz os sentimentos humanos, como 

também, os conflitos racionais vividos pela modernidade, pois a racionalidade moderna 

trouxe frustrações e com estas, a falta de perspectivas futuras.  

Esses aspectos vão ao encontro de uma das principais características das obras 

literárias a partir do século XIX: a pluralidade dos significados que exigem uma pluralidade 

de leituras, diferenciando a atividade poética como algo em permanente construção de 

sentidos. Tal prática não é inédita, pois a poesia sempre foi produzida através do diálogo com 

outros elementos.  

Por essa postura, a poesia contemporânea estará centrada na linguagem, isto é, nas 

possibilidades criadas pela linguagem em retratar o mundo e suas descobertas. Isso acontece 

por meio da representação das transformações sociais em seu texto e pela própria iniciativa de 

se tornar um ser ativo nessa nova conjuntura. 

É nesse contexto que Peres produz uma lírica que sobrepõe a realidade desejada sobre 

a realidade vivida, quando estabelece o diálogo entre a tradição, com sua experiência afetiva e 

as mudanças geradas pelo desenvolvimento da modernidade. Este exercício do pensar será 

observado em alguns poemas: 

 
Ipsis Literis 

 

Poesia é maleita, 

febre terçã que não se enjeita. 

Poesia é desejo, 

risco no ar, riso e lampejo. 

Poesia é medo, 

dor da palavra e seu enredo. 

Poesia é pasmo, 

jogo de ancas que se faz orgasmo. 

Poesia é canção, 

luz de uma voz e cantochão. 

Poesia é tudo, 

brilho de vida, discurso mudo. 

Poesia é amor, 

roçar de pele que tem sabor. 

Poesia é nada, 

Chama dos mortos na madrugada. 

Poesia é retrato, 

Olhar no espelho em 3x4. 

Poesia é isto, 

Sinta seu toque e pense nisto. 

(PERES, 2000, p. 15) 
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Esse poema abre o livro Febre Terçã, como enunciação de sua proposta poética e do 

seu estilo literário. O leitor é convidado a compreender, em primeiro lugar, a perspectiva do 

escritor ao criar poemas e o seu conceito do que é poesia.   

Para anunciar o que está por vir em seus versos, dá um título sugestivo ao seu poema. 

“Ipsis literis” é uma expressão em latim que significa “literalmente, as mesmas palavras”. 

Assim, o sentido assumido por essa expressão qualifica o falar sobre poesia, enfatizando o 

que o poeta acredita ser poesia no decorrer de seu poema. O poeta, ao utilizar essa expressão, 

busca fixar o sentido da poesia, como também apontar para uma identidade poética pelo 

reconhecimento de suas características, ou de todas as suas letras (ipsis literis) e aplicá-la à 

escrita poética subjetiva, sendo, portanto, o anúncio de uma linguagem que é, ao mesmo 

tempo, plural e única. 

As afirmações em seus versos servem de fundamento para o eu lírico quando este 

ressalta o caráter plural da poesia. Tal aspecto pode ser observado em cada afirmativa: 

“Poesia é maleita”, ou seja, é uma febre, algo que irrompe sem aviso e não depende da 

vontade própria, ademais, domina o poeta enquanto cria. Em seguida, ele enfatiza “febre terçã 

que não se enjeita”, estado de delírio que não se rejeita, mesmo sem completo controle.  Mais 

uma vez, o poeta ao falar de febre refere-se “aos delírios poéticos” de Platão, que revelam a 

inspiração poética como fruto do amor.  

Nos versos seguintes temos que “poesia é desejo”, mas também “poesia é medo”. 

Novamente o eu lírico destaca os paradoxos da poesia que desperta aspirações mas, ao mesmo 

tempo, acorda um temor do novo. Esses se fundem, gerando no poeta uma surpresa. 

A “poesia é pasmo”, resultado de um prazer supremo, gerado pelo “jogo de ancas que 

se faz orgasmo”, ou seja, a poesia é também jogo de desejos e impulsos.   

Em “Poesia é canção”, o eu lírico faz alusão à própria origem da lírica enquanto canto, 

adicionando a imagem da voz como luz, associada à ideia do cantochão, forma de música 

mais antiga ainda usada hoje na religião. Por isso, conclui que “poesia é tudo”, pois através 

dela o homem consegue redescobrir o mundo e o poeta pode alcançar as realidades subjetivas 

e ocultas pela racionalidade concreta.  

 O Poeta também lembra que a “poesia é amor”, misturando alma e carne, pele e 

pensamento. Até porque foi especialmente por meio dos versos que ao longo da história, os 

homens cantaram seus amores. 

Divergente a tudo isto, o poeta afirma: “poesia é nada”, dando uma sensação imediata 

de desistência ao leitor, contudo, logo em seguida ao nada, ao fato de que as palavras e seus 
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autores passarão, ele acentua a presença de uma chama acesa na madrugada, como quando 

lemos as palavras daqueles que hoje, para o mundo, são nada, por terem já passado. Deste 

modo, finda-se a leitura do poema e compreende-se que “poesia é retrato”, o espelho em 3x4, 

ou seja, o autoconhecimento de si mesmo e suas próprias aflições. 

Diante de tantas constatações, o eu lírico finaliza seu poema pedindo ao leitor que 

observe que a “poesia é isto” ou isto tudo, esse conjunto de sensações e, por esse motivo 

devemos senti-la e refletir sobre ela. 

Nota-se que o tema destes versos é a metapoesia, assunto bastante valorizado pelos 

poetas modernos, pois é preciso lembrar que a proposta de quebra com os paradigmas sugere 

o uso de uma nova prática ao produzir literatura e, por sua vez, de se perceber a lírica e a sua 

respectiva função. Para tal, Peres utiliza elementos da tradição para definir sua arte. 

O poeta explora os múltiplos significados do que é poesia, além de estabelecer 

paradoxos entre as imagens sugeridas pelo texto ao confrontar conceitos diferentes sobre uma 

mesma coisa: “Poesia é tudo” / “Poesia é nada”. Constituindo o todo do poema, as afirmações 

sobre o que é poesia se articulam como partes desiguais e contrastantes desse todo que é único 

e múltiplo. 

Os versos iniciais levam à constatação de que o poeta não escolhe a poesia, mas é ela 

que o escolhe e o conduz. E o próprio poema mostra que a poesia abarca todas as expressões: 

“Poesia é tudo”. Logo, em cada afirmativa do artista sobre a poesia observa-se a presença 

marcante de temas abordados em sua própria obra: condição do poeta, metapoesia, amor, 

passagem de tempo. Isto parece apresentar ao leitor o que virá adiante, preparando-o para 

leitura. 

Assim, a intertextualidade demonstrada no uso das matrizes culturais e as perspectivas 

da arte mostram uma das direções tomadas pela poesia contemporânea de realizar um 

processo de interpretação da cultura, estabelecendo convergência com fatos, acontecimentos e 

autores de épocas diferentes.  

A lírica de Peres também busca apresentar o mundo do indivíduo contemporâneo com 

um dia a dia de um ser ativo e pensante que partilha de uma família, com anseios, problemas, 

saudades e buscas, construindo uma poesia inquietante, que conjuga o cotidiano de um 

homem moderno e os conflitos dessa rotina com um eu lírico desejoso por cantar uma poesia 

reveladora de si mesmo.  
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2.1.2.  DÍALOGOS COM A CRIAÇÃO POÉTICA: A CRIAÇÃO E A CONDIÇÃO DO 

POETA 

“Não adianta trinar, 

nem é preciso sonhar; 

como é difícil poetar!”  

(PERES, 2000, p.30) 

 

 

A metapoesia aparece ao longo da história da literatura brasileira, mas alcança o seu 

auge com a modernidade e a tentativa de romper com paradigmas, transformando-se num 

importante meio para o poeta expressar sua consciência crítica diante dos fatos e da sua arte. 

Essa prática deu à poesia moderna um caráter crítico e teórico, pois evidencia as suas 

perspectivas literárias. 

O texto metalinguístico é aquele que utiliza a linguagem para refletir sobre si mesma. 

Na modernidade, esse tipo de discurso se transformou num recurso artístico bastante usado 

pelos poetas para pensar sobre a sua poesia e, por conseguinte, no papel do artista diante de 

sua arte. Na linguagem literária, muitas vezes com o intuito de garantir uma eficaz 

comunicação entre a poesia e o leitor, o poeta desnuda para o leitor seu processo de escrita, 

compartilhando com ele a origem, a criação: 

 
Por isso, tanta poesia atual tem como tema a sua própria gênese; o poeta 

busca, precisa comunicar todos os elementos, do impulso inicial ao próprio 

processo da expressão; não temos frequentemente a impressão, ao ler, de 

estarmos assistindo ao próprio ato criador? (CORTÁZAR, 1999, p. 194) 

 

 

Portanto, praticar a metalinguagem num poema acontece quando: 

 

Constrói-se contemplando ativamente a sua construção. Podemos dizer que é 

uma tentativa de conhecimento do seu ser, uma forma peculiar e 

singularíssima de espisteme, deixar à mostra os recursos que usa para 

formular sua questão... O que a metalinguagem indica é a perda da aura, uma 

vez que dessacraliza o mito da criação, colocando a nu o processo de 

produção da obra. (CHALUB, 1988, p.42) 

  

 

Diante dessa constatação, observaremos que nos poemas de Peres a metalinguagem 

revela os aspectos do seu processo criativo. As analogias criadas entre o poema e o poeta 

determinam o uso da metalinguagem em vários poemas de Febre Terçã (2000). Tornando a 

poesia um espaço de diálogo com o leitor, num exercício crítico. 
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O POEMA 

(para CDA) 

 

Eu quero a oitava face, 

a música do poema inescrito. 

Quero palavras e sons,  

iluminações suspensas 

como uma sonata de Beethoven, 

ou a voz de Billie Holiday. 

O poeta merece o poema, 

mas é difícil pautar 

cores e arpejos, 

voejar de pétalas, 

e assovio das samambaias. 

o poema fica na imaginação: 

impassível, curtido, duro, 

nona face da impossibilidade, 

fome atiçada no ar. 

(PERES, 2000, p. 18) 

 

No próprio título o poeta já divulga o assunto que será abordado nos seus versos: o 

poema. Como também, dedica o mesmo a um dos mais importantes poetas modernos da 

literatura brasileira, Carlos Drummond de Andrade (1902 – 1987), que trabalhou em muitos 

poemas a questão do lugar do poeta, como no Poema de sete faces, do livro Alguma Poesia 

(1930). Neste, Drummond exibe nas sete estrofes, elementos que compõem a sua poesia, 

apontando os seus sentimentos sobre o mundo e os elementos norteadores de sua produção em 

cada estrofe. 

Essa menção será confirmada no primeiro verso: “Eu quero a oitava face”, ou seja, 

Peres deseja descobrir mais uma face da poesia, prosseguindo nas descobertas feitas por 

Drummond sobre o fazer poético.  Para isso, ele estabelecerá um diálogo comparativo entre a 

poesia e outra arte, a música: “Eu quero a oitava face / a música do poema inescrito”. A partir 

dessa aproximação, o escritor tentará num primeiro momento, através de uma referência a 

elementos da música, apontar que quer o poema assim como está descrito na fluidez da 

música: “Quero palavras e sons, / iluminações suspensas /como uma sonata de Beethoven, / 

ou a voz de Billie Holiday”. Em busca do poema “perfeito” que traduza todas as sensações, o 

eu lírico contrapõe dois músicos respeitáveis nas suas respectivas épocas, o primeiro, 

compositor clássico do século XVIII e a outra, cantora da música negra norte-americana do 

século XX. Ambos com uma obra significativa que inspira o poeta para produzir o seu poema. 

Ludwig Van Beethoven (1770 – 1827) viveu a transição entre a era clássica e a era 

romântica, sua música se destacou pela sua expressividade, servindo de base para a formação 

da música ocidental. Uma de suas principais obras é a nona sinfonia, mencionada num dos 
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versos do poema: “nona face da impossibilidade”. Essa música desperta no eu lírico mais uma 

vez o desejo de transpor as possibilidades alcançadas por Bethoven na sua sinfonia para obter 

aquele poema que “fica na imaginação”, inquieto, querendo sair, não dito, pronto para ser a 

oitava face ou a próxima sinfonia.  

A vontade de criar um poema singular, o faz cobiçar ter “a voz” de Billie Holiday 

(1915 – 1959). Esta cantora se destacou na música cantando jazz pelas interpretações dadas a 

muitas músicas e pela sua voz especial, capaz de modulações inesperadas. 

Contudo, Peres se mostra consciente de que ser poeta não é tarefa fácil, pois criar 

requer uma capacidade única de transpor o mundo ao poema. Tendo isso em vista, o eu lírico 

afirma: “mas é difícil pautar / cores e arpejos, / voejar de pétalas, e o assovio das 

samambaias”. O eu lírico compara o trabalho do compositor e do cantor com o trabalho do 

poeta, pois pautar é por na pauta, escrever a música, ressaltando as similaridades que 

aproximam o trabalho com a música com o da poesia. 

 O poema parece muitas vezes impossível de ser alcançado, porque não necessita 

apenas da imaginação, mas de vários elementos para compô-lo: “O poema fica na 

imaginação: / impassível, curtido, duro, / nona face da impossibilidade, / fome atiçada no ar”. 

Dentro dessa mesma perspectiva está o poema a seguir: 

 

ANATOMIA 

 

A casca de um poema 

guarda e resguarda 

o caroço das palavras 

e seus sentidos. 

Até o não dito 

É a casca esconde, 

até o poeta 

a casca esconde, 

São os gomos, 

o néctar dos adjetivos 

doces por dentro 

que a casca recobre, 

se o invólucro é 

cascão na ferida, 

do impositivo verbo 

morrer, 

eu vou e as palavras 

ficam no poema, 

não vêm comigo, 

as ditas e as não ditas 

interditas 

debaixo da carcaça 

na cova 

e  censuradas e feias, 
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ciranda de foices 

descansando o poema. 

(PERES, 2000, p.21)  

 

Novamente o poeta fará uma reflexão sobre a criação poética por meio de 

qualificações no decorrer de seus versos. Esse aspecto pode ser observado de imediato no 

título que foi dado ao poema: Anatomia, palavra que tem por definição o estudo da forma e 

estrutura dos seres. Portanto, este está anunciando que fará um estudo, neste caso, da 

anatomia do poema. Para tal, revelará que o poema é formado por várias camadas, uma 

primeira que serve de proteção do que está porvir; “A casca de um poema / guarda e 

resguarda / o caroço das palavras / e seus sentidos”. Porém, essa casca não é para proteger o 

leitor de algo desconhecido, pelo contrário, ela serve para prepará-lo para as revelações que 

virão ao longo do poema.  

Afinal de contas, o poema tem várias camadas para serem descobertas: “Até o não dito 

/ a casca esconde, até o poeta / a casca esconde”. Essas partes levarão o leitor ao encontro do 

“caroço”, ou melhor, da semente, que representa o ponto original que guarda a vida e o 

potencial de reprodução. A palavra é vista como uma fruta que tem forma e conteúdo, sendo o 

trabalho do poeta: lapidar suas camadas para, assim, descobrir suas significações: “A casca 

esconde, / o néctar dos adjetivos”. 

Esses “gomos” são feitos de etapas que dão início a fases distintas nas quais tanto o 

leitor quanto o poeta tem revelações: “o néctar dos adjetivos /doces por dentro / que a casca 

recobre”, visto que, no instante que o poeta cria um poema ele deixa de ser seu e passa a ser 

do mundo e, por isso, sempre revelará algo novo para quem lê: “eu vou e as palavras / ficam 

no poema, não vêm comigo”. 

Os sentidos revelados pela poesia são contínuos e assumem um caráter cíclico, pois se 

repetem mas, não se encontram, necessitando ser descobertos. Logo, o trabalho do poeta é o 

de desvendar “as ditas e as não ditas / interditas / debaixo da carcaça” através do corte sem 

parar da “ciranda de foices”. 

Apesar de estarem escondidas “debaixo da carcaça” será a partir delas que o eu lírico 

revelará para o leitor as funções do poema enquanto instrumento de compreensão do mundo à 

sua volta e da sua própria existência. Então, sabendo dessa qualidade de criador e 

desbravador, o poeta irá aos poucos “descascando o poema”, demonstrando, portanto, 

consciência sobre a sua condição de poeta e sobre o fazer poético, o escritor retomará essa 

temática.  
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A metalinguagem é a própria crítica da obra pois, torna-se uma ferramenta da 

literatura para refletir sobre o estilo discursivo e, por sua vez, sobre o processo de criação 

poética, avaliando desde a estrutura formal ao conteúdo de cada poema. Portanto: 

 
O poeta, no ato mesmo de fazer o poema, expõe seu conceito de poesia, 

explicitando sua função catártica, ou seja, aquela de meio de vazão dos 

sentimentos, de alívio mesmo de sofrimento... Por outro lado, o eu 

lírico/autor busca no poema transcrito a adesão do leitor visando a 

compreensão do código, aqui visto no sentido mais específico de concepção 

do poema. É como se o poeta quisesse fazer um pacto com seu leitor, dando-

lhe uma chave do que entende por poesia naquele momento. (CURY, 

WALTY, 1999, p.16-17) 

 

Nota-se que, para o poeta, o poema é mais do que o espaço de revelação de suas 

emoções. Sua função não se limita, porque transpõe a barreira do dito para alcançar o não dito 

que revela ao leitor as “verdadeiras” concepções do seu texto. Por isso, um poema 

metalinguístico ultrapassa o limite de compreender e analisar o código, para apontar a função 

da poesia na concepção do autor. 

 

2.1.3. PERES E OUTROS POETAS 

 

O escritor se espelha em outros artistas que representaram bem uma tradição, como se 

nota nos poemas abaixo: 

 

Oração a Lorca 

 

“Que no quiero verla!” 

 

Não há que desvendar enigmas. 

Lorca está morto, desparecido morto, 

na vala comum de tantos heróis seus 

companheiros, pouco importa, ossos. 

Lorca é Lorca, toureiramente vivo 

em Granada, ou onde esteja. O seu 

corpo está nas sedas da poesia, claro, 

e não devem exumá-lo, pois não há. 

“No. No me encontraram”. 

(PERES, 2004, p. 11) 

 

No título do poema, Oração a Lorca, o eu lírico demonstra sua tentativa de manter 

contato com o Lorca imortalizado, pois apresenta nos seus versos uma reflexão feita sobre a 

trajetória artística desse poeta e dramaturgo espanhol.  

Peres enfatiza seu desejo de reencontro com esse escritor, colocando como epígrafe 

um verso do poema La sangre derramada, do livro Canto a Ignacio Sánchez Mejías (1935): 
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“eu no quiero verla”, que faz menção a um tema marcante na obra de Lorca: a morte. Com um 

espírito revolucionário e uma postura transgressora, durante toda a sua vida Lorca defendeu as 

minorias e o respeito às diferenças, apresentando por meio da sua arte suas concepções 

políticas de esquerda, as quais o levaram a ser morto por fuzilamento durante a Guerra Civil 

Espanhola. 

Consciente da vida marcante desse artista, Peres falará da morte de Lorca e da sua 

importância para a poesia, mesmo tendo sido enterrado sem honras, na vala comum dos 

inimigos do regime da época. Chamando atenção de que “não há que desvendar enigmas”, 

pois fala da morte de Lorca: “Lorca está morto”, mas ressalta que este não morreu; permanece 

“toureiramente vivo” nas entrelinhas da poesia, pois seu corpo está presente: “nas sedas da 

poesia”, mostrando através dessas imagens a coragem e garra desse poeta que enfrentou 

pontos de vista que reprimiram suas ideias e suas palavras. Para findar seu poema, Peres usa 

uma citação do próprio Lorca: “No. No me encontraram”, destacando que não, “não devem 

exumá-lo”, não é necessário desenterrá-lo para procurar seu corpo, visto que ele permanece 

vivo na literatura. 

 

Cesário 

 

para Maria Raquel, amiga do casal da Saudade. 

 

Há um poeta, 

Cesário de nome, 

também Verde, além 

dos versos que imagino, 

ou posso poetar, ausente, 

do seu tempo e sensibilidade. 

 

A distância tudo diz e marca, 

não só no tic-tac, mas nas rugas. 

E Cesário, em verde, permanece 

como se na natureza das palavras 

fosse o quê não sei, e atropelado 

derrapo, assim, mulher amada; 

“Com seus gestos de neve e de metal”. 

(PERES, 2004, p.15) 

 

Fernando da Rocha Peres, neste poema, traz a lembrança e as palavras do poeta 

português Cesário Verde (1855-1886). Em primeiro lugar, intitula seu poema com o seu nome 

e confronta a poesia atual com a poesia da época deste escritor. Para tal, na primeira estrofe 

apresenta o poeta para o leitor, demonstrando consciência da sua importância, que não 

depende de suas citações para ter sua arte reconhecida: “Há um poeta, / Cesário de nome, / 
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também Verde, além / dos versos que imagino, / ou posso poetar, ausente, do seu tempo e 

sensibilidade”. 

Num segundo momento, o eu lírico ressalta a passagem do tempo como um elemento 

importante não somente como marcação cronológica, mas também, como um aspecto 

imprescindível para o seu reconhecimento: “A distância tudo diz e marca, / não só no tic-tac, 

mas nas rugas”. O tempo como condição de amadurecimento, pois experiências são 

adquiridas no processo e é possível perceber que, como Lorca, apesar de morto, Cesário 

Verde também permanece.  

Para ele, Cesário Verde consagra-se como conhecedor da palavra: “E Cesário, em 

verde, permanece / como se na natureza das palavras / fosse o quê não sei”. Essa constatação 

surpreende o eu lírico, deixando-o desnorteado, “atropelado”, levando-o a reencontrá-lo nos 

seus próprios versos: “derrapo, assim, mulher amada”. A menção à “mulher amada”, pode 

tanto ser vista como a poesia, como também, no verso seguinte, retirado do poema 

Deslumbramentos, no “Livro de Cesário Verde” (1901): “Com seus gestos de neve e metal”, 

poema este que canta uma milady que, por onde passa encanta a todos, mesmo em sua frieza e 

indiferença.  

O que se vê nos versos não é o indivíduo Fernando da Rocha Peres nem a pessoa de 

Cesário Verde e Lorca mas, uma reflexão sobre a matéria temática da poesia. E, para tal:  

 
O poeta pressupõe que existe uma profunda unidade por baixo da extrema 

diversidade – a unidade do espírito humano, destinada a cumprir um tipo de 

aventura, que promove, em distintos tempos e espaços, a eclosão dos mitos, 

símbolos, arcabouços teóricos, vicissitudes e técnicas. (NUNES, 2005, 

p.278) 

 

O eu lírico, portanto, tenta recuperar na tradição a multiplicidade das ideias para, 

assim produzir, ao mesmo tempo, uma poesia fragmentária e plural. 

Velar 

 

Para Aleilton Fonseca, um vero escritor 

 

Pode cantar, galo 

desvairado, a voz é sua 

e a morte é nossa. 

O seu cantar é meu, agora, se o amanhecer 

não bate no tempo 

de seu canto agoniado. 

A poesia bem sabe 

do que existe. Não grite! 

Tudo é espera e solidão, 

na noite neblinada. 

(PERES, 2004, p.19) 
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Em correspondência aos outros poemas, “Velar” indica ao leitor que o eu lírico está 

atento, velando, em vigília, na noite neblinada, enquanto não amanhece. O poema é aberto 

com uma dedicatória ao escritor baiano Aleilton Fonseca (1959 –), ressaltando que é “um 

vero escritor”, isto é, para ele, um verdadeiro artista. 

Logo em seguida, estabelece um diálogo duplo, quando menciona implicitamente o 

conto Canto de Alvorada, do livro de mesmo nome (2004), de Fonseca, e o relaciona também 

com o poema “Tecendo a manhã” (1965), de João Cabral de Melo Neto, que metaforiza a 

condição do poeta como trabalhador da linguagem que constrói o futuro mas, que não 

consegue fazer isso sozinho, da mesmo maneira como o poeta contemporâneo bebe na 

tradição para produzir sua poesia. Como se pode observar no poema: 

 
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 de 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, 1997, p. ) 

 

 

João Cabral expõe em seus versos uma construção metalinguística a partir de uma 

abordagem metafórica sobre o processo de criação artística, na qual o poeta faz o uso repetido 

dos termos “galo” e “tecer” para enfatizar a relação entre o poeta e sua criação poética. Os 

verbos utilizados no poema: “tecer”, “abrir”, “começar”, “costurar”, “pintar”, “unir”, “fiar” e 

“entrelaçar”, sugerem a prática do tecer, no caso, de muitos escritores na sua produção, pois 

ao ser tecido por todos, o poema ganha forma e sentido. Assim, o poeta afirma que a 

concepção da arte não pode acontecer de maneira solitária, pelo contrário, necessita de uma 

relação com suas matrizes culturais para produzir um poema que explore os papéis individuais 

integrados ao trabalho coletivo. 
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Consonante com esta perspectiva, em que um galo lança seu canto a outro galo como 

um fio que tece uma teia, está o poema de Fernando da Rocha Peres, refletindo sobre a 

interação entre a produção poética de autores diversos. Deste modo, chega-se à constatação de 

que o canto, partindo do primeiro galo, une-se a ele até o fim, pois passam a compartilhar da 

mesma voz, aguardando a manhã. “Pode cantar, galo / desvairado, a voz é sua / e a morte é 

nossa.”. Nesse instante o eu lírico se reconhece como fruto de uma tradição: “O seu cantar é 

meu, agora”.  

Os poemas Oração a Lorca, Cesário e Velar ultrapassam a condição de uma simples 

homenagem a escritores, pois traduzem principalmente o reconhecimento do papel do eu 

lírico de cada artista diante de suas criações, identificando as marcas do cantar de cada um no 

desenvolvimento da lírica moderna, como também, revelam a tentativa de Peres de manter 

presente na sua poesia as marcas de suas bases literárias. 

Assim, em seus poemas, Fernando da Rocha Peres demonstra uma tentativa de 

reconhecer-se enquanto poeta através do retorno a suas referências, convidando o leitor a 

mergulhar na subjetividade de seus versos, ancorando-se na multiplicidade de significados em 

que o eu lírico pretende nos oferecer, quando cita: “Lorca é Lorca, toureiramente vivo”, “E 

Cesário, em verde, permanece” e, “o seu cantar é meu”.  Afinal,  

 

...se nos aproximarmos de um poeta... poderemos amiúde descobrir que não 

apenas o melhor  mas também as passagens mais individuais de sua obra 

podem ser aquelas em que os poetas mortos, seus ancestrais, revelam mais 

vigorosamente sua imortalidade. (ELIOT, 1989, p. 38). 

 

 

Essa prática assumida pelo poeta traduz uma tendência adotada pela lírica 

contemporânea, pois demonstra uma intenção de fundir o que Eilot (1888 – 1965) nomeia de 

“tradição e talento individual” numa mesma escrita poética, distinguindo a modernidade das 

demais épocas pela pluralidade de vozes num mesmo autor. Logo, a arte de um poeta não 

pode está limitada a um tempo, pois esta, através da tradição, alcança diversas gerações. E, 

por sua vez, “a poesia bem sabe do que existe”, isto é, o poeta ao escrever, tem consciência de 

toda uma gama de complexidades e relações que merecem ser exploradas.   

 

2.1.4. O TEMPO HISTÓRICO NOS VERSOS DE PERES 

 

A fugacidade da vida é um dos temas mais antigos na história da literatura, citado 

desde a Roma antiga, de onde se tem a expressão carpe diem, até as produções atuais. Essa 
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temática revelou em muitos poemas a angústia vivida pelo homem em constatar a finitude 

humana, portanto, configura-se como uma questão universal da poesia. De acordo com 

Francisco Achcar (1994) “temas da lírica antiga... reaparecem em diversos poetas, em épocas 

diferentes, com formas diversas de expressão”. 

Seguindo a história literária e referindo-nos em especial à literatura brasileira, 

podemos situar duas escolas literárias que deram destaque a esse tema: o Barroco e o 

Arcadismo. A primeira tem como principal característica o dualismo vivido pelo homem, 

quando se vê dividido por duas ideologias: a fé e a razão, confronto que faz o homem daquela 

época considerar a vida em sua precariedade. Já a segunda escola, no século XVIII faz um 

retorno aos padrões greco-latinos e se deixa influenciar pelo pensamento de Horácio em 

aproveitar o dia.  

Retomando essa temática, muitos poetas modernos trazem como propriedade de sua 

lírica a inquietação com a passagem do tempo como elemento definidor da sua condição no 

mundo moderno. Essa agonia que atormenta o homem diante da brevidade da vida 

permaneceu na poesia de alguns escritores na contemporaneidade, de maneira reinventada e 

particular. A passagem de tempo na poesia de Peres apresenta um dos conflitos vividos pelo 

homem contemporâneo, como afirma Berman: 

 

Existe um tipo de experiência vital - experiência de tempo e espaço, de si 

mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos da vida - que é 

compartilhada por homens e mulheres em todo o mundo, hoje. Designarei 

esse conjunto de experiências como 'modernidade'. Ser moderno é encontrar-

se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, 

autotransformação e transformação das coisas em redor - mas ao mesmo 

tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que 

somos. A experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras 

geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, de religião e ideologia: nesse 

sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana. Porém é 

uma unidade paradoxal: ela nos despeja a todos num turbilhão de 

permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, de ambigüidade 

e angústia. Ser moderno é fazer parte de um universo no qual, como disse 

Marx, “tudo o que é sólido desmancha no ar”. (BERMAN, p. 24, 2008) 

 

 

Portanto, refletir sobre a brevidade do tempo e suas respectivas consequências nada 

mais é que uma condição do poeta na modernidade porque, ser moderno é viver em 

permanente perplexidade diante das transformações ou perdas constantes ao seu redor. 

Fernando da Rocha Peres, como já se afirmou, estabelece um diálogo com o poeta 

barroco Gregório de Mattos no seu livro Febre Terçã (2000) do qual os poemas que serão 

estudados foram escolhidos. Como o próprio poeta afirma, ele é “congregado gregoriano”. 
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Logo, tem o poeta barroco como fonte de inspiração em algumas de suas obras. Tal expressão 

faz menção à “Congregação Mariana”, na qual um grupo de católicos leigos busca seguir o 

cristianismo por meio de uma vida consagrada ao exemplo de Maria. Sendo assim, quando o 

poeta declara isto, este quer dizer que é seguidor ou que acolhe o estilo e os temas anunciados 

pelo poeta barroco. 

Desse modo, observa-se a própria referência feita através do título do livro e das suas 

respectivas partes: Febre terçã, Febre remitente, Febre contínua, Febre recidivante. Estes se 

relacionam com a febre que acometeu o escritor e o levou à morte, como também, fazem 

alusão aos “delírios poéticos” provocados pelo amor citados em Platão, estes como forma de 

revelação de saberes. Os termos se referem sempre à doença e à ideia de repetição, servindo 

de metáfora para a reincidência de sua angústia. 

A passagem do tempo como já vimos, foi um tema recorrente na literatura barroca e, 

por sua vez, em Gregório de Mattos. Na sua lírica filosófica, o poeta demonstra uma perspicaz 

consciência da efemeridade da vida. Essa tentativa de retomar suas origens revela que: 

 

O tempo, em seu contínuo dividir-se, nada mais faz que repetir a cisão 

original, a ruptura do princípio; a divisão do presente eterno e idêntico a si 

mesmo em um ontem, um hoje e um amanhã, cada qual distinto, único. Essa 

contínua mudança é a marca da imperfeição... Finitude, irreversibilidade e 

heterogeneidade são manifestações da imperfeição. (PAZ, 1984, p. 32) 

 

Um dos traços marcantes da lírica de Fernando da Rocha Peres é a angústia com a 

passagem do tempo como elemento definidor da vida do homem moderno, aliada aos 

acontecimentos do seu cotidiano que fomentam uma inquietação. Nota-se em muitos de seus 

poemas a consciência dessa condição: 

3X4 

 

Carrego idade bastante 

para ver rugas, abismos de espelhos, 

que nascem no rosto e nas mãos. 

reflexo que me interroga 

matutinamente; 

olhar patético sobre a vida, 

este resto de ampulheta que não sei. 

Mãos que me retemperam e falam 

mesmo envelhecidas  

com as coisas do mundo, 

obedientes aos desejos do corpo. 

Tenho idade bastante 

para ver nos cabelos brancos, 
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o pedágio do tempo. 

A sabatina especular 

sabe a crueza dos desvelamentos: 

rugas e cabelos 

sem enganos. 

(PERES, 2000, p.16) 

 

No poema, o título “3X4” refere-se à consciência do eu lírico sobre a sua identidade e, 

para isso, fará o retrato de si mesmo ao longo dos seus versos. De imediato, revela ao leitor a 

consciência de que tem idade suficiente para compreender o peso dos anos e, portanto, pode 

se apresentar: “Carrego idade bastante / para ver rugas, abismos de espelhos, / que nascem no 

rosto e nas mãos”, demonstrando saber como essa idade representa sua decadência física. 

 Além disso, confirma que ter consciência dessa condição tem início a partir do 

momento que vê sua imagem refletida no espelho: “reflexo que me interroga / 

matutinamente;”, visto que é por meio do que vê que o eu lírico questiona a sua própria 

existência. Essa imagem de si mesmo representa a sua escrita e, por conseguinte, o processo 

de criação poética no decorrer do tempo, que foi amadurecendo gradativamente com cada 

nova descoberta feita pelo eu lírico. 

Nesse poema, o poeta faz um retrato de si, destacando as transformações psicológicas 

e físicas pelas quais foi passando ao longo da sua vida.  Este fato dialoga com o poema 

Retrato de Cecília Meireles (1901-1964), do livro Viagem (1939), poetisa moderna que em 

muitos de seus poemas trata sobre a fugacidade do tempo. 

De modo similar aos versos de Cecília Meireles, Peres estrutura seus versos por meio 

de uma comparação entre sua aparência no passado e como está no presente, utilizando 

palavras simbólicas da velhice: “rugas”, “envelhecidas” e termos que remetem ao tempo 

como sinalizador da vida do eu lírico: “ampulheta”, “pedágio do tempo”. Estes sugerem que o 

tempo cobra seu preço por cada minuto que se passa. 

Consciente de que o tempo passou e trouxe suas marcas, Peres sabe que isso não se 

reflete na sua vida e na sua arte de forma negativa, pelo contrário, representa a maturidade 

enquanto homem e poeta que continua observando o mundo e utilizando-o como material 

poético: “Mãos que me retemperam e falam/ mesmo envelhecidas / com as coisas do mundo, / 

obedientes aos desejos do corpo”. A fugacidade tempo não importa, mesmo sabendo que este 

é um aspecto relevante no cotidiano moderno. 

O poeta tem “idade bastante / para ver nos cabelos brancos, / o pedágio do tempo”, ou 

seja, o eu lírico está cônscio de que os anos chegaram mas, com eles uma escrita foi criada.  A 

vida se mostra pujante ainda através da passagem do tempo. 
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Todavia, uma mesma sensação o aflige diariamente, criando um ciclo vital nomeado 

por ele de “sabatina especular”, reforçando a ideia de que o tempo serve de avaliador das 

circunstâncias, pois volta sempre com as mesmas indagações. E estas o levam a constatar que 

o tempo passou e lhe deu “rugas e cabelos sem enganos”, porque não se comportou apenas 

como marco cronológico, mas como a representação da consciência de existir enquanto poeta. 

Isto acontece porque: 

O tempo não é apenas medida do movimento; é o próprio movimento 

indecomponível e concreto da vida, que cria sem cessar. Mas a inteligência, 

em sua função prática de adaptar o homem ao fluxo contínua das coisas, 

delimita-o em porções, submetendo-o à categoria do espaço. Entretanto, não 

existem dois momentos iguais, do mesmo modo que não existem dois 

estados de consciência que sejam idênticos. (NUNES, 2005, p. 281). 

 

 A experiência temporal nos versos de Peres, criam um elo entre o passado e o 

presente para que, a partir dele, o leitor e o próprio escritor percebam suas origens e a si 

mesmos na criação poética. 

Tempus fugit 

 

O tempo começa 

quando nascem certas flores. 

O tempo denso de uma noite, 

o seu perfume, a sua ardência, 

de uma flor que não pode ver o dia. 

O tempo acaba 

quando morrem certas flores. 

O tempo evanescente de uma garoa: 

o seu afago, a sua frialdade,  

de uma flor que não pode ver a luz. 

O tempo é noite, é bruma: 

permanência do escuro entre as estrelas, 

uma passagem de arrepio entre calores. 

O tempo começa e o tempo acaba, 

tudo que dizemos sobre flores, 

rápidos, efêmeros, doentes; 

nossa mirada, uma miragem, 

resvala em jardim, de madrugada. 

(PERES, 2000, p.19) 

 

O poema “Tempus fugit” é intitulado pelo poeta com uma expressão latina que sugere 

a passagem rápida do tempo; o tempo foge. Esta nos remete a outra, carpe diem, já vista neste 

estudo, usada pelos árcades, barrocos e até mesmo pelos modernos ao se referirem à 

brevidade da vida.  
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Neste poema, o eu lírico tentará definir o tempo numa perspectiva metafórica ao 

relacioná-lo com os elementos da natureza. Para demonstrar a passagem do tempo desde o 

nascimento até o fim, o eu lírico estabelece o início do tempo “quando nascem certas flores”. 

Mas, ao mesmo tempo apresenta como essa vida é fugaz: “o tempo denso de uma noite.../ de 

uma flor que não pode ver o dia”. Tudo acabou no instante “quando morrem certas flores”. 

Peres para dar continuidade a essa conscientização sobre a fugacidade da vida 

relaciona o tempo a outros elementos da natureza como a “garoa”, a “noite”, a “bruma”, 

apresentando-os como breves e efêmeros, pois não se consolidam e acabam antes do nascer de 

um novo dia. 

Diferente do poema “3x4”, no qual o poeta utiliza a temática do tempo para falar de 

sua relação com a obra poética, caracterizando-se e criando sua identidade própria, o poema 

Tempus fugit concentra-se em refletir sobre a consciência do eu lírico diante da efemeridade 

da vida: “O tempo evanescente de uma garoa”. Esta poesia nasce da preocupação do poeta 

com irreversibilidade do tempo: “O tempo começa e o tempo acaba”. 

A unidade temporal se mostra objetiva, pois a sucessão de acontecimentos é pautada 

na relação, em conjunto, de circunstâncias independentes que se encontram.  

 

Salão sofiânico 

(para Sieur Jacob Boehme) 

 

Quero um espelho 

do século XVI, 

polido e pequeno 

de aço ou vidro escuro. 

Não quero ver 

a minha decadência, 

pelanca, gordura e membros; 

aceito somente as rugas 

e pregas da cara. 

Tenham dó de si, 

saibam olhar 

o passado que vem, 

a queda 

e frio nos cabelos 

pintados, 

escorrendo 

ao sol, 

sem careca ou peruca. 

Deus! 

(PERES, 2000, p.40) 
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No poema Salão sofiânico, notam-se as fortes marcas de concepções religiosas do 

final da idade média, pois sugere-se no título princípios filosóficos cristãos, ao utilizar a 

expressão “sofiânico”, fazendo um grande recorte temporal e se colocando numa posição de 

escolha, já que precisa optar por uma direção, como um típico homem do século XVI, 

dividido entre os novos conceitos que surgiam e aqueles que conduziam cotidianamente. 

O título faz referência direta ao discurso de Sieur Jacob Boehme (1575-1624), filósofo 

e místico luterano alemão, a qual o poema foi dedicado, que considerava necessário ao ser 

humano se voltar para Deus em busca do estado original, como forma do homem adquirir 

consciência sobre si para, assim, ter condição de exercer o seu livre arbítrio.    

Essa dedicatória revela o desejo de procurar por suas origens e por um tempo distante 

que pode lhe revelar muitas coisas. Então, temos a demonstração de uma constante tentativa 

do poeta em resgatar o passado dentro de seu dia a dia e suprir essa busca. Por isso, não 

escolhe um espelho de hoje, mas um “espelho do século XVI”, como se este fosse eliminar 

todos os anos vividos e resgatar uma vida desejada. Esse ponto de vista evidencia sua 

resistência às transformações durante a vida e a ideia da morte como desaparecimento. 

Mais uma vez, Peres reconhece a consciência da passagem do tempo como algo 

perturbador que o incomoda e o faz perceber o seu declínio físico: “Não quero ver / a minha 

decadência”, contudo ele não rejeita a si mesmo: “aceito somente as rugas / e pregas na cara”, 

porque sabe que essa condição é inerente à sua pessoa e ao ato de viver. Diante disso, 

aconselha o leitor: “Tenham dó de si / saibam olhar/ o passado que vem”. Reconhece-se 

perecível e conduzido por um tempo impiedoso que deixa suas marcas físicas e psicológicas. 

Para fechar seu canto, conclui de modo simbólico, chamando “Deus!”, como se fosse 

sua única salvação ou talvez chance de vencer a brevidade da vida. Inspirado talvez na 

concepção de Boehme de que para o homem alcançar seu estado de graça e se libertar, 

precisava reencontrar-se com Deus. 

Em suma, o tempo na poesia de Fernando da Rocha Peres sugere a mudança em meio 

a uma degradação diária. Remete à noção de perda através da dialética entre presente e 

passado. Os poemas estão relacionados com sua própria depreciação diante da vida que passa 

e assume um novo curso. Seus versos são a constatação de uma temporalidade cronológica em 

confronto com uma temporalidade psicológica, visto que as imagens remetem à passagem do 

tempo pessoal ao encontro de uma efemeridade constante do cotidiano. 

Pensar o tempo na poesia de Peres é reconhecê-lo como um aprisionamento do eu 

lírico a momentos de sua memória afetiva através do cruzamento com suas lembranças, as 

quais levam a descoberta de que é um ser perecível e pautado ao fim. 
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A partir dessa revelação, o poeta verifica a fragilidade da existência e, por isso, 

considera o tempo como algo negativo e destruidor, quando concebe o peso da idade. Isto 

pode ser notado por meio da sobreposição de imagens construídas ao longo dos poemas que 

descrevem aspectos representativos do seu envelhecimento. No entanto, o tempo também 

simboliza o amadurecimento artístico desse escritor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: 

DIÁLOGOS ENTRE A CIDADE HISTÓRICA E A CIDADE CONTEMPORÂNEA 
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3.1. AS VISÕES DA CIDADE NA POESIA DE FERNANDO DA ROCHA PERES 

 

 

“Uma cidade não se explica, é. 

Ela respira e cresce 

como uma colcha de retalhos.”  

(PERES, 2000, p. 87) 

 

 

A poesia contemporânea traz consigo outro olhar sobre o cotidiano urbano, utilizando 

este ambiente citadino e seus acontecimentos como fonte de lirismo. Esta postura revela que: 

 

... a grande construção feita de milhares de tijolos marca a constituição de 

uma nova relação homem/ natureza, mediada pela primeira vez por uma 

estrutura racional e abstrata. É evidente o paralelismo que existe entre a 

possibilidade de empilhar tijolos, definindo formas geométricas, e agrupar 

letras, formando palavras para representar sons e idéias. Deste modo, 

construir cidades significa também uma forma de escrita. Na história, os dois 

fenômenos – escrita e cidade – ocorrem quase simultaneamente... (ROLNIK, 

1995, p. 15-16)  

 

Como destaca Rolnik (1995), a presença e as ações da cidade sempre foram algo 

elementar para o desenvolvimento do homem enquanto ser pensante, no entanto, ao longo do 

tempo a cidade adquiriu diversas funções dentro da literatura.  

Segundo Luis Roberto do Nascimento e Silva no texto “A escrita das cidades”: 

 

A cidade surge assim como um motivo perpétuo da obra literária desde a 

emblemática Babel, passando por toda e qualquer cidade que seja 

fundamental para o escritor e sua obra... As cidades estão e sempre estarão 

presentes nas indagações, nas angústias e descobertas dos escritores. 

(SILVA, 1994, p.7) 

 

A urbe sempre se transforma em matéria-prima para reflexão sobre a experiência de 

vida em conjunto com a perspectiva literária criada pelo autor. Seja ela fruto mais de uma 

memória imaginativa ou de uma vida concreta e real, é a sua volta que são formadas as 

particularidades de cada um ser ativo nessa conjuntura, pois ela está sempre em evolução. 

Além do mais, antes de qualquer, coisa as cidades são o cenário da ação histórica de seu povo. 

As representações urbanas não pertencem a uma época ou a um momento, elas estão 

presentes em várias manifestações artísticas, destacando-se a poesia que aproxima o leitor de 

paisagens citadinas que ganham vida e vontade própria ao se tornarem substância essencial 

para produção poética do escritor. Esse desenvolver de ideias promove o reencontro da cidade 
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em autores diferentes por meio de reflexões significativas sobre o mesmo tema em épocas 

distintas, revelando um constante diálogo com a tradição. 

Deste modo: 

A cidade como ambiente construído, como necessidade histórica, é resultado 

da imaginação e do trabalho coletivo do homem que desafia a natureza. 

Além de continente das experiências humanas, com as quais está em 

permanente tensão, “a cidade é também um registro, uma escrita, 

materialização de sua própria história”. (GOMES, 2008, p.23) 

 

A cidade se transforma num discurso, o qual possibilita que o poeta produza imagens 

simbólicas, levando o leitor a construir suas próprias visões sobre a realidade abordada nos 

versos. Portanto, a cidade passou a ser espaço inevitável para o homem moderno, já que 

representa o percurso do desenvolvimento pessoal e por se tornar a insígnia da civilização 

atual. A urbe sempre participou da história da arte, mas talvez não com o mesmo significado 

da produção poética moderna, porque ela é um dos principais materiais do poeta 

contemporâneo. 

 Alguns dos poemas de Fernando da Rocha Peres evocam a cidade da Bahia 

apresentando seu olhar poético sobre a mesma, fato este ressaltado pelo próprio poeta em 

entrevista ao ser indagado sobre “a discussão urbanística em Salvador”: 

 

É a ideia canhestra de evolução, de modernização para que uma burguesia 

nova, em ascensão, possa morar bem, tendo o mar como panorama, como 

escape nas depressões que sofre, encastelada em 30, 40 andares de massa 

concreta para viver confortavelmente. Se isso é urbanismo, desconheço. 

(MARCOS DIAS. Daqui a pouco tombam a canjica. Revista Muito: A 

Tarde. 22 de março de 2009.) 

 

O comentário de Peres sobre as transformações de Salvador aponta para uma 

modernização sofrida pela cidade que, segundo ele, corresponde aos interesses de uma 

minoria que não se preocupa em conservar a história desse local, mas em satisfazer suas 

vontades. O trecho retrata o entendimento do autor quanto ao comportamento dessa nova 

classe que rege as relações socais e institui os novos valores, preocupada apenas em construir 

seus desejos a partir muitas vezes da destruição da memória dessa cidade. Como se pode 

observar nos seguintes versos: “É triste, mas és outra /por culpa dos homens, cegos, /que te 

habitam e transfiguram” (PERES, 2004, p.40). 

O tom de indignação com os rumos tomados pela cidade da Bahia assemelha-se ao 

tom crítico de Gregório de Mattos, quando satirizava o comportamento das classes sociais de 
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sua época, aspecto este que não pode ser considerado aleatório, pelo fato de Peres ser 

estudioso da obra deste artista baiano.  

Além do que, o poeta cita com frequência em seus versos figuras importantes do 

cenário baiano e da própria História. Essa capacidade do autor de perceber com nitidez o 

mundo histórico pode ser observada no trecho abaixo: 

 

...Rocha Peres apresenta uma poesia que fixa na diversidade seu ponto de 

equilíbrio, embora sempre em tensão, do que decorre sua força expressiva e 

sua madureza. De fato, o resultado reflete a condição de um autor que 

assume posição polifônica de historiador, estudioso da cultura e poeta, cuja 

experiência, como tal, também se converte em matéria-prima de sua escrita. 

Assim, o universo que vem frequentando ao longo de sua vida se torna um 

mosaico de recortes privilegiados, através de poemas contextualizados no 

espaço, no tempo e na cultura, qual fosse uma súmula lírica da biografia 

afetivo-intelectual do autor. (ALEILTON FONSECA. A lira terçã e a 

liquidez de rocha. A Tarde. 27 de janeiro. 2001.) 

 

Mas, seria um erro se restringíssemos a sua escrita à postura crítica assemelhado com 

o poeta barroco, pelo contrário, seus versos extrapolam a temporalidade ao integrar realidades 

distintas de um mesmo local, o que forma uma bagagem cultural corroborada por vivências 

marcantes como artista-observador. 

A lembrança melancólica caracteriza a lírica urbana contemporânea, já que, diante dos 

impasses vividos pelo poeta na cidade moderna, este se nutre, romanticamente, da projeção 

nostálgica do passado, quando imagens anteriores se chocam com sua realidade e o fazem 

vislumbrar uma urbe ideal em contraste com a qual pertence. Por isso, enquanto caminha e 

admira os acontecimentos cotidianos, o poeta registra a cidade polifônica com as suas 

transformações que destroem muitas vezes a sua memória: “Salvadolores que não é feita, nem 

se faz / mas se desfaz, pois os homens que se metem / e a descoram e desfiguram” (PERES, 

2004, p. 10). 

 A partir do confronto entre imagens urbanas do presente e do passado surge a poesia 

da cidade de Fernando da Rocha Peres. Este não mais reconhece essa urbe moderna como 

algo exclusivamente sedutor, mas como representativa do desmoronamento de suas 

reminiscências.  

Para destacar essas características peculiares ao desenvolvimento de Salvador, o poeta 

reflete sobre a situação confluente não somente de sua condição enquanto baiano, como 

também, como homem que sobrevive no mundo moderno.  

Segundo Ferreira Gullar (1989, p.9): “O poeta moderno, sem mitologia e sem teologia, 

não habita o Parnaso nem se sente tocado pela graça: caminha no chão de asfalto da cidade e 
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tenta transformar em canto a matéria vulgar do cotidiano”. O poeta se desmitificou e passou a 

ser um representante da vida moderna, como também, um observador dos acontecimentos, 

retomando temáticas, como por exemplo, a metapoesia, e a passagem do tempo, para serem 

refletidas com um novo olhar sobre a poesia e sua posição nesse contexto. 

Compreender o ser humano nessa condição é tornar-se espectador de uma confluência 

entre o próprio eu e o mundo que o rodeia, surgindo desse modo o escritor moderno que 

apresenta o seu olhar sobre a cidade moderna. 

A partir desse momento, a cidade passa a ter vontade própria e ser o lócus da criação 

poética, visto que a renovação da urbe é paralela à renovação da poesia, tornando-se uma das 

principais metáforas urbanas.  

A cidade torna-se um dos temas centrais da nova poesia, pois representa o local onde o 

poeta vive novas experiências e leva o homem, em constante transformação, a sofrer diversas 

influências do meio. Logo, o artista da palavra, elemento ativo desse contexto, passa a tecer 

sua escrita poética, conduzido pelo paradoxo de ser e estar na metrópole moderna. 

Essa forma de perceber o real e conceber a cidade como ambiente propício ao 

aparecimento de ideias novas, se estabeleceu especialmente na modernidade na obra de 

diferentes poetas.  

O poeta soteropolitano canta em alguns de seus poemas a sua amada Salvador, 

cognominada de “Salvadolores”. Esse termo, criado pelo escritor para referir-se à cidade de 

Salvador, expressa na sua própria formação: Salvador + Dolores (dores), o sentido de 

sofrimento vivido por esse ambiente, porque carrega na sua escrita, as dores desse local em 

constante transformação, como também, representa uma maneira problematizadora de 

vislumbrar na sua memória afetiva uma vida passada em confronto com seu presente.  

Um primeiro aspecto que deve ser ressaltado de antemão no perfil do autor é que 

divergente do poeta Baudelaire, que canta a cidade surpreso diante de suas transformações, 

Peres enxerga uma realidade à sua volta que o incomoda, deixando-o insatisfeito. 

O poeta apresenta a cidade de maneiras diferentes nos seus poemas, mas estabelece 

um comparativo recorrente entre a Salvador pretérita e a atual, para, então, evocar as imagens 

urbanas de suas lembranças com prazer e as de hoje com angústia.  

O livro Salvadolores e Coisas de amor (2004) faz referência à cidade de Salvador, 

revelando seus sentimentos mais íntimos por ela e pelas relações construídas nesse local. 

Tudo isso através da exposição de seus conflitos, diante das mudanças sofridas pela urbe, 

nutridos pelo saudosismo de sua infância, que permanece vivo em suas reminiscências. 
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Os títulos são sugestivos, sendo que cada poema apresenta pontos de vista diferentes a 

respeito da cidade e do ambiente pessoal. O primeiro utiliza as lembranças do cotidiano de 

uma vida passada para fundamentar a sua escrita, enquanto o outro faz o reconhecimento do 

poeta nesse espaço enquanto ser ativo na cidade moderna, instituindo-se uma prática de 

observador dos acontecimentos ao seu redor. A percepção do espaço pelo poeta fica 

explicitada nos poemas a seguir: 

 

Salvadolores 

 

(aos que escolheram seu lugar em1549) 

para Octávio Peres, pai e agrônomo 

para Teresa e Nilton Souza 

 

Nem uma coisa, menos outra 

não sei, o assim enrascado 

dentro de mim, o menino que houve 

e hoje nada escuta dos seus choros, 

descurte um tempo e a vida que foi 

falta de ar, mãe doente, o pai que só 

trabalhava e trabalhava e um dia morreu. 

A casa bem arrumada e limpa, a cama 

feita com o lençol, cheirando a alfazema, 

dava um certo afago, e a mesa posta, 

tinha o de comer hora sim, e domingo 

se arrastando na escada do quintal. 

Já não me lembro se o gato era mimoso, 

mas havia um canário nativo bem cantante, 

o rádio com notícias de guerra, o blecaute, 

e os discursos de Getúlio Vargas, tango e Gardel 

em profusão e Chico Alves, tudo ao tateio 

das mãos, sem pressa, para que à noite 

o guarda-noturno silvasse seu apito, 

e todos fossem dormir sem pensar em gatunos, 

que só queriam as galinhas do poleiro sujo 

de merda e ovos postos de manhã 

eram alguns na economia domesticada. 

Dormia-se até a janela aberta, com a lua 

riscando, luarenta, os tacos encerados, 

chão onde pisava a família, e baratas sem  

osdetefons de hoje às vezes corriam livres 

para o esconderijo, fugindo das chineladas. 

Era mesmo a vida de uma cidade antiga, 

Salvadolores que não é feita, nem se faz, 

mas se desfaz, pois os homens que se metem 

e a descoram e desfiguram, sempre 

transmudam a dita, de Luís Dias, há muito, 

em lodaçal de problemas e marinas. 

(PERES, 2004, p.10) 
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Cidade 

 

para Diógenes Rebouças, 

arquiteto e pintor 

 

O olhar do poeta 

sobre a cidade 

- Salvadolores –  

não é oblíquo, 

enviesado ou torto, 

nem destruidor. 

Cidade baixa, alta, 

de ontem, bela com seu ar 

lusitana, seu mar 

azulmarino, transparino; 

hoje, urbe altíssima 

de caixas, furacéus de gentes. 

Barcelona que não é,  

Miame muito menos. 

O olhar dos poetas 

sobre a cidade 

busca o quê? O verde, 

as nuvens, as ondinas 

e o nadejar molente das meninas, 

na praia de cada um, praianinas: 

polispoética que Baldoni assume. 

(PERES, 2004, p. 39) 

 

 

O poema Salvadolores de Fernando da Rocha Peres constrói o cenário de uma casa 

numa época referente à infãncia do poeta, como também, revela diversos aspectos 

característicos desse tempo que se diferenciam dos hábitos da sociedade moderna. Todavia, 

torna-se fundamental verificar a dedicatória no começo do poema para entender quais 

sentimentos conduzem este eu lírico: “aos que escolheram seu lugar em 1549 / para Octávio 

Peres, pai e agrônomo/ para Teresa e Nilton Souza”. Nestes versos, o poeta apresenta-se como 

um ser histórico e pessoal ao citar a fundação da cidade de Salvador, relacionando-a com sua 

própria origem em 1549, com aqueles que decidiram lá morar desde a sua fundação e ao 

dedicar a poesia ao seu pai, símbolo de uma família soteropolitana, e ao fotógrafo profissional 

Nilton Souza, que registra Salvador de vários ângulos em suas fotos, principalmente numa 

perspectiva  áerea, que valoriza a arquitetura do lugar. Talvez aqui também se possam ver, nas 

dedicatórias, o olhar do passado, de 1549, o olhar de um passado não tão distante, mas já 

findo, do pai do autor, e as fotos de Nilton Souza como o olhar que perdurará para o futuro, 

nas fotografias. 

Comprovando a ideia sugerida na epígrafe, a leitura dos versos iniciais mostra um eu 

lírico em dúvida com relação aos  seus sentimentos de homem, em confronto com os de 
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criança: “Nem uma coisa, menos outra / não sei, o assim enrascado /dentro de mim, o menino 

que houve /e hoje nada escuta dos seus choros”. Sendo assim, nota-se uma comparação entre 

a imagem infantil e a adulta, mostrando o sentimento do passado e o de hoje, a partir de 

memórias da casa paterna. Contudo, essas imagens retratam a conscientização do poeta da 

passagem do tempo como elemento definidor de seu perfil poético, que permanece em 

constante diálogo com aquele menino de tempos antigos. 

Em contrapartida, o poema Cidade (2004) apresenta um comportamento diferente 

diante de Salvador, pois o poeta assume-se encantado com as belezas desse local nos dias de 

hoje. Essa mudança de perspectiva do autor pode ser percebida de imediato pela dedicatória a 

Diógenes Rebouças (1914 – 1994). Este foi um importante arquiteto e urbanista da Bahia, 

transformando e preservando o patrimônio histórico do estado, em especial de Salvador, que 

sempre esteve em constante transformação pelas novidades da modernidade. Como urbanista, 

não apenas cuidou, como também incentivou a presença da arte no cotidiano. 

 Depois de conhecer a pessoa a quem o poeta dedica o seu poema, o leitor alcança o 

olhar desse poeta sobre a cidade, e a vontade de vê-la preservada  e protegida, desse avanço 

transformador conduzido pelo homem moderno. Ademais, percebe também que a cidade de 

hoje não o encanta como aquela cidade de outrora que contém suas lembranças da vida 

passada. 

Em Salvadolores, o poeta constrói imagens do seu cotidiano na infância através do 

cenário de uma casa que se mantém intacta na sua memória afetiva: “A casa bem arrumada e 

limpa, a cama / feita com o lençol, cheirando a alfazema”. Estas representações demonstram a 

rotina sem muitas novidades desse menino que muitas vezes permanecia angustiado pela vida 

que levava: “descurte um tempo e a vida que foi / falta de ar, mãe doente, o pai  que só / 

trabalhava e trabalhava e um dia morreu”. A constatação de que essa vida não foi feita apenas 

de coisas boas. 

A maneira usada pelo poeta para estabelecer o paralelo entre a realidade de uma 

família tradicional dos meados do século XX e a vida  cotidiana na contemporaneidade, tão 

distintas, é observada pelo destaque dado aos elementos simples do seu dia a dia. Como 

também, pelas menções feitas pelo momento histórico em que vivia esse menino envolvido 

pelo seu cotidiano pueril, nomeado pelo escritor de “vida de uma cidade antiga”. 

Já no poema Cidade, o poeta se deixa seduzir pelo que vê, não se deixando 

desencantar com as mudanças sofridas por esse espaço que em vários momentos destruiu a 

história e os encantos dessa cidade. Por isso afirma: “O olhar do poeta / sobre a cidade / - 
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Salvadolores - / não é oblíquo, / enviesado ou torto, nem destruidor” (PERES, 2004, p. 39), 

pelo contrário é deslumbrado.  

Para confirmar isto, Peres continua em seus versos ressaltando as características de 

Salvador desde sua origem até a atualidade como algo único, singular, composto do resultado 

de suas transformações: “Cidade baixa, alta, / de ontem, bela com seu ar / lusitana, seu mar 

azulmarino, transparino; / hoje, urbe altíssima / de caixas, furacéus de gentes. / Barcelona que 

não é, / Miame muito menos”. (PERES, 2004, p. 39). 

Destacando a transformação visual na estrutura física desse local, compara-a a outras 

cidades cosmopolitas, contudo, para o poeta, nenhuma delas tem os encantos de Salvador. 

De modo diferente, no poema Salvadolores, acompanha-se a evolução do homem 

como fruto de uma família e de costumes, os quais foram sendo suplantados pelo novo ritmo 

que conduz a vida de hoje. O recorte temporal é comprovado pela referência às notícias sobre 

a guerra e o governo de Getúlio Vargas:  

 

“Já não me lembro se o gato era mimoso, 

mas havia um canário nativo bem cantante, 

o rádio com notícias de guerra, o blecaute, 

e os discursos de Getúlio Vargas, tango e Gardel 

em profusão e Chico Alves, tudo ao tateio 

das mãos, sem pressa, para que à noite 

o guarda-noturno silvasse seu apito, 

e todos fossem dormir sem pensar em gatunos” 

(PERES, 2004, p.10) 

 

Essa descrição do comportamento das pessoas no cotidiano de anos atrás revelam as 

diferenças de hábitos e valores entre sua  infância e sua realidade de agora, mas também, 

demonstram as diferenças de conceitos e perspectivas temporais. 

A apresentação feita no poema  Salvadolores inicia um ciclo vital que parte do 

presente em busca do passado, o qual só consegue encontrar no fim uma “cidade antiga”, 

porque esta de agora não é mais a mesma. A cidade foi transformada, dando lugar a outras 

edificações onde as pessoas alteraram todo cenário, destruindo com muitos dos resquícios do 

passado, instituindo o que o eu lírico denomina de um “lodaçal de problemas”. No entanto, 

essa cidade não é qualquer uma é “ a dita”, afortunada de Luís Dias (1867 – 1946), arquiteto 

português que foi trazido pela coroa portuguesa para erguer uma nova cidade baseada nas 

diretrizes  enviadas por Lisboa, dando a este local marcas específicas dentro da sua história, 

renovando o pequeno povoado já existente.  

No poema Cidade, a perspectiva apresentada pelo poeta transpõe a sensação do 

anterior e, por sua vez, a cidade do qual faz parte. Esse olhar mais objetivo pode ser percebido 
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na forma como o poema é intitulado e a quem o dedica, o arquiteto e o pintor Diógenes 

Rebouças e, como afirma categoricamente sua postura de observador do urbano ao citar que o 

“o olhar do poeta... não é oblíquo”, isto é, não se ilude com as as belezas estáticas: “ urbe 

altíssima / de caixas e furacéus de gentes” (PERES, 2004, p. 39), produzidas pela 

modernidade no seu processo de transformação, pelo contrário, as recusa quando se depara 

com as verdadeiras belezas de Salvador: “o verde, / as nuvens, as ondinas...” (PERES, 2004, 

p. 39). 

Os dois poemas se concentram em revelar mundos distintos dentro de uma mesma 

urbe que mudou e provocou conflitos no eu lírico, pois  não há o mesmo encantamento pelas 

imagens que invadem suas retinas, pelo contrário, existe uma nostalgia que o conduz no 

decorrer dos seus versos e o leva à seguinte constatação: a Salvadolores que ele amava não 

existe mais, somente nas suas lembranças e junto com ela as suas experiências passadas. 

O passado sempre ressurge na memória do eu lírico e, por conseguinte, nas produções 

poéticas como forma de fundamentar o homem contemporâneo, porque não se consegue negá-

lo mesmo quando a modernidade representa uma quebra: 

 

[...] o passado é um tempo que reaparece e que nos espera no final de cada 

ciclo. O passado é uma idade vindoura. Dessa forma, o futuro nos oferece 

uma dupla imagem: é o fim dos tempos e o seu recomeço, é a degradação do 

passado arquétipo e é a sua ressurreição. O fim do ciclo é a restauração do 

passado original (PAZ, 1984, p. 28) 

 

“A casa bem arrumada e limpa”, “o rádio com notícias da guerra”, “os discursos de 

Getúlio Vargas”, “dormia-se de janela aberta” “ era mesmo a vida de uma cidade antiga, / 

Salvadolores que não é feita nem se faz,/ mas se desfaz” (PERES,2004,p.10) são expressões 

simbólicas de um retorno ao passado que se unem a um poeta em confronto entre a cidade 

passada e a cidade atual.   

Várias ações do cotidiano desse menino são elencadas para comprovar as distinções 

existentes entre esse dia a dia e o vivido pelo o autor na contemporaneidade: “a janela aberta”, 

“tacos encerados”, “chão onde pisava a família” e “baratas sem detefons”. Essas  imagens, 

representam o voltar para si mesmo como forma de conhecer a trajetória de sua escrita. As 

duas realidades diferentes simbolizam um menino e um homem, que constituem um poeta 

consciente de sua condição na modernidade. O passado, por sua vez, em contraste com 

presente colabora para o amadurecimento poético desse escritor. 
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  A expressão “a dita”  usada para  fechar as ideias do poema significa boa sorte, 

portanto, mostra a angústia do poeta ao se deparar com as mudanças físicas que deformam  a 

cidade de Salvador, mergulhada em “lodaçal de problemas e marinas”. 

Cidade é um poema que apresenta um olhar envolvido pelas belezas da urbe que 

sobreviveram mesmo com tantas mudanças ocorridas nesse ambiente, como também, mostra-

se revelador ao contar, de modo poético, a história de Salvador desde seu nascimento até hoje. 

Esse local não deixou de ter sua graça apesar de ter passado por transformações, pelo 

contrário, suscitou no poeta o desejo de encontro com a natureza presente na paisagem da 

cidade, a qual parece conservar suas qualidades. Pois, como o próprio poeta afirma “O olhar 

dos poetas / sobre a cidade / busca o quê? O verde, / as nuvens, as ondinas” 

(PERES,2004,p.39). Além disso, essas imagens produzidas pelo poema apresentam uma 

cidade natural que se confudem com a própria Salvador, podendo ser comparada a uma 

mulher sensual que envolve a todos com suas belezas naturais. 

Neste poema, “o olhar do poeta” deixa de ser crítico  e passa a ser contemplativo, pois 

reconhece somente o que sobreviveu da destruição do patrimônio desse local e o que surgiu 

em meio a tudo isso. Faz uma breve referência a elementos de um passado que ainda continha  

resquícios lusitanos e os complementa, sobrepondo a cidade a urbes desenvolvidas na 

modernidade, por exemplo, Barcelona e Miami, que podem ter alcançado seu progresso mas, 

não despertam o mesmo encantamento no poeta, visto que cada uma delas tem suas 

singularidades, contudo não saõ comparáveis a Salvador. 

O poema Cidade resume em seus versos a história de Salvador, fazendo um recorte 

histórico desde a sua formação até chegar aos dias atuais. Para a partir disso, constatar e 

reconhecer qual é de fato, o desejo dos poetas ao contemplarem essa cidade: se envolver cada 

vez mais por suas verdadeiras belezas de cidade natural. Por esse motivo, finaliza concluindo 

que seu alter ego – outro eu – admira e se encanta com a polifonia revelada por essa cidade e, 

portanto, assume uma condição “polispoética”. 

Os poemas convergem para um mesmo ponto: o canto da cidade, pois contribuem para 

a reflexão do outro, já que apresenta as emoções recorrentes do eu lírico em dialogar com o 

passado e, por sua vez com uma cidade passada de sua infância. Sendo emblemas da condição 

do eu lírico diante de realidades distantes as quais pertencem a uma mesma cidade dividida 

por momentos históricos diferentes. 

É fato que nos dois poemas o escritor se mostra conhecedor da história desse lugar e 

das transformações sofridas por ele. No entanto, ele transita entre sentimentos distintos, 
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apresentando dois olhares sobre uma mesma cidade: Salvador que incialmente parece arrasada 

pelo desenvolvimento, contudo insurge em meio as evocações líricas do poeta. 

 

3.2. O REENCONTRO DA CIDADE 

 

Ao longo do tempo, a cidade configurou-se como expressivo elemento da literatura, 

concebida de diversas maneiras em suas relações humanas e em sua complexidade estrutural. 

À medida que o mundo foi sofrendo mudanças significativas, a cidade passou a adotar outros 

papéis em novos contextos, tornando-se referência para a poesia em diversos momentos. A 

urbe se corporificou na literatura e alcançou uma magnitude que extrapola sua estrutura física.  

Durante muitos anos, a cidade foi evocada pelos poetas muitas vezes apenas como 

cenário de acontecimentos importantes e como metáforas representativas de um povo. No 

entanto, a partir da Revolução Industrial a vida assumiu um novo ritmo e, por conseguinte a 

urbe renasceu, tornando-se ícone da poesia moderna, por ser o principal componente desse 

lócus que se consagrou como moradia do poeta moderno.  

A cidade de cada poeta possui aspectos intrínsecos que são revelados na sua escrita. 

Por isso, Ítalo Calvino (1923 – 1985) revela-nos a construção das cidades invisíveis dentro da 

mente de cada um de nós como estas correspondem nossos anseios, nos fazendo compreender 

melhor a estrutura dessas imagens nos nossos pensamentos. Sendo assim, é válido destacar a 

seguinte afirmação deste escritor: 

 

As cidades, como os sonhos, são construídas por desejos e medos, ainda que 

o fio condutor de seu discurso seja secreto, que a suas regras sejam absurdas, 

as suas perspectivas sejam enganosas, e que todas as coisas escondam uma 

outra coisa. (CALVINO, 1990, p. 44). 

 

Calvino apresenta a cidade como possibilidade de se instituir uma tentativa dos 

artistas redescobrirem o seu próprio eu e materializar histórias particulares, que em conjunto 

formam uma unidade. Sendo assim, as cidades imaginárias ou reais dos poetas criam um elo 

entre si e, esta se conserva ao passar dos tempos, se modificando através das novas 

experiências e permitindo o reconhecimento de pontos de aproximação entre poesias 

produzidas em momentos distintos da história. 

Desde o século XVII, no Brasil, em particular na Bahia, foi possível observar a 

representação citadina em poemas de Gregório de Mattos, como também, na história da 

literatura brasileira como um todo. Exemplos disto foram produções dos poetas Manuel 

Bandeira (1886 – 1968), Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade (1893 – 1945), 
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dentre outros, que estavam diretamente relacionadas com os acontecimentos históricos locais. 

O primeiro escritor de grande relevância na literatura brasileira que apreciou a vida urbana em 

meio a sua complexidade foi o poeta barroco Gregório de Mattos, representando os 

comportamentos da sociedade baiana sempre de maneira satírica, utilizando a metáfora da 

cidade para se referir as relações que eram estabelecidas dentro desse ambiente.  

Esse processo de redescoberta da cidade e de renovação do olhar sobre o dia a dia 

urbano permaneceu durante toda formação literária do Brasil, revelando-se em vários autores 

brasileiros em momentos distintos. Entretanto, o diálogo entre a poesia e a experiência urbana 

se fortaleceu mais na modernidade, quando a cidade sofreu transformações significativas 

advindas da Revolução Industrial.  Como exemplo, dessas criações poéticas voltadas para as 

representações urbanas estão os seguintes poemas: Evocação do Recife (1925), de Bandeira; 

Retrato de uma cidade (1977), de Drummond e Inspiração (1922) de Mário de Andrade.  

Dentro deste grupo de escritores que retrataram a cidade em seus poemas, está o 

escritor contemporâneo Fernando da Rocha Peres, que mostra em muitos de seus versos uma 

sutil ironia sobre a nova Salvador em contraponto com a sua memória afetiva do local. 

Os dois poetas, apesar de distantes no tempo e em diferentes contextos, fazem em 

muitas de suas poesias uma reflexão crítica sobre o cotidiano, pois observam como o 

comportamento desse lugar corresponde à conduta das pessoas em suas, respectivas rotinas, 

demonstrando como suas escritas mesmo pertencentes à realidades longínquas, estabelecem 

um importante diálogo. 

As reflexões feitas por Gregório de Mattos se referem especialmente a estrutura 

social da sociedade da sua época, utilizando a cidade como símbolo para criticar os costumes 

das classes sociais baianas. Todavia, a postura crítica assumida por Peres em seus versos ao 

falar sobre a cidade, toma uma perspectiva mais avaliadora das transformações sofridas por 

esse local diante dos comportamentos do homem moderno. Logo, a cidade para o poeta 

barroco é uma metáfora para discutir sobre outras questões enquanto a cidade para o poeta 

contemporâneo, no caso, Fernando da Rocha Peres, é um ser ativo em constante colóquio com 

as mudanças trazidas pela modernidade. 

Essas aproximações entre esses autores não podem ser consideradas aleatórias, pelo 

contrário relevantes, pois Peres, como estudioso da vida e obra do poeta barroco deixou-se 

envolver pelo seu discurso irônico, refletindo na sua produção poética contemporânea um tom 

mordaz em seus versos. 

Gregório de Mattos escreveu sobre a Bahia trazendo à tona o sistema político e suas 

mazelas. Para tal, antecipa as tendências que serão retomadas posteriormente por escritores 
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brasileiros. Essas características convergentes sobre o tema cidade entre os dois autores 

baianos podem ser reconhecidas nos poemas a seguir: 

 

Salvadolores II  

(1890-2001) 

 

“Uma cidade morre se queremos 

e ousam censurar 

a polispoética da velhice”.  

Mário Baldoni, Marvão, 1956 

 

para minha neta Paula – 2003  

 

 

Diante da Senhora, 

cidade, em dois retratos. 

 

É triste, mas és outra 

por culpa dos homens, cegos, 

que te habitam e transfiguram. 

 

Mulock fixou-te no passado 

baixa e alta, sinuosa e leve, 

equilibrada como um presépio. 

 

Nilton Souza, no presente, dá-nos 

o contraste da tristeza desértica 

e pesada, que encobre a beleza. 

 

Ambos fotógrafos no tempo ido 

e hodierno; documentos vivos, 

de insensatez e ignorância humanas.  

 

Salvadolores te amo, doidamente, 

como foste e não te conheci. 

Exemplo de cidade iluminada. 

 

Nas fotos só o mar é testemunha  

de tuas mutações alucinadas. 

Não tens culpa menina, mal vestida. 

 

Uma cidade sofre e se desfaz 

na mão de “unhates” que, sabidos, 

nada planejam nas veias do tempo. 

 

Dolores te afligiram, andaimes, 

cicatriz do bisturi urbano, pilotis,  

plástica que não salvou, matou. 

 

Hoje é feia, vista da Baya, 

baixa e barriguda, alta envilecida 

altíssima que desponta girafando. 

 

As fotos tudo dizem, Mulock 
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e Souza, contam tua história, 

é só ver e lamentar tristonho.‟  

(PERES, 2004, p. 40) 

 

 

À cidade da Bahia 

 

Triste Bahia! ó quão dessemelhante 

Estás e estou do nosso antigo estado, 

Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, 

Rica ti vi eu já, tu a mim abundante. 

 

A ti trocou-te a máquina mercante, 

Que em tua larga barra tem entrado, 

A mim foi-me trocando e tem trocado 

Tanto negócio e tanto negociante. 

 

Desde em dar tanto açúcar excelente 

Pelas drogas inúteis, que abelhuda 

Simples aceitas do sagaz Brichote. 

 

Oh, se quiseras Deus, que, de repente, 

Um dia amanheceras tão sisuda 

Que fora de algodão o teu capote! 

(MATTOS, 2004, p. 46-47) 

 

Antes mesmo de começar o poema o autor cita na sua epígrafe algo que dá início a 

uma reflexão: “uma cidade morre se queremos / e ousam censurar/ a polispoética da velhice” 

(PERES, 2004, p.40), anunciando as constatações que estão por vir, demostrando que a 

condição da cidade depende de como cada um de nós irá vê-la, pois esta pode envelhecer mas, 

trazer consigo uma multiplicidade de discursos, que nos revelará muito sobre ela e a sua 

conjuntura. Mário Baldoni, segundo afirmação do autor, em conversa com a pesquisadora, é o 

seu alter ego, bastante citado em seus poemas, mostrando a presença de outras vozes na lírica 

de Fernando da Rocha Peres. 

O poema intitulado Salvadolores II (1890 – 2001) revela-nos de imediato a 

consternação que passa esse eu lírico ao cantar a cidade de Salvador diante das suas 

transformações. O poema contém uma escrita intensa que transmite diversos sentimentos 

conflitantes sobre Salvador. Ao mesmo tempo, configura-se como uma declaração de amor 

por esse lugar, pois o eu lírico desaprova todos aqueles que modificaram sua composição 

original. Para justificar seu discurso o mesmo procura sempre comprovar que esse ambiente 

foi alterado pelo homem moderno. Por esse motivo, faz referência a dois fotógrafos que 

registraram Salvador em momentos distintos de sua transformação: Benjamin Robert Mulock 

(1829 – 1863), engenheiro e fotógrafo inglês, vem para o Brasil e trabalha em Salvador entre 
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1859 e 1862, foi um dos mais interessantes paisagistas urbanos da fotografia oitocentista e 

Nilton Souza, fotógrafo contemporâneo. Ambos buscam retratar nas suas fotografias a 

constituição física de Salvador. 

Fato relevante para o entendimento do poema, pois o confronto de imagens entre as 

duas cidades nas fotos tiradas pelos respectivos fotógrafos serviu de inspiração para o eu 

lírico ao criar seus versos e colaboram para o entendimento do leitor, visto que estas fazem 

parte do livro Salvadolores ou Coisas de Amor (2004): 

 

 

 

Figura1: Fotografias panorâmicas tiradas de Salvador no século XIX e XXI. Disponível no livro 

Salvadolores ou Coisas de amor (2004).  

 

Diante das imagens, é possível notar que a descrição comparativa feita no poema 

entre a cidade passada e a cidade atual retrata o que está registrado na foto de Mulock, do 

século XIX: “fixou-te no passado/ baixa e alta, sinuosa e leve / equilibrada como um 

presépio.” Chamando a atenção do leitor paras características físicas de Salvador que 

permaneciam em equilíbrio. Em contrapartida, apresenta na foto de Nilton Souza a cidade de 

Salvador mais de um século depois, depois de sofrer transformações ao longo do tempo: “no 

presente, dá-nos / o contraste da tristeza desértica / e pesada, que encobre a beleza.” As 

mudanças acabaram sobrepondo à graça desse local, pois tomaram espaço de suas belezas 

naturais. 

Confirmando a distância no tempo dessa mesma cidade o poeta afirma: “Ambos 

fotógrafos no tempo ido / e hodierno; documentos vivos, de insensatez  e ignorâncias 
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humanas”. Aproveita do confronto entre passado e presente para destacar a estupidez do 

homem ao destruir suas belezas. Mas, mesmo diante de tantas modificações o poeta reconhece 

o seu amor por essa cidade: “Salvadolores te amo, doidamente”.  

Corroborando com a ideia de mutações, o eu lírico enfatiza no decorrer dos versos as 

constantes mudanças sofridas por Salvador ao longo de sua história: “Uma cidade sofre e se 

desfaz”. Como também, mostra como sua visão dessa ação do homem sobre local foi negativa 

por ter destruído elementos fundamentais da constituição desse ambiente: “Dolores te 

afligiram, andaimes, / cicatrizes do bisturi urbano, pilotis, / plástica que não salvou, matou”. 

O trecho representa uma conduta diferenciada assumida pelo homem, nesse novo ritmo ditado 

pela modernidade que suplantou uma nova estrutura física para instituir outro espaço.  

O poema é finalizado com o retorno às imagens dos fotógrafos Mulock e Nilton 

Souza, para mais uma vez revelar a consternação do eu lírico ao se deparar com essa cidade 

que surge à sua frente: “é só ver e lamentar tristonho”. 

Assim, o eu lírico ao questionar essa nova cidade que surge diante dos seus olhos, 

acaba, então, apontando em seu discurso, leves similaridades entre a angústia da condição do 

homem moderno e o pensamento barroco de inquietude. Aspecto este notado quando o autor 

faz um contraponto entre imagens urbanas que representam momentos diferentes do mesmo 

lugar e, que de igual modo estão inseridas em vivências distintas. Ademais, apresenta uma 

linguagem semelhante à de Mattos, fato que pode ser percebido pelas expressões: “Senhora”, 

“és”; linguajar caracteristicamente mais formal e representativo da época desse poeta barroco. 

Além disso, o poeta demonstra de imediato o seu respeito ao chamá-la de “Senhora” 

e, ao mesmo tempo, por apresentá-la como uma vida impregnada de experiências. E, como 

forma de ratificar suas sugestões utiliza as seguintes metáforas: “Cidade, em dois retratos. / É 

triste, mas és outra / por culpa dos homens, cegos, / que te habitam e transfiguram”(PERES, 

2004, p.40), mostrando uma visão melancólica da urbe, no qual a ambiguidade da percepção 

espacial se faz marcante na sua escrita.  

Da mesma maneira, percebe-se a tristeza e o inconformismo do eu lírico no poema À 

cidade da Bahia, de Gregório de Matos nos versos: “Triste Bahia! ó quão dessemelhante / 

Estás e estou do nosso antigo estado / Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, / Rica te vi eu 

já, tu a mim abundante” (MATTOS, 2004, p.46), o eu lírico se incomoda com a mudança 

sofrida por essa cidade. Por isso, ambos refletem sobre a situação do homem em meio a esses 

ambientes, reconstruído e recondicionado por novas perspectivas, porém estabelecem uma 

relação divergente ao dialogar com essa local. 
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Esse poema de Gregório de Mattos apresenta um painel das mudanças sociais e 

econômicas que aconteceram na Bahia, em especial Salvador, no século XVII. Nos primeiros 

versos, o autor canta o passado pessoal e da cidade, representado pela figura do “antigo 

estado”, ressaltando que estão dessemelhantes depois de ter atravessado esse caminho. 

Dois tempos são evocados: presente e passado, que se contrapõem devido as suas 

diferenças de contexto, do próprio indivíduo e da urbe, porém o que deixa esse poeta 

insatisfeito não é a estrutura física da cidade nem o seu papel diante dessas transformações, 

mas a postura assumida por o povo que a constitui.  

 Nota-se também no poema Salvadolores II (1890 – 2001), de Fernando da Rocha 

Peres uma visão divergente da cidade nos versos, quando este confronta dois fotógrafos de 

épocas distintas e demonstra as suas respectivas paisagens, em Mulock existiu uma cidade 

“equilibrada como um presépio” e em Nilton Souza “o contraste da tristeza desértica e pesada, 

que encobre a beleza”. Entretanto, a experiência urbana ultrapassa os aspectos físicos, 

cruzando elementos culturais com a memória, imaginário e história da cidade, considerando a 

cidade como um verdadeiro discurso. Por esse motivo, para o poeta tudo se transformou com 

a modernidade, adquirindo novos significados e, por sua vez, instaurou-se uma melancolia de 

estar numa cidade que sofre com dores, ou como esse denomina “dolores”. Ao mesmo tempo, 

ultrapassando os limites da subjetividade observa-se a presença evidente da crítica à 

sociedade em seus referentes períodos, através do questionamento dos agentes dessa ação 

dentro da estrutura política e social.  

É válido salientar que Gregório se tornou bastante conhecido pela sua lírica satírica 

que vertia fel aos governantes que comandavam Salvador no século XVII e Fernando da 

Rocha Peres, além de poeta, é historiador e defensor do patrimônio histórico brasileiro. 

Aspectos que corroboram para a construção de suas respectivas obras. 

A voz do eu lírico se confunde com a voz da cidade à medida que retrata um lamento 

de angústia e anuncia a trajetória vivida por ambos no decorrer de suas experiências, levando 

o leitor a identificar semelhanças entre duas situações diferentes e perceber a nostalgia que 

perpassa os versos dos dois poetas baianos em contextos tão distantes. 

Gregório de Matos finaliza o seu poema com um tom crítico, se colocando mais 

como um narrador dos fatos e centralizando-os na urbe de maneira negativa, pois a culpa pelo 

surgimento de uma nova Bahia. Para tal utiliza expressivamente antíteses com o intuito de 

denotar essa oposição, por exemplo: pobre – rica; excelente – inúteis e recorre a Deus para dar 

uma chance a esta cidade de voltar atrás. 
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Já, Fernando da Rocha Peres, em sua poesia, evoca liricamente Salvador e se revela 

apaixonado por este local, enxergando-o como vítima da nova conjuntura que se firmou na 

modernidade: “Salvadolores te amo, doidamente”. Por isso, não a vê como culpada, “Não tens 

culpa menina, mal vestida”, deixando claro que fomos nós baianos que não cuidamos dela e 

não a conservamos. 

O eu lírico não dá escapatória para o leitor, nos levando a refletir sobre a condição 

dessa nova urbe que se constitui e do homem da qual faz parte, desvendando elementos dessa 

relação de troca e repulsa, a qual acontece como um ciclo vicioso.  Para o poeta só cabe 

assistir essa cena em que “uma cidade sofre e se desfaz”, lamentando-se pelo que “não salvou, 

matou” da sua memória. 

Deste modo, os dois poemas se constituem como testemunhos de uma cidade com 

vida própria que sofre cotidianamente mudanças, e que, por sua vez, contrapõem as visões 

oníricas do autor sobre o presente e o passado da cidade. Isso pode ser constatado quando nos 

dois poemas são confrontadas ideias opostas: “Pobre te vejo a ti... Rica te vi eu 

já...”(MATTOS, 2004, p.46) e também, “Uma cidade sofre e se desfaz / na mão de „unhates‟ 

que, sabidos, / nada planejam nas veias do tempo” (PERES, 2004, p.40).  Nos primeiros 

versos, o eu lírico verifica que a “máquina mercante” se estabelece e colabora para 

inconstância dessa urbe, enquanto nos seguintes os “documentos vivos” representam a 

“insensatez e ignorância humanas”. 

 

3.3. O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE 

 

Peres reflete a condição do homem moderno através da eleição, em seus versos, de 

elementos que simbolizam a vida contemporânea em seus detalhes, estes, embora pareçam 

sem importância marcam o dia a dia daqueles que vivem na urbe. Este trabalho do poeta pode 

ser percebido na afirmação a seguir: 

 

...a simplicidade e a agilidade, muitas vezes desconcertante, com que os 

versos comunicam reflexões sobre a condição humana, agora de forma mais 

imagética que propriamente filosófica. Essa simplicidade, no entanto, é um 

revestimento retórico a exprimir um olhar que capta as coisas profundas, 

mas com leveza de expressão, no sentido sugerido por Ítalo Calvino, como 

uma das propostas para o atual milênio. (ALEILTON FONSECA. Lirismo 

em notas curtas. A Tarde. 22 de fevereiro. 2003). 
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Deste modo, analisaremos o poema 449, que transmite com ênfase as etapas de 

formação da cidade de Salvador de maneira simbólica: O título do poema é bastante 

sugestivo, pois o livro Febre Terçã do qual o poema faz parte foi publicado em 2000, 

supondo-se uma escrita em período anterior. Salvador foi fundada em 1549, somando o 

número 449, teremos a idade de Salvador em 1998. Fato este que pode ser confirmado pela 

própria temática do poema que trata sobre a cidade de Salvador desde sua origem até os dias 

atuais. 

 

449 

(para o arquiteto Luis Dias) 

 

 

Uma cidade não se explica, é. 

Ela respira e cresce 

como uma colcha de retalhos. 

Não basta definir seu lugar, 

engenhar o seu quadrado, 

levantar as defesas, criar galinhas, 

pois uma cidade rompe o chão e as portas, 

mesmo sabendo dos tupinambás. 

Esta cidade saltou seu muro e traço, 

o fio de suas águas, 

um dique anterior. 

Ao decifrar uma cidade, 

sotoposta memória sem lições, 

é preciso invocar gentios, lusos e nagôs; 

rastros de línguas, peles de guerreiros. 

Uma cidade fica hostil, 

malsina os homens 

e o barulho que fazem: 

as charruas que aportaram 

com sua mercadoria de escravos, 

os aviões que sobrevoam 

com todas as bugigangas 

do comércio. 

Uma cidade vive 

com seu pulmão de árvores. 

Esta cidade ao mar deitada 

recebe a maresia com uma dádiva 

de um sal que é seu, 

e corrói as fechaduras. 

Uma cidade é sol, é chuva: 

inundação de suor e barro descosido, 

lamacento sabor, luz varada de pingos 

e casebres nos despenhadeiros. 

Esta cidade pede e estrala: 

tudo posso sentir na noite; 

encoberta com o manto dos mendigos. 

Uma cidade é teia, 

deseja o horizonte 
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e o espaço de uma centopéia, 

esgueirando-se. 

Uma cidade detesta o sobreposto cimento 

e todos os que estão nas caixas, 

em seus elevadores. 

Esta cidade ama as abelhas 

e o vento que passa, tépido: 

brisa marinha dos mormaços, 

frutos da Espanha e baleias. 

Uma cidade assim é Salvador 

que sente como descrevo, 

pois sei os seus manejos, 

desde o tempo de Gabriel Soares de Souza. 

Uma capital assim já foi, é, 

será esta cidade igual a nenhuma, 

lugar como não existe 

no mapa e só na imaginação, 

nos becos do meu delírio. 

Esta cidade que é uma vontade 

quieta e assentada sobre a falda, 

e verde encosta, 

cidade recomposta: 

grinalda de telhados na Bahia. 

Não se explica uma cidade, como ela é: 

feita de odores, ladeiras e sibilos. 

(PERES, 2000, p. 87-88) 

 

O poema 449 apresentará em seus versos o desenvolvimento da cidade e suas 

respectivas transformações. Além disso, a dedicatória ao arquiteto Luís Dias que colaborou 

construção artística e arquitetônica do povoado do Leme, de São Paulo, onde residiu até 

morrer, ressalta também a preocupação com as alterações na estrutura física desse espaço. 

Esses detalhes não podem ser aleatórios quando se trata de um poema que canta a 

cidade da Bahia ao longo de sua trajetória histórica, pois alude a todas as ideias presentes 

nesse texto e a visão de mundo do poeta enquanto historiador. Porque essa cidade, além de 

fazer parte da história, também faz parte da sua memória afetiva.  

Infere-se, então, que o escritor articula o poema, a urbe e as recordações como 

elementos amalgamados, que ainda com estilhaçar da modernidade, conseguem ser 

recuperados. 

De modo bem objetivo o poeta inicia seu poema apresentando o seu ponto de vista 

sobre o que é uma cidade: “Uma cidade não se explica, é”. Ou seja, não é preciso tentar 

explicar a cidade, porque suas ações por si só se explicam. Ademais, ela é formada por uma 

infinidade de informações e circunstâncias, por isso o poeta a compara a uma “colcha de 

retalhos”.  
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Logo, para o eu lírico uma cidade não pode ser considerada apenas uma construção de 

casas, lojas e um aglomerado de prédios, definido por formas as mais diversas possíveis. Pelo 

contrário, a cidade extrapola a constituição física de um espaço, pois ela tem história e vida 

própria que ultrapassam as barreiras da imaginação. Isto se pode notar nos versos a seguir: 

“Não basta definir seu lugar, /engenhar o seu quadrado, / levantar as defesas, criar galinhas, 

/pois uma cidade rompe o chão e as portas, /mesmo sabendo dos tupinambás” (PERES, 2000, 

p. 87). 

O poeta encerra seus versos mencionando os “tupinambás”, sugerindo a sua formação 

histórica, aspecto que será ratificado nos versos seguintes. Contudo, o eu lírico chama atenção 

do leitor, para as condições da colonização desse lugar, a custo da resistência e luta dos 

tupinambás, primeiros habitantes dessa região os quais muitos morreram e acabaram se 

casando e tendo filhos com os portugueses. 

“Ao decifrar uma cidade, / sotoposta memória sem lições, / é invocar gentios, lusos e 

nagôs”. Nestes versos, o poeta faz um retorno à sua raiz histórica de nosso país e, por sua vez, 

da Bahia, quando destaca a presença marcante de outras culturas, como a indígena, a 

portuguesa e a negra na formação de Salvador, como elementos característicos desse espaço. 

A cidade se coloca como uma observadora dos fatos que aconteceram e acontecem 

nesse local, demonstrando em muitos momentos não se sentir satisfeita com o comportamento 

dos homens que chegaram alterando com os costumes desse ambiente e continuam chegando 

com seus interesses e novidades. Estas, consequentemente, representam o modo de vida 

moderno que perturba a cidade que deveria ser preservada: “Uma cidade fica hostil, /malsina 

os homens /e o barulho que fazem: / as charruas que aportaram / com sua mercadoria de 

escravos, / os aviões que sobrevoam / com todas as bugigangas / do comércio”. (PERES, 

2000, p. 87). 

O eu lírico está refletindo sobre o rumo que a sociedade soteropolitana tomou no 

decorrer de seu desenvolvimento urbanístico, demonstrando a sua percepção crítica em 

relação ao comportamento dessas pessoas que formaram e permanecem dando forma a 

Salvador. Contudo, mesmo diante de tamanhas transformações a cidade mantém sua rotina e 

características particulares: “Uma cidade vive /com seu pulmão de árvores. / Esta cidade ao 

mar deitada / recebe a maresia com uma dádiva / de um sal que é seu, / e corrói as fechaduras” 

(PERES, 2000, p. 87). 

Outros aspectos que compõem a cidade: a natureza e as suas belezas naturais, que 

tornam esse ambiente cada vez mais intenso e provido de vontade própria, já que estes 

tornam-se subsídios para o desenvolvimento da cidade. Afinal de contas, a cidade não é 
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apenas prédios, “é sol, é chuva: / inundação de suor e barro descosido, / lamacento sabor, luz 

vara de pingos / e casebres nos despenhadeiros.” (PERES, 2000, p.87). A cidade não se limita 

a uma composição física, pois é formada por pessoas e por sentimentos e sensações, e neste 

caso específico do poema de problemas sociais que condenam o futuro das pessoas que 

constituem esse local. 

O eu lírico coloca-se como um observador dos fatos citadinos, quando percebe que 

não pode medir forças com a voracidade com que a cidade ganha vida e se reconstrói. O poeta 

transforma o poema em registro das mudanças sofridas por Salvador, “ao se deixar” invadir 

por outros povos e progredir de forma desregrada ao ponto de constituir uma estrutura 

irregular e oposta ao significado de modernização. Este local acabou por ser corroído não 

apenas pela maresia, mas também pelas mazelas sociais consequentes da história brasileira, 

restando apenas a imagem decadente: “Esta cidade pede e estrala: /  tudo posso sentir na 

noite; / encoberta com o manto dos mendigos” (PERES, 2000, p. 87). 

Mesmo diante de tantas transformações a cidade sobreviveu desenvolvendo-se como 

uma rede de relacionamentos, pessoas, lugares, sentimentos, informações: “Uma cidade é 

teia”. Teia que deseja o horizonte, que se estica como centopeia e que como organismo vivo, 

rejeita o concreto que enquadra as pessoas: “Uma cidade detesta o sobreposto cimento / e 

todos os que estão nas caixas, /em seus elevadores” (PERES, 2000, p.88). 

Essa nova estrutura das moradias, que substituem casas por apartamentos em prédios 

que isolam seus moradores em suas “caixas”, e que se disseminam por toda cidade incomoda. 

Segundo o poeta, o que encanta a cidade são suas belezas naturais preenchidas pela 

humanidade, pois é isto que a deixa verdadeiramente livre para tomar suas próprias decisões e 

não se manter limitada pelas suas construções: “Uma cidade detesta o sobreposto cimento” 

(PERES, 2000, p.88), pois, representa a vida humana com suas peculiaridades e não está 

restrita as meras construções de concreto estáticas e imutáveis:  

 

A cidade é símbolo capaz de exprimir a tensão entre racionalidade 

geométrica e emaranhado das existências humanas... Parece ser esta tensão o 

vetor que comanda a dramatização dos textos que constituem “o livro de 

registro da cidade”. Aí ela é inscrita enquanto texto, lugar sígnico do mundo 

dos discursos, e do político. (GOMES, p. 23. 2008) 

 

Assim, a cidade não pode ser definida em uma única palavra ou num conceito 

restritivo de construção arquitetônica, visto que é uma dimensão de acontecimentos e 

revelações não somente para o poeta, mas para todos que nela residem. E, além disso, é um 

ser ativo que se transforma cotidianamente para se adaptar as necessidades do mundo atual. 
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Pois, “Uma capital assim já foi, é, / será esta cidade igual a nenhuma, / lugar como não existe 

/ no mapa e só na imaginação, / nos becos do meu delírio” (PERES, 2000, p.88). Mesmo em 

constante mutação, ela é singular e exclusivamente Salvador, pois somente está presente 

intocável em seus pensamentos que a conhecem de fato, sendo um misto de fantasia e 

realidade. 

Em forma de versos o poeta expõe a atmosfera desse local em plena transformação 

que se reconhece nas suas especificidades e sensibiliza o eu lírico até mesmo com seus 

problemas sociais, como pode ser constatado nos seguintes versos: “tudo posso sentir na 

noite, / encoberta com o manto dos mendigos” (PERES, 2000, p.87). No entanto, isto não 

impede que a cidade tente se adaptar, resgatando a sua história, preservando suas belezas e 

desviando-se sorrateiramente de seus limites e das inquietações do eu lírico. 

Em determinado momento do poema, quando o poeta está findando o seu canto, o 

leitor chega a confundir os lamentos da cidade com o do próprio poeta, que se lastima por vê-

la envolvida em seus próprios “delírios” e por ser “uma vontade / quieta e assentada sobre a 

falda, / e verde encosta, / cidade recomposta” (PERES, 2000, p.88), mas não consegue 

libertar-se das amarras. Isso acontece, pois nem mesmo para o poeta é possível descobrir 

todos os segredos de uma cidade como esta, porque “...cada pessoa tem em mente uma cidade 

feita exclusivamente de diferenças, uma cidade sem figuras e sem forma, preenchida pelas 

cidades particulares” (CALVINO, p. 34. 1990). 

No poema, a cidade ideal do poeta Fernando da Rocha Peres, pertence as suas 

reminiscências de sua memória afetiva e, por conseguinte, entra em conflito com a cidade 

soteropolitana transformada de hoje em dia, invadida pelas diferentes construções 

arquitetônicas, como também, por novos valores que regem a sociedade. Isso acontece, 

porque cada pessoa traz consigo a sua urbe. 

Deste modo, a partir da leitura crítica do poema 449, de Fernando da Rocha Peres, dos 

seus depoimentos em entrevistas e reflexões feitas sobre sua poesia, foi possível verificar as 

fortes marcas da contemporaneidade na sua produção poética, dando-se relevância às imagens 

urbanas, em especial Salvador, lugar de “perdição” para um eu lírico influenciado pelas as 

experiências passadas de um poeta nostálgico. 

Todavia, o seu poema não se limita a uma crítica à transformação estrutural sofrida 

pela capital baiana, mas aponta isto como um dos fatores imprescindíveis para a necessidade 

de se evocar esta cidade. Já que, mesmo com tamanhas mudanças consegue visualizar através 

de sua memória afetiva aquela cidade de antes onde suas belezas naturais resistiam às ações 

do homem. 
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A chave mestra para o entendimento da lírica de Peres parece ser a presença marcante 

da história brasileira nas suas evocações, decisiva influência de sua profissão de historiador, 

legitimada pelo olhar atento do poeta.  

Fernando da Rocha Peres apresenta-se como um admirador da cidade e suas 

peripécias, já que conclui que ela tem vontade própria, vida própria, sendo uma entidade 

histórica e orgânica que merece ser preservada. Portanto, para esse poeta, a cidade não pode 

jamais ser considerada apenas como um cenário sem função nas relações sociais, porque ela é 

muito mais do que isso. É um elemento importante para o progresso do homem enquanto ser 

social, pois reflete nas pessoas as transformações sofridas pela sociedade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a apreciação de poemas selecionados dos livros Febre Terçã (2000) e 

Salavadolores ou Coisas de amor (2004), de Fernando da Rocha Peres, conclui-se que, o 

poeta dialoga com a modernidade através de temas distintos: metalinguagem, passagem de 

tempo e a cidade. 

Este trabalho buscou traçar um perfil poético do autor baiano a partir da análise crítica 

de poemas que definiam a sua subjetividade lírica em meio às concepções modernas, que 

conduzem a poesia contemporânea. Partindo da noção de “tradição como ruptura”, 

procuramos apresentar as vozes que assume o eu lírico na poesia de Peres.  Para tal, foi feito 

um caminho de sua produção poética dentro da modernidade, refletindo sobre os novos 

paradigmas instituídos pela vida moderna. 

A partir da revisão de literatura, a poesia de Fernando da Rocha Peres pôde ser 

estudada como uma obra representativa da contemporaneidade, observando-se os pontos de 

ruptura e continuidade com as origens do mundo moderno. Por isso, fez-se necessário dividir 

o estudo de seus poemas através da reflexão sobre os temas que prevaleciam na sua escrita. 

Sendo assim, foram realizados outros embasamentos teóricos para garantir as verificações 

críticas sobre as respectivas temáticas. Levou-se em conta que o sujeito poético presente na 

obra de Peres comunga o reencontro consigo mesmo, ao mesmo tempo que, dialoga com as 

singularidades do cotidiano moderno. Esse diálogo apresenta a condição reflexiva desse poeta 

e possibilita um encontro entre o seu eu pessoal com sua poesia, com outros poetas 

representativos da tradição, com o transpor do tempo e, por fim, com a metrópole moderna 

em constante transformação. 

Em muitos de seus poemas são notados aspectos que transformam a sua poesia num 

canto universal, que se abre para a realidade a sua volta e retorna para suas dimensões 

particulares, articulando com linhas tênues a subjetividade poética e a pluralidade de ideias.  

A forte presença de elementos históricos nos remete a sua dupla condição de poeta-

historiador que revela o homem social presente no seu discurso. Como também, explica as 

referências feitas ao poeta barroco Gregório de Mattos e às transformações sofridas pela 

sociedade ao longo do tempo. Isto esclarece a presença de figuras antitéticas referentes às 

mudanças do mundo moderno e o tom irônico ao tratar de determinadas questões sociais. 

Além disso, a poesia de Peres apresentou uma linguagem e objetiva com uso de versos 

livres e poemas que na maioria das vezes apresenta estrofe única, influência da modernidade. 
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Essa escrita demonstra a capacidade do poeta em refletir sobre o homem moderno de modo 

conciso, revelando a consciência de sua condição diante do real e a fragmentação do eu lírico. 

Outro atributo importante da obra de Fernando da Rocha Peres são as recorrentes 

referências que esse autor faz a artistas de vários campos de épocas distintas, numa tentativa 

de ressaltar a sua base literária. Fato este que colaborou para reafirmar seu forte diálogo com a 

tradição através de sua releitura, instituindo a sua própria modernidade por meio da renovação 

do olhar poético sobre a cidade (lócus da produção urbana), o poeta e a poesia. 

A partir dessas observações, decidimos fazer um estudo da lírica de Peres e o seu 

percurso dentro da modernidade. Contudo, sabemos que essas análises abordaram apenas 

algumas características de sua poesia, tendo espaço para outras pesquisas sobre a obra do 

autor. Todavia, a trajetória aqui realizada sobre os dois livros do poeta baiano torna-se 

necessária para um melhor adentramento na poesia de Fernando da Rocha Peres, apresentando 

um olhar mais atento sobre as marcas dessa produção poética. 
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