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RESUMO

N�o h� como refutar o fato de que a humanidade vem passando por uma crise sem 
precedentes. A degrada��o de nossa casa comum, a Terra � o sinal mais vis�vel desse 
processo. Por�m vale salientar que “o cen�rio atual n�o seria de trag�dia, mas de crise. 
A crise acrisola, purifica e amadurece. Ela anuncia um novo come�o, uma dor de parto 
promissor, e n�o as penas de um abortamento da aventura humana” (BOFF, 2010, p. 
50). Assim sendo, a proposta aqui desenvolvida � trabalhar uma perspectiva sist�mica e 
hol�stica da natureza, longe de concep��es reducionistas e essencialistas, mas 
privilegiando a reemerg�ncia de sentimentos de co-perten�a e solidariedade c�smica. 
Para isso, se incluem nos objetivos deste estudo a discuss�o entre literatura e ecologia, 
atrav�s de uma abordagem ecocr�tica, que vem justamente nos ajudar a repensar certas 
posturas e conceitos j� tacitamente assimilados, n�o s� pelo senso comum, mas 
igualmente pela reflex�o de alguns te�ricos. Por esta via, observamos a natureza no 
tecer po�tico de Patativa do Assar�, mostrando, primeiramente os aspectos 
representacionais e funcionais que a natureza desempenha dentro de sua po�tica, em 
seguida, apresentamos, tomando a ecocr�tica como ferramenta de an�lise, a inaugura��o 
de uma nova percep��o de natureza e de sujeito, e por �ltimo, demonstramos como 
Patativa do Assar� estabelece uma po�tica ecol�gica, por meio de uma linguagem verde. 
O trabalho encontra-se fundamentado nas contribui��es de Boff (2000, 2010), Candido 
(2007), Capra (1996), Crema (1989), Dufrenne (1969), Garrard (2006), Serres (1990), 
Unger (1991, 1992) entre outros, por estarem dentre de uma perspectiva que prioriza 
uma dimens�o ecol�gica do ser. Ademais, constata-se a import�ncia desta pesquisa, 
uma vez que estamos inseridos em um cen�rio de crise, “tal crise planet�ria, 
multidimensional em sua abrang�ncia, pode ser traduzida como uma crise de 
fragmenta��o, atomiza��o e desvincula��o” (CREMA, 1989, p. 22), desse modo, � 
urgente a retomada de uma vis�o org�nica e integradora, que busque salvaguardar o 
planeta e garanta a co-evolu��o do ser. Assim, acredita-se que esta pesquisa contribuir� 
com um material te�rico para a abrang�ncia do estudo do tema, bem como, para uma 
melhor compreens�o e dissemina��o de um novo ethos, que implante a consci�ncia de 
que temos o mesmo destino e a mesma origem da Terra.

PALAVRAS – CHAVE: natureza, ecologia, literatura, ecocr�tica, poesia, 
percep��o.
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ABSTRACT

There is no way to refuse the fact that mankind has been passing through a hard crisis 
with no precedents. The degradation of our ordinary home, the earth is the most visible 
signal of this childbirth, and not because of an abortion of the mankind adventure.” 
(BOFF, 2010, p. 50). This way, the proposition here developed is working on a 
sistematic perspective and holistic of nature, far from the reductionist and essentialist 
conceptions, but privileging the reemergency of the feelings of cosmic solidarity, 
through an ecocriticism boarding. That comes to help us to think about some positions 
and concepts that have already been assimilated, not only by the common sense, but 
equally by the reflexion of some theoretical people. So, we can observe the nature of the 
poems of Patativa do Assar� showing us the natural aspects played in them.taking the 
ecocriticism as a tool of analysis, the coming of a new perception of nature and subject, 
and at last, we showed how Patativa do Assar� establish an ecological poetic, by a green 
language. The work is based on the contributions of Boff (2000,2010), Candido (2007),
Capra (1996), Crema (1969), Garrard (2006), Serres (1990), Unger (1991,1992) among 
others, they are in a perspective that focuses an ecological dimension of being. Beside, 
it is confirmed the importance of this research, because we are inside this scenery of 
crisis, “such planetary crisis, multidimensional in its coverage can be translated as a 
disconnection, atomization and fragmentation crisis” (CREMA, 1989, p. 22), thus, it’s 
important the recovery of an organic and inclusive vision, that try to save the planet and 
assure the co-evolution of the human being. As well, we believe that this research will 
contribute with a theoretical material for the coverage for the study of the theme, and for 
a better comprehension and dissemination of a new “ethos”, that put a conscience that 
we have the same fate and origin on the earth.       

KEY – WORDS: nature, ecology, literature, ecocriticism, poetry, perception.
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INTRODU��O

Os seres humanos t�m a tend�ncia de perceber o meio ambiente, e nesse aspecto 

fomos condicionados, doutrinados, pela ret�rica crist� e pela ci�ncia e tecnologia da era 

moderna, como um rec�ndito inesgot�vel de bens e mat�rias-primas para satisfazer 

nossas necessidades de vida, lazer e poder. A degrada��o1 de nossa casa comum, a 

Terra, � o sinal mais vis�vel de tal processo. Parece evidente que “a possibilidade de 

autodestrui��o nunca mais desaparecer� da hist�ria da humanidade. Daqui para frente �s 

gera��es ser�o confrontadas com a tarefa de resolver este problema” (SCHMIED –

KOWARZIK apud GADOTTI, 2009, p. 31).

Cumpre assinalar que “sob certos aspectos regredimos � barb�rie mais atroz” 

(BOFF, 1999, p. 20), pois estamos fundamentados em uma l�gica que prega o realismo 

materialista, onde “este realismo � pouco realista porque reduz o �mbito da realidade, ao 

n�o incluir nela o fen�meno da subjetividade, da consci�ncia, da vida e da 

espiritualidade” (BOFF, 1999, p. 23). Por�m, entendemos que “o cen�rio atual n�o seria 

de trag�dia, mas de crise. A crise acrisola, purifica e amadurece. Ela anuncia um novo 

come�o, uma dor de um parto promissor, e n�o as penas de um abortamento da aventura 

humana” (BOFF, 2010, p. 50). Assim, em face da crise2 enfrentada, vivemos tempos em 

que o meio ambiente ganha destaque nos mais variados espa�os da sociedade “enfim, 

parece que o nosso mundo tornou-se obcecado pela natureza e sua preserva��o” 

(DUARTE, 2005, p. 11), al�m do mais, “a polui��o tornou-se um espet�culo quase 

desvinculado de qualquer sentimento real de amea�a” (GARRARD, 2006, p. 28). No 

entanto, � preciso lembrar que essa mesma sociedade “que elegeu o meio ambiente 

como um de seus temas mais populares – � a mesma na qual o consumo alcan�ou um 

n�vel nunca antes conhecido por nenhuma outra sociedade ao longo da hist�ria do 

homem” (DUARTE, p. 2005, p. 11). � oportuno esclarecer que todas estas rela��es 

1 De acordo Waldman “A crise do meio ambiente, caso n�o seja equacionada, poder� em futuro pr�ximo 
ser a matiz de acontecimentos facultados a comprometer a perpetua��o da esp�cie humana na Terra ou, 
no m�nimo, a forma com sua presen�a no planeta tem se manifestado ao longo da hist�ria. Logo, a 
quest�o ambiental (ou socioambiental, conforme terminologia popularizada a partir do final dos anos 
1980) conquista car�ter emergencial, um tem�rio literalmente colocado na ordem do dia” ( 2006, p. 15).
2 Como argumenta o historiador Peter Coater, “Segundo uma l�gica p�s-moderna universalmente 
desabonadora, a cren�a na exist�ncia de uma crise ambiental global � apenas mais uma metanarrativa, 
pois a teoria da cultura insiste em que as amea�as ambientais (como todo o resto) s�o socialmente 
constru�das e culturalmente definidas: n�o existem amea�as universais compartilhadas – os diferentes 
grupos privilegiam aquelas com que seus interesses particulares se confrontam” (apud GARRARD, 2006, 
p. 28).
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humanas com o ambiente ganham uma maior �nfase a partir do s�culo XX com o 

surgimento da ecologia humana e da ecologia cultural3. 

Evidencia-se, dessa forma, que a partir do surgimento dessas “ecologias” 

puderam-se compreender de maneira mais sistem�tica as rela��es existentes entre o ser 

humano e o ambiente. Importa real�ar tamb�m que foi no campo das ci�ncias naturais 

atrav�s do bi�logo e filosofo alem�o Ernest Haeckel (1834-1909) que a ecologia passa a 

ser concebida enquanto ci�ncia, “a terminologia aparece pela primeira vez em 1866 

numa nota de p� de p�gina do seu livro Generelle Marphologic der Organismen, em 

substitui��o � palavra biologia” (WALDMAN, 2006, p. 220). Pode-se verificar 

claramente que esse universo conceitual se restringe a um conhecimento t�cnico com 

inclina��es � superespecializa��o4.

Conforme se verificou, “nos estudos iniciais da ecologia, prevalecia uma 

abordagem denominada autoecol�gica, isto �, sem incluir o homem” (LEITE, 2003, p. 

70). Apenas com a introdu��o de outras �reas do conhecimento como a engenharia, a 

geografia e a medicina, a ecologia deixou de ser uma �rea restrita do conhecimento e 

passou a representar atrav�s da sinecologia uma dimens�o mais ampla, por meio da 

inclus�o e intera��o de v�rios outros fatores e circunst�ncias ambientais.

Dessa forma, a defini��o cl�ssica de Ecologia ganha interpreta��es novas, 

vislumbrando um redimensionamento integrador e interativo entre homem e natureza. 

Assim Waldman ressalta que:

Podemos usufruir da defini��o cl�ssica para realizar diversas 
interpreta��es substanciosas, at� porque a palavra ecologia 
grega oikos, fato este raramente recordado insere sentidos 
largamente insuspeitos. Atentemos, antes de tudo, para o fato de 
que, al�m de “casa”, relaciona-se como o termo oikos uma 
sofisticada oferta de entendimentos: oikeiot�s “rela��o, 
aparentado”, “amizade”; oikeiow, “habitar, coabitar, relacionar-
se, estar familiarizado”; e finalmente oikoumene, “terra 
habitada, mundo conhecido e civilizado”. Quanto a este ultimo 
significado, originalmente dizendo �s terras conhecidas pelo 

3 A ecologia humana desponta entre as duas primeiras guerras, origin�ria da antropogeografia alem�, 
tendo como marco “a polui��o, na revista Ecology, de um artigo que trata das Rela��es ecol�gicas dos 
esquim�s polares” (Acot, 1990:118). A ecologia cultural se constituiu, sistematicamente, em meados do 
s�culo,  representando “a fus�o de duas linhas de pensamento antropol�gico: o evolucionismo e o 
historicismo culturais, acrescidas de influ�ncia do determinismo geogr�fico inspirado na antropogeografia 
de Ratzel” (Viertler, 1988:12) (MEYER, 2008, p. 20).
4 Ecologia � usualmente definida em muitas publica��es como o “estudo da casa”, sendo essa a forma 
como o imagin�rio social da modernidade passou a entend�-la. N�o por outra raz�o sen�o pelo fato de 
que de um modo etimologicamente literal, oikos respeitaria a “vivenda”, “casa”, ou “aposento”, e logos, 
por sua vez, corresponderia a “estudo”, “tratado” ou “entendimento”. Consequentemente, ter�amos tanto o 
significado de “estudo da casa”, quanto o de como � frequentemente repetido em meio a uma 
diversificada gama de materiais – “estudo do habitat” (WALDMAN, 2006, p. 220).
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mundo greco-romano, posteriormente incorporou o sentido de 
uma humanidade que se reconhece enquanto unidade, habitando 
um espa�o unificado e convivendo um mesmo tempo 
(WALDMAN, 2006, p. 221).

Com vistas a evidenciar essa nova perspectiva, Meyer reconhece que “a 

integra��o do humano ao natural conduz necessariamente a outra percep��o e uma outra 

rela��o do homem com o universo” (2008, p. 22). Mais do que isto, essa rela��o de 

interdepend�ncia5 do homem com a natureza � incontest�vel, j� que “o meio ambiente � 

conceito que deriva do homem, e a ele est� relacionado; entretanto, interdepende da 

natureza como duas partes de uma mesma fruta ou dois elos do mesmo feixe” (LEITE, 

2003, p. 70). 

Acrescenta-se a esse panorama o fato de que independente do conceito de meio 

ambiente utilizado, devemos sempre levar em considera��o que ele englobar� o homem 

e a natureza, j� que “o ser humano (cuja origem filos�fica vem de h�mus = terra f�rtil, 

boa) � a pr�pria Terra que sente que pensa que ama que cuida e que venera. Terra e 

humanidade possuem a mesma origem e o mesmo destino” (BOFF, 2010, p. 28). Assim, 

se algum mal ocorrer ao meio ambiente, o homem tamb�m ser� atingido, restando-nos 

apenas duas escolhas: “ou formamos uma alian�a global para cuidar da Terra e uns dos 

outros ou ent�o arriscamos a nossa pr�pria destrui��o e a devasta��o da diversidade da 

vida” (BOFF, 2010, p. 62). Boff assim refor�a suas reflex�es acerca da condi��o 

indissoci�vel entre homem e o meio natural:

Tal asser��o pressup�e que o ser humano n�o est� apenas sobre 
a Terra. N�o � um peregrino errante, um passageiro vindo de 
outras partes e pertencendo a outros mundos. N�o. Ele � feito de 
h�mus (terra f�rtil), donde vem a palavra homem (homo em 
latim). Ele � Adam (que em hebraico significa o filho da Terra), 
que nasceu de Adamah (Terra fecunda). Ele � filho e filha da 
Terra. Mais ainda, ele � a pr�pria Terra que, num momento 
avan�ado de sua evolu��o, come�ou a sentir, a pensar, a amar e 
a venerar (BOFF, 2010, p. 31).

5 No dizer de Branco (1995) “O homem pertence � natureza tanto quanto - uma imagem que me parece 
apropriada – o embri�o pertence ao ventre materno: originou-se dela e canaliza todos os seus recursos 
para as pr�prias fun��es e desenvolvimento, n�o lhe dando nada em troca. � seu dependente, mas n�o 
participa (pelo contr�rio, interfere) de sua estrutura e fun��o normais. Ser� um simples embri�o se 
conseguir sugar a natureza, permanentemente, de forma compat�vel, isto �, sem produzir desgastes 
significativos e irrevers�veis; caso contr�rio, ser� um c�ncer, o qual se extinguir� com a extin��o do 
hospedeiro” (apud LEITE, 2003, p. 71).
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Conv�m ressaltar, entretanto, que “n�o � poss�vel conceituar o meio ambiente 

fora de uma vis�o de cunho antropoc�ntrico, pois sua prote��o jur�dica depende de uma 

a��o humana” (LEITE, 2003, pp. 71-72). Negar que somos seres hist�ricos, e que n�o 

dependemos dos outros para existir, nem mesmo dos ecossistemas que nos sustentam, � 

cair sem d�vidas no equ�voco redutor de achar que somos seres aut�nomos. Desta 

forma, entende-se a rela��o homem/natureza dentro de uma perspectiva de 

interdepend�ncia, na qual “a Natureza seria o Outro a quem dever�amos respeitar em 

sua diferen�a, mas tamb�m em sua intera��o e reciprocidade” (GR�N, 2007, p. 14).

Importa ainda deixar claro que a busca de um antropocentrismo alargado6, 

requer um novo redirecionamento das concep��es, procurando, dessa forma, estabelecer 

uma “nova alian�a” entre a humanidade e a Natureza, uma “nova raz�o” que n�o seja 

“sin�nimo de autodestrui��o” (REIGOTA, 2001, p. 11). Desse modo, “advoga-se a 

supera��o de um antropocentrismo do passado” (LEITE, 2003, p. 73) e busca-se um 

novo paradigma onde “estar�o assegurados o imp�rio da compaix�o nas rela��es 

interpessoais e o est�mulo � solidariedade social, [...] reduzindo as fraturas sociais, 

impondo uma nova �tica” (SANTOS, 2004, pp. 147-148).

Assim, dentro de uma compreens�o n�o-instrumental da natureza, na qual a 

preocupa��o ambiental atravessa discursos multidisciplinares em termos f�sicos, 

geogr�ficos, biol�gicos, sociais e interpessoais, a literatura se constitui como um campo 

privilegiado, pois busca n�o s� repercutir o conhecimento de cunho cient�fico, mas 

tamb�m transmite muitas “imagens” que traduzem nossa subjetividade, j� que “o “estar 

no mundo” humano � essencialmente ling��stico. Ter uma linguagem � ter um mundo” 

(GR�N, 2007, p. 118). Deve-se ainda mencionar que “essa nova orienta��o do ser 

humano em rela��o a seu h�bitat, seu ambiente, sempre ocorre atrav�s da linguagem. 

Isso � especialmente significativo para a compreens�o de nossa rela��o com a Natureza” 

(GR�N, 2007, p. 118).

Nesse contexto, buscamos, desta forma, verificar a rela��o entre literatura e 

natureza. Ao eleger a literatura como fonte documental �tica e est�tica da rela��o 

sociedade meio ambiente, estamos contribuindo para amplia��o de nossa vis�o de 

mundo, uma vez que a literatura � um terreno f�rtil que nos possibilita a investiga��o de 

6 ”A perspectiva antropoc�ntrica alargada prop�e n�o uma restritiva vis�o de que o homem tutela o meio 
ambiente �nica e exclusivamente para proteger a capacidade de aproveitamento deste, considerando 
precipuamente satisfazer as necessidades individuais dos consumidores, em uma defini��o 
economicac�ntrica. Com efeito, esta proposta visa, de maneira adversa, a abranger tamb�m a tutela do 
meio ambiente, independentemente de sua utilidade direta, e busca a preserva��o da capacidade funcional 
de patrim�nio natural, com ideais �ticos de colabora��o e intera��o” (LEITE, 2003, p. 76).
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v�rios aspectos da sociedade humana. Al�m de permitir uma an�lise e poss�vel 

diagn�stico e progn�stico, no sentido de intervir e proteger os meios naturais7.

Por esta via, se incluem nos objetivos deste estudo a discuss�o entre literatura e 

ecologia, atrav�s de uma abordagem ecocr�tica, na qual se estabelece uma rela��o 

intercambi�vel com a natureza, levando-nos a caminhos que passam por um 

antropocentrismo e um egocentrismo at� chegarmos a um ecocentrismo consciente e 

alargado, cujo meio natural deixa de ser um simples coadjuvante ou referencial, para se 

tornar um verdadeiro protagonista. Neste ponto, pretendemos elucidar o car�ter 

revelador da ecocr�tica, na medida em que consegue descortinar a natureza, percebendo-

a n�o de forma idealizada, nem mascarada, mas real, que sofre com as investidas 

predat�rias do ser humano, isto �, a ecocr�tica revela realidades diversas que contribuem 

para “maximiza��o da diversidade da vida natural, por meio da minimiza��o de 

desigualdade social8” (ROSS, 1994 apud GARRARD, 1996, p. 191).

Assim sendo, o m�vel da pesquisa visa lan�ar luz sobre a po�tica do cearense 

Antonio Gon�alves da Silva mais conhecido como Patativa do Assar�, com a pretens�o 

de promover um campo de discuss�es que englobar� a natureza e a cultura enquanto 

cont�nuos, al�m de proporcionar atrav�s de um estudo interdisciplinar uma investiga��o 

que tem como norte os seguintes questionamentos: a) Que aspectos representacionais

est�o presentes na obra e qual � a fun��o que a natureza desempenha na po�tica 

patativiana?; b) Como a ecocr�tica inaugura uma nova percep��o da natureza e do 

sujeito?; c) Como Patativa do Assar� estabelece uma po�tica ecol�gica, por meio de 

uma “linguagem verde”? Para a concretiza��o dos objetivos propostos, utilizaremos 

como corpus de an�lise os livros Aqui tem coisa (2004); Cante l� que eu canto c� 

(1992); Inspira��o Nordestina (2006) e Ispinho e Ful� (2006). 

Dentro desta moldura po�tica, buscamos dar “poss�veis respostas”, aos 

questionamentos que perfilharam os objetivos desta pesquisa. Para isto, levantamos as 

seguintes hip�teses: a primeira � a de que, a natureza � representada na obra como 

din�mica, complexa e espont�nea. Tal representa��o ir� refletir diretamente na 

composi��o dos seus versos que apresentar� a natureza n�o como palco, cen�rio ou 

7 “o meio ambiente deixa de ser apenas um pano de fundo secund�rio, recuperando sua import�ncia para 
o equil�brio material e ps�quico dos indiv�duos. Desse modo, passa a ser descrito, n�o como ponto de 
partida para as est�rias, por meio de uma imagina��o pura e simples dos autores, mas, sim, por uma 
imagina��o desenvolvida a partir das observa��es, diretas ou indiretas dos pr�prios escritores da realidade 
din�mica e concreta vivenciada no espa�o” (FERREIRA, 1990, p. 15).
8 A interpreta��o e a cr�tica das v�rias vis�es de habita��o da terra constituem uma tarefa fundamental 
para os ecocr�ticos interessados num projeto predominantemente pol�tico, e n�o moral ou espiritual, de 
cr�tica cultural, capaz de nos levar al�m da pastoral e da literatura sobre a natureza, passando das 
paisagens de lazer para o campo desnivelado do trabalho verdadeiro (GARRARD, 1996, p. 191).
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moldura, mas como pe�a fundamental para a sustenta��o da obra po�tica. Na segunda

hip�tese consideramos que, a ecocr�tica propicia uma percep��o ambiental profunda que 

pressup�e uma experi�ncia est�tica do ser humano com a natureza, capaz de realocar as 

concep��es de sujeito, imprimindo uma vis�o verdadeiramente transformadora, “que 

nos permitir� analisar e criticar o mundo em que vivemos” (GARRARD, 2006, p. 16). E 

por �ltimo, a terceira hip�tese, nos remete a ideia de que � poss�vel o exerc�cio de uma 

“linguagem verde” na po�tica de Patativa do Assar�, j� que “a poesia reconduz a 

linguagem [...] no seu estado primitivo, devolvendo-lhe o frescor e for�a originais, pois 

a reconduz � natureza” (DUFRENNE, 1969, p. 53). Contudo, vale salientar que estas 

hip�teses s�o apenas pr�-solu��es para os problemas mencionados, estando, pois, 

sujeitas a mudan�as. O trabalho encontra-se fundamentado nas contribui��es de Boff 

(2000, 2010), Candido (2007), Capra (1996), Crema (1989), Dufrenne (1969), Garrard 

(2006), Serres (1990), Unger (1991, 1992) entre outros, por estarem dentre de uma 

perspectiva que prioriza uma dimens�o ecol�gica do ser. De posse desse arsenal po�tico 

e te�rico, articulamos o discurso liter�rio ao ecol�gico, dentro de uma perspectiva 

multidisciplinar, tendo como ferramenta de an�lise a Ecocr�tica9. 

O primeiro cap�tulo deste trabalho, intitulado “Aspectos da rela��o 

homem/natureza” trata justamente das discuss�es empreendidas no campo te�rico sobre 

as vis�es de natureza que foram dispostas ao longo dos tempos, que passam por 

perspectivas distintas da concep��o de natureza que v�o desde uma natureza divinizada 

dos gregos, at� uma natureza com fins meramente utilit�rios e mercadol�gicos da era 

moderna. Assim, as concep��es de natureza apresentadas revelam um conceito 

poliss�mico em cont�nua transforma��o. Por�m, vale ressaltar que as rela��es que o 

homem estabelece entre si e com os demais seres se estruturam basicamente em duas 

perspectivas distintas de perceber a natureza. A primeira interpreta o ser humano 

distante da natureza e se fundamenta numa postura antropoc�ntrica radical, utilit�ria, 

naturalista e civilizada. A segunda v� o ser humano integrado � natureza

(antropocentrismo alargado), de modo que o homem estabelece com o meio natural uma 

esp�cie de simbiose indissol�vel. 

Seguindo esta linha de an�lise, o que fica evidente, � que Patativa do Assar� 

segue invariavelmente a segunda perspectiva, j� que nos seus versos observamos a 

9 “O ecocr�tico almeja rastrear as ideias e as representa��es ambientalistas onde quer que elas apare�am, 
enxergar com mais clareza um debate que parece vir ocorrendo, ami�de parcialmente encoberto, em 
in�meros espa�os culturais. Mais do que tudo, a ecocr�tica procura avaliar os textos e as ideias em termos 
de sua coer�ncia e utilidade como respostas � crise ambiental” (GLOTFELTY, 1998 apud GARRARD, 
1996, p. 15).
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transforma��o do caos em cosmos, o poeta faz da natureza a sua casa, o seu santu�rio, a 

sua cosmogonia, inaugurando a ess�ncia do sentimento tel�rico. Sua poesia � 

atravessada por irrup��es de uma energia que emana do mundo natural, que est� 

localizada al�m do entendimento dos paradigmas cl�ssicos arrogantemente 

antropoc�ntricos e industrialistas. Nos seus versos o homem torna-se consciente de sua 

imers�o na rede org�nica, implantando uma postura �tico-eco-po�tica de escuta do 

universo. Tal processo vai de encontro a algumas teorias que apontam para uma rela��o 

dial�gica e existencial com o meio natural. Dentre estas teorias evidenciamos a 

concep��o sist�mica, a din�mica autopoi�tica da natureza e da sociedade, a semi�tica, o 

contrato natural de Serres (1990) e a por �ltimo a consci�ncia hol�stica da natureza.

A partir do segundo cap�tulo, intitulado “Novos �mbitos de viv�ncia atrav�s da

conex�o homem/texto/natureza” a an�lise passa a contemplar as categorias indicadas no 

t�tulo da disserta��o e mostra como o discurso liter�rio brasileiro se valeu das mais 

variadas vis�es de natureza que vai desde um prisma meramente descritivo, passando 

por uma identifica��o com o estado de esp�rito do autor ou da personagem, at� como um 

motivo religioso, ou de afirma��o nacionalista, (CARVALHO, 2005). Trata-se, 

essencialmente, de recuperar pela via da literatura o tratamento dado � natureza na obra 

liter�ria, alimentando-se invariavelmente de uma base po�tica popular, tradicional e 

regional. Em seguida, apresentam-se uma conceitua��o de Ecocr�tica, trazendo tamb�m 

seus tropos e suas ecofilosofias. Todo esse aparato te�rico serve de sedimenta��o para a 

contempla��o dos versos de Patativa do Assar�, os quais s�o analisados sob o olhar 

ecocr�tico dentro de um contexto s�cio-ambiental. 

O terceiro cap�tulo, intitulado “Percep��o ambiental e experi�ncia est�tica:

desdobramentos de uma ecopo�tica” tratamos da percep��o que o ser humano tem da 

natureza e do espa�o habitado, que � fortemente marcada pela imagina��o, pela 

afetividade, pela mem�ria e pela sensibilidade est�tica. Nesse sentido, levaremos em 

considera��o que na po�tica de Patativa do Assar� ocorre uma intera��o profunda entre 

ser humano e Natureza; esta, por sua vez, implica em uma rela��o est�tica, j� que � 

atrav�s da experi�ncia est�tica que o homem relaciona-se com mundo de modo criativo, 

emotivo e imag�tico. Nessa imbrica��o a estesia � acionada, despertando a capacidade 

humana de transcender o olhar imediatista sobre as coisas. Por esta via, o poeta ir� 

ressignificar o mundo, inaugurando uma redescoberta da conaturalidade do humano 

com a Natureza.

Ainda no terceiro cap�tulo, no subitem “Ecologia po�tica em Patativa do 

Assar�: erup��o de uma linguagem “verde”” procedemos a leitura anal�tica dos poemas 
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considerando � intr�nseca rela��o amplamente abordada pelo poeta no que concerne � 

utiliza��o da linguagem de forma livre, que rompe com os padr�es est�ticos vigentes. 

Assim sendo, o poeta ao “quebrar” a sintaxe gramatical e inaugurar uma sintaxe po�tica, 

acaba possibilitando que a Natureza venha-�-fala, ou seja, o poeta reconduz a linguagem 

a sua origem. Desse modo, Patativa “trata a linguagem com respeito e ao mesmo tempo 

com uma extrema desenvoltura” (DUFRENNE, 1969, p. 54), lidando, assim, com a 

linguagem como coisa natural, pressupondo uma Natureza falante. 

Ao enveredar por esta trilha interpretativa da po�tica patativiana esperamos que 

o leitor possa desfrutar de um amplo campo de possibilidades de leitura, vislumbrando o 

alargamento dos horizontes hermen�uticos, deste, que, � o porta-voz de um canto 

penetrante, o qual desvelou verdades que o tempo n�o desgastar�.
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CAP�TULO I: ASPECTOS DA RELA��O HOMEM/NATUREZA

1.1 A natureza e o seu processo de transfigura��o

“Toda a sociedade, toda cultura cria, inventa, 
instituiu uma determinada ideia do que seja 
natureza. Nesse sentido o conceito de natureza 
n�o � natural, sendo na verdade criado e 
institu�do pelos homens.” (GON�ALVES,
2006, p. 23).

Ao levarmos em considera��o que a hist�ria da natureza e do homem 

complementa-se e est�o irrevogavelmente dentro de uma lei circular, que � regida pela 

evolu��o dos seres, se faz necess�rio reconhecer que “a hist�ria da natureza � tamb�m a 

hist�ria dos pr�prios homens, j� que estes n�o se relacionam com a natureza ou a 

reconhecem de uma maneira abstrata e gen�rica, mas segundo as necessidades impostas 

pelo relacionamento que mant�m entre si” (CARVALHO, 1994, p. 22).

Tal considera��o diz respeito � vis�o de uma natureza mut�vel que vai 

adquirindo diferentes conota��es ao longo dos tempos. Essa premissa depende 

invariavelmente da concep��o de mundo do homem de cada �poca, pois “o que de fato 

tem mudado n�o � a natureza, mas as ideias que os homens fazem” (CARVALHO, 

1994, p. 60). Nesse sentido, poder�amos ainda dizer que, “n�o existe uma �nica 

natureza, nem uma natureza natural, intocada; a natureza continuamente vem se 

construindo pela inscri��o do elemento humano como parte do mundo natural e como 

produtor de cultura” (MEYER, 2008, p. 72). Na verdade, toda sociedade, toda cultura, 

constr�i um conceito de natureza. “Nesse sentido, o conceito de natureza n�o � natural, 

sendo na verdade criado e institu�do pelos homens. Constitui um dos pilares atrav�s do 

qual os homens erguem as suas rela��es sociais, sua produ��o material e espiritual, 

enfim, sua cultura” (GON�ALVES, 2002, p. 23). Nessa ordem, a n�o naturalidade de 

tal conceito, acabou desencadeando certas pr�ticas e concep��es, nas quais a natureza � 

colocada em oposi��o � cultura. Tal pensamento resultou na ideia de que “a cultura � 

tomada como algo superior e que conseguiu controlar e dominar a natureza” 

(GON�ALVES, 2002, p. 25).

Nas sociedades primitivas e nas civiliza��es antigas, a natureza era sagrada, n�o 

havia separa��o entre a mat�ria, e todos os seres vivos pertenciam ao mesmo mundo. 
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Assim, verificamos que, tais sociedades estabeleciam um di�logo permanente com o 

meio natural, inaugurando uma esp�cie de fus�o m�stica, j� que era evidente o 

reconhecimento da natureza “nos mitos, nas cosmogonias, nas representa��es 

simb�licas, nas manifesta��es incorporadas � paisagem criada sempre foi uma evid�ncia 

marcante” (WALDMAN, 2006, pp. 55-56). Na Gr�cia antiga, os fil�sofos pr�-

socr�ticos desenvolveram o conceito de physis estabelecendo a ideia de totalidade que 

se manifestava atrav�s do esp�rito, do pensamento e do logos.

Pensando a physis, o fil�sofo pr�-socr�tico pensa o ser, e a 
partir da physis pode ent�o acender a uma compreens�o de 
totalidade do real: do cosmos, do homem e da verdade, do 
movimento e da mudan�a, do animado e do inanimado, do 
comportamento humano e da sabedoria, da pol�tica e da justi�a 
(BORNHEIM apud WALDMAN, 2006, p. 100).

N�o deixa de ser emblem�tico o fato de que o homem no transcorrer do tempo 

passou a dominar t�cnicas que permitiram a rela��o com o meio natural. Essa nova 

articula��o t�cnica possibilitou ao homem certa separa��o da natureza. Cabe admoestar 

que foi s� a partir do desenvolvimento da agricultura e da domestica��o dos animais, 

que o homem conquistou a liberdade em rela��o � natureza, deixando assim de ser 

n�made, passando a se estabelecer em um lugar fixo.

Como n�o poderia deixar de ser, a Idade M�dia tamb�m representou um per�odo 

de mudan�as, uma vez que, entre o homem e a natureza � agregado outro elemento 

sobrenatural – Deus. Dessa rela��o, tri�dica, nascem �s religi�es e com elas, os dogmas 

que v�o justamente ter a fun��o de estabelecer as vertentes que deveriam ser seguidas 

na rela��o homem/natureza. Nesse sentido, o conhecimento da natureza n�o partia do 

contato com a mesma, mas das Sagradas Escrituras. Elas � que detinham o cerne da 

vontade divina e, portanto, o sentido de toda natureza criada, ou seja, conhecer a 

natureza era na realidade interpretar a vontade de Deus dilu�da no texto b�blico10.

Com o renascimento (s�culo XVI) a hist�ria da humanidade passa por 

transforma��es sem precedentes, que ir� influenciar diretamente a forma como o 

10 Com a igreja, aquilo que os gregos consideravam o enigm�tico “livro da natureza”. Nele, al�m de se 
advogar uma explica��o especial para o surgimento do homem, considerado como fruto da gra�a divina, 
se descreve a Terra - situada no centro do cosmos, como conv�m a uma obra que � de Deus – e tamb�m 
que faz a apologia da predestina��o a que tudo e todos est�o submetidos, j� que “tudo estava escrito”. At� 
mesmo o reconhecimento do chamado “mundo natural”, � de certa forma, completado nas “escrituras”, 
pois Ad�o e Eva s� s�o expulsos do para�so, um lugar sem pecados e exclusivamente natural, depois de 
“unirem seus corpos”, isto �, ap�s criarem a primeira “sociedade” de que se tem not�cia, pelo menos do 
ponto de vista b�blico (CARVALHO, 1994, pp. 37-38). 
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homem vislumbra o mundo e consequentemente a natureza. O aflorar desse novo 

per�odo, trouxe outro paradigma que se ancorava em ideias antropoc�ntricas e racionais. 

Nessa ordem, a natureza que estava ao redor do homem, deveria ser explorada para ser 

compreendida de forma racional e sistem�tica.

Inevitavelmente, essa percep��o nos conduziria “a compreens�o das “novas” 

naturezas que as novas rela��es entre os homens iriam produzir” (CARVALHO, 1994, 

p. 39). Tais concep��es foram inflamadas pelo surgimento de uma nova classe social - a 

burguesia – e pela revolu��o cient�fico-industrial que iria conceber o mundo natural 

como um objeto de conhecimento emp�rico-racional, de uso do ser humano para o bem 

de seu desenvolvimento e o desenvolver de suas atividades. Dessa diretriz de 

pensamento, decorreu a rela��o antag�nica ser humano x natureza, que foi alicer�ada 

por uma vis�o mecanicista-reducionista do mundo e que confere a natureza o r�tulo de 

meio de obten��o de lucro e recursos naturais. Assim sendo, 

a revolu��o industrial, muito mais que uma profunda 
transforma��o t�cnica, foi o coroamento de um processo 
civilizat�rio que almejava dominar a natureza e para tanto 
submeteu e sufocou os que a ele se opunham. O absurdo � que 
tal projeto teve – de antem�o – de colocar o homem como n�o-
natureza, pois se o homem n�o fosse assim pensado a quest�o 
da domina��o da natureza sequer se colocaria (GON�ALVES, 
2002, p. 42).

No que importa ao tem�rio de nossa exposi��o, vale observar que esse 

paradigma acabou intensificando a rela��o cada vez mais explorat�ria da natureza, pelo 

ser humano. As rela��es que o homem estabelece entre si e com os demais seres se 

estruturam basicamente em duas perspectivas distintas de compreender a natureza. A 

primeira interpreta o ser humano apartado da natureza e se fundamenta numa postura 

antropoc�ntrica radical, utilit�ria, naturalista e civilizada. A segunda v� o ser humano 

integrado � natureza, de modo que o homem estabelece com o meio natural uma esp�cie 

de simbiose indissol�vel. 

A compreens�o dessas rela��es � fundamental para uma melhor localiza��o da 

nossa pesquisa. Desse modo, tais premissas ser�o detalhadas de modo sistem�tico, a fim 

de permitir um entendimento mais consistente da tem�tica em curso. 

1.2 Antropocentrismo radical e vis�o utilit�ria da natureza
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Retomando uma senten�a de discuss�o registrada logo no in�cio de nossa 

exposi��o, urge reconhecermos que a chamada “ci�ncia moderna” estrutura-se:

[...] nos cinco sentidos humanos, no racioc�nio l�gico indutivo e 
dedutivo, na atitude-tentativa de descobrir ordem e 
uniformidade, na busca de rela��es ordenadas causais entre 
eventos, na previsibilidade, regularidade e controle. Postula a 
m�xima objetividade, partindo do ideal do observador neutra e 
imparcial, orientados para a descoberta e explicita��o de 
uniformidades; de acordo com o modelo determinista causal 
(CREMA, p. 1998, p. 29).

A vis�o antropoc�ntrica e utilit�ria da natureza tem como pedra angular a 

predomin�ncia humana. Este vi�s desmistifica a natureza agregando-lhe um fim 

puramente econ�mico que era justificado em nome de um suposto desenvolvimento e 

progresso mundial.

� premente, portanto, reconhecer que a “ci�ncia moderna” teve os seus porta-

vozes, “cujo papel foi muito semelhante �quele que os fil�sofos cumpriram quando do 

“descortinamento” do “mundo da natureza” na sociedade da polis grega” 

(CARVALHO, 1994, p. 42). Dentre os principais pensadores que divulgaram essa vis�o 

utilit�ria da natureza, podemos citar: Galileu Galilei, Francis Bacon, Ren� Descartes, 

Thomas Hobbes e Isaac Newton. Na concep��o de todos predomina a supervaloriza��o 

do homem, tendo como respaldo o “progresso tecnol�gico [...], com �nfase no 

racionalismo emp�rico e no controle da Natureza, expressando uma nova atitude geral 

do homem frente ao mundo” (CREMA, 1989, p. 30). Nesse sentido, de acordo com o 

exposto, podemos melhor visualizar a rela��o entre homem e natureza, atrav�s do 

seguinte quadro (SOARES, 2008, p. 11):

PER�ODO HOMEM NATUREZA

Greco-Romano Fala, Discursiva Divina

Renascimento Desnaturizado Matem�tico-mec�nica

Capitalismo (1� fase) For�a-de-trabalho Engrenagem f�sica

Capitalismo (2� fase) Fator-de-produ��o Capital

Capitalismo Avan�ado

Consumidor

Popula��o

Estat�stico

Recurso natural

Mercadoria

Utilit�ria
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Inevitavelmente, essa percep��o nos conduz a inferir que o homem moderno 

naturalizou algumas pr�ticas e posturas perversas sobre a natureza, j� que n�o causa 

mais espanto, nem admira��o “o estupro da natureza perpetrado pela desvairada e 

suicida gan�ncia do predador humano, sequioso de controlar o ambiente sem antes ter 

aprendido a ci�ncia e arte de se autocontrolar” (CREMA, 1989, p. 31). Desse modo, o 

pendor cartesiano-newtoniano estabeleceu o primado mecanicista-racionalista, cuja 

estrutura estava amparada em uma vis�o reducionista da natureza11.

Contudo, se faz necess�rio compreender que n�o � o progresso, nem muito 

menos a ci�ncia moderna que provocam a degrada��o da natureza, mas sim, o modo 

como os mesmos s�o utilizados pelo elemento humano. Assim, n�o � imposs�vel a 

constru��o de um futuro ancorado no progresso, na economia e na ci�ncia, mas para 

isso, � necess�rio que o mesmo seja estruturado em bases s�lidas, articuladas no limite 

das leis naturais, na potencialidade ecol�gica e na conscientiza��o humana. Se n�o 

seguirmos tal vis�o correremos o s�rio risco de cairmos no paradoxo lacinante descrito 

por Guattari:

de um lado o desenvolvimento cont�nuo de novos meios 
t�cnico-cient�ficos potencialmente capazes de resolver as 
problem�ticas ecol�gicas dominantes e determinar o 
reequil�brio das atividades socialmente �teis sobre a superf�cie 
do planeta e, de outro lado, a incapacidade das for�as sociais 
organizadas e das forma��es subjetivas constitu�das de se 
apropriar desses meios para torn�-los operativos (GUATTARI, 
1990, p. p. 12).

Percebe-se na atual conjuntura social, que o discurso tecnol�gico e do 

crescimento econ�mico choca-se frontalmente com o meio ambiente, assim resulta o 

entendimento de que “a natura � uma das circunst�ncias humanas. A cultura � outra. O 

desenvolvimento somente ser� sustent�vel na medida em que sustentar, a um tempo, a 

natura e a cultura” (MENDES in CAVALCANTI, 2001, p. 56). Desse modo, o conceito 

de desenvolvimento sustent�vel surge como uma resposta � ruptura da raz�o 

11 Com Newton, as leis mec�nicas necess�rias � concretiza��o do “mundo m�quina” foram equacionadas 
e a racionalidade cartesiana teve sua consagra��o. Conclui-se, portanto o per�odo de substitui��o da 
antiga imagem de um mundo qualitativo, org�nico, limitado e religioso, herdado dos gregos e 
canonizados pelos te�logos da igreja, por outro, quantitativo, mec�nico, infinitamente extenso, ilimitado e 
dessacralizado. A natureza deixou de ser a “m�e nutriente” e dadivosa de outros tempos, passou a ser uma 
m�quina que se opera e se manipula, desde que se conhe�am as regras do seu funcionamento, isto �, o 
m�todo de Descartes e as equa��es da f�sica (CARVALHO, 1994, p. 49). 
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modernizadora, econ�mica quebrando paradigmas e buscando um desenvolvimento 

equilibrado com o meio ambiente. Esse equil�brio entre essas duas inst�ncias permite a 

humanidade satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de 

satisfa��o das necessidades das futuras gera��es. Assim, 

A sustentabilidade importa em transforma��o social, sendo 
conceito integrador e unificante. Prop�e a celebra��o da 
unidade homem/natureza, na origem e no destino comum e 
significa um novo paradigma. N�o h� necessidade de se 
renunciar ao progresso, para a preserva��o do patrim�nio 
ambiental (NALINI, 2001, p. 138).

Na ordem das preocupa��es que explicitamos, seria necess�rio ressaltar que o 

paradigma cartesiano-newtoniano vem sendo substitu�do por um novo paradigma. No 

entanto, para que essa mudan�a se realize de fato, � necess�rio compreender que 

a moderniza��o, n�o acompanhada da interven��o do Estado 
racional e das corre��es partindo da sociedade civil, 
desestrutura a composi��o social, a economia territorial, e seu 
contexto ecol�gico. Por isso, necessitamos de uma perspectiva 
multidimensional, que envolva economia, ecologia e pol�tica ao 
mesmo tempo. Isso no fundo, � o ponto de partida da teoria do 
desenvolvimento sustent�vel. Apesar da sua estrutura ainda 
inacabada, aponta este conceito na dire��o certa. Quem n�o 
quiser se perder no caminho, precisa mais do que boa vontade, 
ou financiamento externo: precisa de ci�ncia (BR�SEKE in 
CAVALCANTI, 2001, p. 37).

Para isso, � urgente uma nova cosmovis�o que venha substituir a cosmovis�o 

moderna cl�ssica, j� que

a cosmovis�o moderna, que nos brindou com imensos 
benef�cios atrav�s do incontest�vel e espetacular progresso 
tecnol�gico, deixou-nos tamb�m um tenebroso legado, que 
pode ser traduzido como uma arraigada atitude fragmentada, 
geradora de aliena��o, conflitos e incont�vel sofrimento 
ps�quico (CREMA, 1989, p. 23).

Tais fatores nos permitem compreender que a cosmovis�o moderna foi 

justificada pelo ideal de efici�ncia e do progresso tecnol�gico. Assim sendo, a ideia de 

progresso estava intimamente associada a uma ideologia de bem estar social. No 

entanto, n�o houve uma parceria de progresso-cient�fico-t�cnico e evolu��o da 

consci�ncia, resultando num processo, cuja tend�ncia � invariavelmente � 
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autodestrui��o da humanidade. Nesse sentido, o ser humano precisa implantar uma justa 

medida12, mas n�o uma medida un�voca que castre a liberdade humana, por�m 

entendemos que “tudo � complexo e vem urdido de inter-retro-rela��es e de redes de 

inclus�es. Por isso precisamos articular aquelas v�rias pilastras. Elas sustentam uma 

ponte que poder� nos levar � solu��es mais integradoras” (BOFF, 2000, p. 113).

Caberia ressaltar de acordo com Gon�alves (2002) que ap�s dois s�culos de revolu��o 

industrial, a t�cnica conquistou cada vez mais espa�o de atua��o, no que diz respeito �

tentativa de sanar os problemas ambientais da humanidade, mas a raz�o t�cnica n�o 

pode ser a �nica, j� que “� preciso que fique claro que a solu��o dos problemas 

ambientais n�o � de natureza t�cnica, mas de uma op��o pol�tico-cultural, pois, afinal, a 

t�cnica deve servir a sociedade e n�o esta ficar subordinada �quela” (GON�ALVES, 

2002, p. pp. 123-124). Assim sendo, o ponto central de tal quest�o n�o � culpar a 

ci�ncia e a t�cnica como respons�veis pelos problemas ambientais da sociedade, uma 

vez que elas pr�prias s�o condicionadas socialmente, mas procurar questionar o que a 

sociedade quer fazer e vem fazendo com a ci�ncia e a t�cnica. Para isso, 

� preciso que a sociedade se aproprie no sentido forte do termo, 
isto �, pol�tico, da ci�ncia e da t�cnica, o que n�o � simples no 
contexto hist�rico concreto da sociedade em que vivemos. Que 
a sociedade rompa de vez com a ideia de que seus problemas 
ser�o solucionados meramente pela aplica��o de uma 
determinada t�cnica, seja ela qual for, pois este � o terreno 
seguro que leva a tecnocracia. Evitar tal risco exige, portanto, 
maior lucidez quanto mais graves se tornaram os problemas 
com os quais hoje nos defrontamos, o que demanda uma outra 
atitude por parte dos t�cnicos, cientistas e fil�sofos 
(GON�ALVES, 2002, p. 142).

Jiddu Krishnamurti, fil�sofo e m�stico indiano afirmou que � urgente uma 

mudan�a da sociedade, esse processo de mudan�a tem que partir primeiramente de uma 

consci�ncia individual:

Agora, que � o mundo moderno? O mundo moderno � 
constitu�do de t�cnica e efici�ncia nas organiza��es de massas. 
Nota-se extraordin�rio progresso t�cnico e defeituosa 
distribui��o (de satisfa��o) das necessidades das massas; os 
meios de produ��o se acham nas m�os de uns poucos, h� 

12 “Muitos foram os caminhos seguidos para fundar uma justa medida. Geralmente se apoiavam numa 
�nica pilastra: ou derivada somente da natureza; ou somente da raz�o universal; ou unicamente das 
ci�ncias emp�ricas; ou somente da sabedoria dos povos; ou unicamente das religi�es; ou somente da 
revela��o divina contida nos textos sagrados da tradi��o judaico-crist�, dos Upanishad, do taoismo”
(BOFF, 2000, p. 113).
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choques de nacionalidades, guerras constantes, provocadas 
pelos governos soberanos etc. Esse � o mundo moderno, n�o � 
verdade?
Temos progresso t�cnico, sem um progresso psicol�gico 
equivalente, e por esse motivo h� um estado de desequil�brio; 
t�m-se realizado extraordin�rias conquistas cient�ficas e , no 
entanto, continua a existir o sofrimento humano, continuam a 
existir cora��es vazios e mentes vazias. A maioria das t�cnicas 
que aprendemos se relacionam com a constru��o de aeronaves, 
com os meios de nos matarmos uns aos outros. Tal � o mundo 
moderno que sois v�s mesmos.
O mundo n�o � diferente de v�s. Vosso mundo, que sois v�s 
mesmos, � um mundo do intelecto cultivado e de cora��o vazio. 
Se perscrutardes a v�s mesmos, vereis que sois um aut�ntico 
produto da moderna civiliza��o. Aprendestes a p�r em pr�tica 
algumas habilidades f�sicas – mas n�o sois estes humanos 
criadores. Gerais filhos, mas isso n�o � ser criador. (...) N�o 
sabemos o que significa amar, n�o temos nenhuma can��o em 
nossos cora��es. (...) Um cora��o vazio mais uma mente t�cnica 
n�o faz um ente humano criador; e como perdemos aquele 
estado criador, produzimos um mundo extremamente desditoso, 
talado por guerras, dilacerado por distin��es de classes e de 
ra�as. Cabe-nos, pois a responsabilidade de operar uma 
transforma��o radical em n�s mesmos ( apud CREMA, 1989, p. 
27).

Seria, pois, cab�vel propor pensar uma nova forma de desvelar o mundo e por 

extens�o a natureza, longe de uma mentalidade reducionista, mas priorizando um novo 

paradigma que “preserve as virtudes da cosmovis�o moderna, substituindo suas 

premissas mecanicistas-reducionistas por outras mais integrativas e org�nicas” 

(KRIPPINER apud CREMA, 1989, p. 28). Dentro dessa l�gica, Prigogine e Stengers 

(1981) apontam a ci�ncia contempor�nea como relativizadora do conhecimento e 

desestabilizadora do poder das “verdades” cient�ficas. As autoras prop�em em seus 

estudos a “ci�ncia do complexo” a qual, “procura conhecer os momentos de estabilidade 

e de instabilidade, assim como os acontecimentos raros e aleat�rios do universo, 

normalmente deixados de lado pelos cientistas cl�ssicos” (REIGOTA, 2001, p. 17).

Tal vis�o prioriza “um universo vivo, din�mico, interligado, sist�mico, numa s� 

palavra: hol�stico” (CREMA, 1989, p. 51). � o que nos propomos nas p�ginas seguintes, 

atrav�s de um olhar po�tico, amparado nos versos de Patativa do Assar�, cuja poesia 

prov�m das entranhas da natureza, estando, pois, seus versos gr�vidos e prestes a dar � 

luz a um microcosmos que est� inteiramente vinculado a um macrocosmos, 

estabelecendo assim, um esp�cie de sistema sinerg�tico entre homem-poesia-natureza. 

Da� a import�ncia de compreendermos a ess�ncia de tal sistema, a fim de nos 

reconhecermos com parte integrante de um todo maior. Desse modo, buscaremos 
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demonstrar na pr�xima se��o, a intrincad�ssima complexidade da rela��o entre poesia e 

natureza, dentro de um sistema que tenciona para um equil�brio din�mico, “que resulta 

n�o das partes tomadas isoladamente, mas do todo org�nico e vivo” (BOFF, 2000, p. 

114).

1.3 Concep��o sist�mica da natureza

“Vejo (...) uma interdepend�ncia m�tua quase 
incompreens�vel entre toda mat�ria em nossos 
sistemas. Come�o a sentir a for�a dos la�os que 
nos mant�m juntos. Se procurarmos bem, 
sentiremos um fio comum que nos leva de volta 
para o mesmo terreno universal.”

(Lyall Watson)

A ci�ncia desde a mais remota base procurou conceber o conhecimento de modo 

compartimentalizado, isto �, criou um conhecimento fragmentado para tratar as 

diferentes inst�ncias da realidade. Desse modo, o conhecimento cient�fico moderno, 

tamb�m propagou esse princ�pio de separar a realidade complexa em partes simples. 

Essa vis�o acabou repercutindo de forma incisiva, na dicotomia sujeito/objeto, sendo o 

sujeito associado a uma entidade transcendental (alma) e o objeto/natureza era guiado 

por um Deus que lhe cabia a fun��o de conduzi-la, restando ao sujeito pensante 

desvend�-la.

A partir de tal premissa descortinam-se cen�rios pelos quais a teoria sist�mica 

veio garantir alguns avan�os que nos permite repensar essa ambival�ncia sujeito/objeto. 

Um importante passo em dire��o � dissolu��o dessa dicotomia est� amparado na 

mudan�a de uma concep��o linear-mecanicista de Descartes e Newton para uma vis�o 

sist�mica e ecol�gica. As mudan�as significativas ocorridas na f�sica durante as �ltimas 

d�cadas possibilitaram a constitui��o de introvis�es profundas, capazes de despertar 

“rupturas descont�nuas e revolucion�rias denominadas “mudan�as de paradigma” 

(CAPRA, 1996, p. 24). “As novas concep��es da f�sica t�m gerado uma profunda 

mudan�a em nossas vis�es de mundo; da vis�o de mundo mecanicista de Descartes e de 

Newton para uma vis�o hol�stica, ecol�gica” (CAPRA, 1996, p. 24). Essa mudan�a de 
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paradigma n�o est� alicer�ada apenas no �mbito cient�fico, mas tamb�m no n�vel social, 

ocasionando um atrofiamento do “velho paradigma”13.

Como n�o podia deixar de ser, a mudan�a de paradigma exige uma nova forma 

de enxergar o mundo, que passa n�o s� pela percep��o e maneiras de pensar, mas, 

sobretudo pelos valores. A tabela abaixo (CAPRA, 1996, p. 27) est� dividida em 

pensamento e valores que orientam o “velho” e o “novo” paradigma. Cabe ressaltar que, 

o ocidente acaba priorizando as tend�ncias auto-afirmativas em detrimento das 

tend�ncias integrativas:

Pensamento Valores
Auto-afirmativo

racional

an�lise

reducionista

linear

Integrativo

intuitivo

s�ntese

hol�stico

n�o-linear

Auto-afirmativo

expans�o

competi��o

quantidade

domina��o

Integrativo

conserva��o

coopera��o

qualidade

parceria

Seria, pois, cab�vel propor pensar que a emerg�ncia do pensamento sist�mico 

representou uma grande mudan�a para o cen�rio do pensamento cient�fico ocidental. 

Por essa via, importa assinalar que a abordagem anal�tica, ou reducionista de Descartes 

sofreu um forte abalo, pois a partir do s�culo XX “os sistemas n�o podem ser 

entendidos pela an�lise” (CAPRA, 1996, p. 41). Desse modo, a percep��o dos sistemas 

vai se d� n�o pela an�lise das partes, mas o entendimento das partes se concretiza na 

organiza��o do todo.

Na abordagem sist�mica, as propriedades das partes podem ser 
entendidas apenas a partir da organiza��o do todo. Em 

13 “ O paradigma que est� agora retrocedendo dominou a nossa cultura por v�rias centenas de anos, 
durante as quais modelou nossa moderna sociedade ocidental e influenciou significativamente o restante
do mundo. Esse paradigma consiste em v�rias ideias e valores entrincheirados, entre os quais a vis�o do 
universo como um sistema mec�nico composto de blocos de constru��o elementares, a vis�o do corpo 
humano como uma m�quina, a vis�o da vida em sociedade como uma luta competitiva pela exist�ncia, a 
cren�a no progresso material ilimitado, a ser obtido por interm�dio de crescimento econ�mico e 
tecnol�gico, e – por fim, mas n�o menos importante – a cren�a em que a sociedade na qual a mulher �, 
por toda parte, classificada em posi��o inferior � do homem � uma sociedade que segue uma lei b�sica da 
natureza. Todas essas suposi��es t�m sido decisivamente desafiadas por eventos recentes. E, na verdade, 
est� ocorrendo, na atualidade uma revis�o radical dessas suposi��es” (CAPRA, 1996, p. 25).
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consequ�ncia disso, o pensamento sist�mico concentra-se n�o 
em blocos de constru��o b�sicos, mas em princ�pios de 
organiza��o b�sicos. O pensamento sist�mico � “contextual”, o 
que � o oposto do pensamento anal�tico. A an�lise significa 
isolar alguma coisa a fim de entend�-la; o pensamento sist�mico 
significa coloc�-la no contexto de um todo mais amplo 
(CAPRA, 1996, p. 41).

Somente nos anos 40 o bi�logo alem�o Ludwig Von Bertalanffy ao publicar seu 

livro, cujo t�tulo � Teoria Geral dos Sistemas (1968)14, onde procurou demonstrar 

princ�pios v�lidos para os sistemas em geral, fundamentando-se na seguinte premissa: a 

totalidade n�o se reduz a soma de seus constituintes. A Teoria Cibern�tica (teoria do 

controle) do matem�tico Nobert Wiener � outra vertente te�rica que faz parte das teorias 

sist�micas “surgiu n�o como uma preocupa��o de descri��o da natureza inanimada, mas 

sim como uma proposta de constru��o de sistemas que reproduzissem os mecanismos 

de funcionamento dos sistemas vivos” (VASCONCELOS, 2002, p. 187). 

Vale ressaltar que, “a cibern�tica e a Teoria Geral dos Sistemas s�o duas teorias 

sist�micas que tiveram desenvolvimentos paralelos no decorrer do s�culo XX” 

(VASCONCELOS, 2002, p. 187). No entanto, “tamb�m podemos perceber um 

entrala�amento entre as duas � medida que foram se desenvolvendo” 

(VASCONCELOS, 2002, p. 187). O pensamento sist�mico15 possibilitou a algumas 

�reas do saber como a engenharia e a administra��o o aflorar de novas disciplinas que 

compartilhavam de um conhecimento cient�fico de rede e de modelos em que nenhuma 

das partes � mais fundamental do que as outras.

Inevitavelmente, essa percep��o sist�mica nos conduziria a inferir que todo 

pensamento sist�mico � processual, e a linguagem sist�mica � uma linguagem 

ecol�gica, na medida em que entendemos que o fundamento origin�rio da palavra 

Ecologia traz em sua raiz essa associa��o. Ao tomarmos a palavra ecologia, 

observaremos que “Eco” vem do substantivo “oikia”, que significa morada e “Logia” 

vem da palavra “Logos” que significa em sua fonte prim�ria – palavra escrita ou falada 

14 A Teoria Cibern�tica tem por objetivo o estudo da auto-regula��o dos sistemas, ou seja, todo sistema 
aberto deve manter a ordem em seu interior; pela segunda lei da termodin�mica ou Cibern�tica de 
segunda ordem, o caos sempre predominar� sobre a ordem no interior dos sistemas (o contr�rio 
dificilmente ocorrer�); da� resulta a necessidade constante dos sistemas se auto-regularem, no sentido de 
manter a ordem e combater o caos. 
15 “A percep��o do mundo vivo como uma rede de rela��es tornou o pensar em termos de redes –
expresso de maneira mais elegante em alem�o com Vrnetztes Denken – outra caracter�stica chave do 
pensamento sist�mico. Esse pensamento de rede influenciou n�o apenas nossa vis�o da natureza, mas 
tamb�m a maneira como falamos a respeito do conhecimento cient�fico” (CAPRA, 1996, p. 47).
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– o verbo – a linguagem. Assim, importa verificar que, se de fato compreendermos a 

ess�ncia do significado da palavra Ecologia, a partir das palavras gregas, chegaremos a 

uma conclus�o de que a ecologia � a morada da linguagem. Dessa infer�ncia decorre o 

entendimento de que � atrav�s da linguagem, ou melhor, do di�logo que devemos nos 

relacionar com o mundo, entendo o mesmo, como um sistema vivo, onde ocorre uma 

rela��o indissoci�vel, interdependente e em constante movimento entre natureza, 

sociedade e indiv�duo.

Desse modo, deveremos reconhecer que para adentrarmos no cerne das quest�es 

ecol�gicas devemos nos voltar para o texto liter�rio, morada da linguagem, devemos 

escutar essas obras e nos permitir estabelecer um di�logo com elas, j� que � nessa 

conjuntura que ser� poss�vel o nascimento de uma nova postura ecol�gica, capaz de 

interferir positivamente na complexidade da natura, e assim possibilitar o afloramento 

de a��es protecionistas e intervencionistas do meio que nos cerca. No di�logo e na 

ecologia temos um radical comum: o Logos, a linguagem. Assim, � essa “linguagem 

verde” carregada de significado, presente na po�tica do cearense Ant�nio Gon�alves da 

Silva, mais conhecido como Patativa do Assar� que nos propomos analisar nesse 

trabalho. Sobre seu nome podemos afirmar que � uma “associa��o ao canto mavioso do 

p�ssaro com a ode perform�tica do poeta” (FEITOSA, 2003, p. 7). E complementa:

Do ninho, surgiu o p�ssaro. Do p�ssaro surgiu o canto. Do 
canto, surgiram as trilhas. As trilhas levaram ao mito. 
Encravado materialmente no ch�o seco da ro�a e, 
simbolicamente, nos rec�ncavos da Natureza, o ninho do 
p�ssaro homem abrigou a voz, que se ofereceu � letra para da� 
al�ar v�o e buscar outras media��es simb�licas. P�ssaro e 
homem, natureza e cultura formavam os cen�rios da 
experi�ncia. Misto de laborat�rio o sert�o se oferecia quente e 
m�bil (FEITOSA, 2003, pp. 7-8).

Em tal perspectiva sist�mica, situamos a poesia de Patativa do Assar�, sendo o 

poeta/indiv�duo parte integrante de outros sistemas maiores: sociedade/natureza/mundo. 

Essa rela��o de interdepend�ncia fica clara nos seus versos seguintes:

Desta gente eu vivo perto,
Sou sertanejo da gema
O sert�o � o livro aberto
Onde lemos o poema
Da mais rica inspira��o,
Vivo dentro do sert�o
E o sert�o dentro de mim, 
Adoro as suas belezas
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Que valem mais que as riquezas
Dos reinados de Aladim. (ASSAR�, 1992, p. 236). 

Nos versos “Vivo dentro do sert�o/E o sert�o vive dentro de mim” Patativa do 

Assar� demonstra que est� inserido na natureza, e a natureza consequentemente est� 

vinculada a ele, como se fosse uma parte dele, uma integra��o ou uma fus�o, dando uma 

ideia de um sistema vivo e din�mico movendo-se numa constante intera��o. 

Observamos ainda, nos versos citados um esfacelamento da dicotomia interior e 

exterior. Segundo Bachelard,

A dial�tica do exterior e do interior est� apoiada num 
geometrismo refor�ado onde os limites s�o barreiras. � 
necess�rio estarmos livres em rela��o a toda intui��o definitiva 
– e o geometrismo registra intui��es definitivas – se quisermos 
seguir, como faremos em seguida, as aud�cias dos poetas que 
nos chamam �s sutilezas da experi�ncia da intimidade, �s 
“escapadas” da imagina��o (1977, p. 160). 

Essa acep��o extrapola fronteiras e se consolida em um territ�rio m�stico que 

est� intimamente associado a um construto simb�lico gerado por diversas inst�ncias. 

N�o h� nesse caso uma linha divis�ria entre interior/exterior, pois s�o lados de uma 

mesma moeda, agindo de forma conexa. Essa rela��o se d� a partir de trocas, num 

di�logo incessante com o meio e com o cotidiano.

Patativa mostra que foi do seu cotidiano que ele adquiriu e 
organizou toda linguagem de sua po�tica. Ant�nio encontrava 
na natureza a patativa que um dia lhe emprestaria o nome e a 
fama de bom cantador. O cotidiano lhe concedeu as matrizes de 
sua po�tica n�o exatamente e apenas do conv�vio social, 
quando, via de regra, ia incorporando inconscientemente as 
a��es e reproduzindo-as, construindo sua tessitura social, mas 
ele se colocava dentro do seu grupo como etn�logo, registrando, 
caracterizando e catalogando palavras, frases e express�es que 
lhe serviriam de meios para retratar e traduzir para outras falas e 
outras letras o que se passava no seu espa�o. (FEITOSA, 2003, 
p. 51).

Consubstanciando-se por meio de um dinamismo Patativa do Assar� e o seu 

meio agem e se modificam de forma congruente. Assim, dessa intera��o nasce um 

contexto consensual que se d� atrav�s do campo ling��stico, isto �, po�tico.

Nesta linha de racioc�nio, pretendemos estabelecer algumas considera��es que 

privilegiam o di�logo entre o ser humano e a natureza, permitindo aprofundar algumas 



33

ideias que fogem de um pensamento linear e unidirecional, mas que priorizam a 

complexidade das rela��es por meio de uma vis�o multidimensional. Desse modo, 

buscaremos ao longo deste primeiro cap�tulo, elencar algumas discuss�es que trazem a 

perspectiva de responsabilidade que se p�e para cada ser humano em rela��o ao planeta 

Terra. Tais discuss�es ser�o demonstradas, na medida do poss�vel, dilu�das no texto 

po�tico de Patativa do Ass�re. 

1.4 Din�mica autopoi�tica da natureza 

“[...] os humanos continuadamente realizam 
sua autopoiese, vale dizer, sua autoconstru��o 
hist�rica. Simultaneamente constroem a Terra 
e preservam as tribos da Terra com suas 
culturas, seus valores, seus sonhos e suas 
tradi��es espirituais”

(Leonardo Boff)

Sendo uma extens�o das teorias sist�micas da Cibern�tica de segunda ordem, os 

cientistas chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela desenvolveram a “Biologia 

do Conhecer”. Os autores afirmaram que os seres vivos produzem biologicamente seu 

conhecimento, essa tese parte de um princ�pio norteador que � o conceito de autopoiese 

“auto, naturalmente, significa “si mesmo” e se refere � autonomia dos sistemas 

organizadores, e poiese – que compartilha da mesma raiz grega com a palavra “poesia” 

– significa “cria��o, “constru��o”. Portanto, autopoiese significa “autocria��o” 

(CAPRA, 1996, p. 88) que se d� numa rede de produ��o entre os seres vivos e o 

ambiente, sendo essa rela��o ao mesmo tempo de autonomia e depend�ncia.

Nas palavras de Maturana e Varela

se uma c�lula interage com uma mol�cula X, incorporandoa a 
seus processos, o que ocorre como conseq��ncia dessa 
intera��o � determinado n�o pelas propriedades da mol�cula X, 
mas pelo modo com que essa mol�cula � ‘vista’ ou tomada pela 
c�lula quando esta a incorpora em sua din�mica autopoi�tica. 
As mudan�as que ocorrem nela como conseq��ncia dessa 
intera��o ser�o determinadas por sua pr�pria estrutura como 
unidade celular. Portanto, na medida em que a organiza��o 
autopoi�tica determina a fenomenologia biol�gica ao conceber 
os seres vivos como unidades aut�nomas, um fen�meno 
biol�gico ser� qualquer fen�meno que envolva a autopoi�se de 
pelo menos um ser vivo (MATURANA E VARELA, 1995, 
p.92).
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Tal perspectiva autopoi�tica, pode ser redirecionada para “organismos 

multicelulares, de ecossistemas e de sistemas sociais” (CAPRA, 1996, p. 170). Essa 

vis�o parte da seguinte premissa: “o que � comum a todos esses sistemas vivos � que 

seus menores componentes vivos s�o sempre c�lulas, e portanto podemos dizer com 

confian�a que todos os sistemas vivos, em �ltima an�lise, s�o autopoi�ticos” (CAPRA, 

1996, p. 170). Entretanto, cumpre assinalar que, nos sistemas sociais humanos a 

autopoiese do sistema est� intrinsecamente relacionada ao interc�mbio da linguagem. 

Essa concep��o foi formulada pelo soci�logo alem�o Niklas Luhmann, “que 

desenvolveu a concep��o de autopoiese social de maneira consideravelmente detalhada. 

O ponto central de Luhmann consiste em identificar os processos sociais da rede 

autopoi�tica como processos de comunica��o” (CAPRA, 1996, p. 172). Nesse sentido, 

Capra nos fornece um exemplo primoroso de autopoiese social:

Um sistema familiar pode ser definido como uma rede de 
conversas que exibe circularidades inerentes. Os resultados de 
conversas que exibe circularidades inerentes. Os resultados de 
conversas d�o origem a mais conversas, de modo que se 
formam la�os de realimenta��o auto-amplificadores. O 
fechamento da rede resulta num sistema compartilhado de 
cren�as, de explica��es e de valores – um contexto de 
significados – continuamente sustentados por mais conversas.
Os atos comunicativos da rede de conversas incluem a 
“autoprodu��o” dos pap�is por cujo interm�dio os v�rios 
membros da fam�lia s�o definidos e da fronteira do sistema da 
fam�lia. Uma vez que todos esses processos ocorrem no 
dom�nio social simb�lico, a fronteira n�o pode ser uma fronteira 
f�sica. � uma fronteira de expectativas, de confid�ncias, de 
lealdade, e assim por diante. Tanto os pap�is familiares como as 
fronteiras s�o continuamente mantidos e renegociados pela rede 
autopoi�tica de conversas (CAPRA, 1996, p. 172).  

No entanto, de acordo com Edgar Morin, o conceito de autopoiese “est� 

relacionado n�o apenas � computa��o viva que reorganiza e regenera constantemente a 

m�quina viva [...], mas que, tamb�m, oferece o substrato cognitivo por meio do qual se 

torna poss�vel o fen�meno da auto-reflexibilidade” (apud ELIAS, 2008, p. 12). Dessa 

forma, o paradigma da complexidade proposto por Morin est� atrelado a um 

pensamento complexo que se afasta de um paradigma que preza pela simplifica��o. 

Segundo Morin (2000, p. 387):

[...] parte de fen�menos, ao mesmo tempo, complementares, 
concorrentes e antagonistas, respeita as coer�ncias diversas que 
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se unem em dial�gicas e polil�gicas e, com isso, enfrenta a 
contradi��o por v�rias vias.

Nessa perspectiva, Morin alarga o conceito de autopoieses, na medida em que, 

entende esse processo numa complexa uni�o entre a unidade e a multiplicidade.

Ampliando o conceito original de Maturana e Varela, Morin 
compreende a autocomputa��o, que caracteriza a autopoieses, 
como “opera��o sobre/atrav�s de signos/s�mbolos/forma”, um 
sistema (e aqui nos afastamos da concep��o de Maturana) 
simultaneamente aberto (condi��o de exist�ncia e evolu��o) e 
fechado (condi��o de identidade) com rela��o ao seu ambiente. 
A autopoieses para Morin constitui a capacidade dos sistemas 
vivos de se autoproduzirem de modo permanente, capacidade 
esta caracteriza tamb�m a especificidade das opera��es s�gnicas 
( ELIAS 2008, p. 12). 

Pensar a “poieses” como ato criativo - mesmo radical da palavra poesia – � 

refletir sobre a vida e sua din�mica, uma vez que, n�o podemos conceber a poesia sem 

acionar o nosso interior, a nossa subjetividade, ao passo que tamb�m, n�o podemos 

deixar de perceber o nosso entorno, o outro, a natureza, o mundo. � nessa �tica que nos 

remetemos � po�tica de Patativa do Assar�, a qual est� repleta de vida, e que dela emana 

uma energia t�o primordial e misteriosa que densifica todas as inst�ncias da realidade. 

Nesse sentido, podemos afirmar que a po�tica patativiana provoca uma autopoiese que 

se d� de modo recorrente em m�ltiplos v�nculos de realimenta��o (feedback loops), e 

acaba produzindo uma vis�o carregada de cren�as, explica��es e valores que � mantida 

por la�os de realimenta��o auto-amplificadores que seria a comunica��o. Da� resulta o 

cerne da poesia de Patativa do Assar�, j� que seus versos possibilitam uma consci�ncia 

da complexidade e da din�mica da vida, percebendo a autopoiese individual como parte 

integrante da autopoiese social, e esta vinculada a uma autopoiese planet�ria. Essa fica 

clara nos versos de “Eu e o sert�o”:

Sert�o, arg�em te cant�,
Eu sempre tenho cantado
E ainda cantando t�,
Pruqu�, meu torr�o amado,
Munto te prezo, te quero
E vejo qui os teus mistero
Ningu�m sabe decifr�.
A tua beleza � tanta,
Qui o poeta canta, canta,
E ainda fica o qui cant�.



36

No romp� de tua orora, 
Meu Sert�o do Ciar�, 
Quando escuto as voz sonora
Do sadoso sabi�, 
Do canaro e do campina,
Sinto das gra�a divina
O seu imenso pud�,
E com munta raz�o vejo,
Que a gente s� sertanejo
� um dos mai� praz�.

Sert�o, minha terra amada
De bom e sadio crima,
Que me deu de m�o bejada
Um mundo cheio de rima.
O teu s� � t�o ardente,
Que treme a vista da gente
Nas parede de reboco,
Mas tem milagre e virtude,
Que d� corage, sa�de
E alegria aos teus caboco.

[...]

Tudo � belo e � importante,
Tudo teu � natura
Ingualmente o diamante,
Ante de arg�em lapid�.
Deste jeito � que te quero,
Munto te estimo e venero, 
Vivendo assim afastado
Da vaidade, do orguio,
Gerra, quest�o e aruio
Do mundo civilizado. (ASSAR�, 1992, pp. 21-22).

O poeta constr�i um tecido po�tico denso em sentidos, apartado de uma vis�o 

linear de mundo, mas enxergando seu meio como uma circularidade. O sert�o ganha 

uma conota��o din�mica e o poeta se lan�a ao di�logo com os elementos do mundo 

natural, por interm�dio dessa comunica��o, ocorre � reprodu��o autopoi�tica. Assim 

sendo, podemos afirmar que o eu-lirico passa por um processo cont�nuo de acoplamento 

estrutural, que nada mais � do que 

quando um organismo influencia outro, este replica influindo
sobre o primeiro. Ou seja, desenvolve uma conduta 
compensat�ria. O primeiro organismo, por sua vez, d� a 
tr�plica, voltando a influenciar o segundo, que por seu turno 
retruca – e assim por diante, enquanto os dois continuarem em 
acoplamento (MARIOTTI, 1999, p. 3).
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Esse processo se d� atrav�s da intera��o como as influ�ncias ambientais, “e em 

conseq��ncia, sua adapta��o, sua aprendizagem e desenvolvimento cont�nuos” 

(CAPRA, 1996, p. 177). Ademais, por sua vez, em cada intera��o ocorrem mudan�as 

estruturais no sistema, que constituem atos de cogni��o, estabelecendo-se por meio do 

di�logo dentro do dom�nio lingu�stico. Segundo Maturana e Varela “as intera��es de um 

sistema vivo com seu meio ambiente s�o intera��es cognitivas, e o pr�prio processo da 

vida � um processo de cogni��o” (CAPRA, 1996, p. 211). De acordo com Reigota “a 

influ�ncia dos estudos experimentais baseados nas estruturas dissipativas e na auto-

organiza��o tem sido consider�vel [...] nas ci�ncias em geral” (2001, p. 17).

Nos versos “Pruqu�, meu torr�o amado/Munto te prezo, te quero/E vejo qui teus 

mistero/Ningu�m sabe decifr�” (ASSAR�, 1992, p. 21) o ser humano, n�o estabelece 

uma rela��o b�lica com o ambiente, pelo contr�rio, alimenta de forma existencial um 

di�logo com a natureza, n�o existindo “competi��o entre os sistemas naturais. O que 

existe � coopera��o” (MARIOTTI, 1999, p. 3). Ou seja, esse vi�s dial�gico proporciona 

ao homem uma maior intimidade com o meio natural, despertando uma afetividade 

dentro de uma dimens�o c�smica. Ainda nos versos “Que me deu de m�o bejada/Um 

mundo cheio de rima” (ASSAR�, 1992, p. 21), notamos uma energia po�tica que nasce 

da simbiose do homem com a natureza, e representa a ess�ncia de todo fazer e todo agir. 

Seus versos s�o fruto de uma comunica��o estabelecida com o meio natural, e nasce de 

um processo de cogni��o, j� que “nessa nova vis�o, a cogni��o envolve todo o processo 

da vida – incluindo a percep��o, a emo��o e o comportamento – e n�o requer 

necessariamente um c�rebro e um sistema nervoso” (CAPRA, 1996, p. 211).

Destacam-se ainda os versos “Igualmente o diamante/Antes de arg�em 

lapid�/Deste jeito � que te quero/Munto te estimo e venero” (ASSAR�, 1992, p. 22), 

onde identificamos uma compara��o estabelecida entre sert�o/diamante, essa associa��o 

remete a origem da palavra diamante que vem do latim adamas e do grego ad�mas e 

significa invenc�vel, imbat�vel, indom�vel; fazendo conex�o com a grande dureza do 

mineral. Assim, podemos notar, segundo o poeta que o sert�o tamb�m adquire esse 

car�ter imponente do diamante, na medida em que resiste bravamente �s condi��es das 

adversidades clim�ticas, como tamb�m, a escassez de recursos provocada pelo 

abandono do poder pol�tico. O sert�o do poeta � tamb�m bruto no sentido, de n�o 

corrompido pelas investidas da sociedade ocidental mecanicista, representada pelo 

“mundo civilizado”, isso fica claro quando o poeta afirma: “Vivendo assim afastado/Da 

vaidade, do orguio/Guerra, quest�o e baruio/Do mundo civilizado” (ASSAR�, 1992, p. 

22).
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Em o “Retrato do sert�o”, encontramos um exemplo visceral estabelecido entre 

poeta e natureza:

Se o poeta marinheiro
Canta as belezas do mar,
Como poeta roceiro
Quero meu sert�o cantar
Com respeito e com carinho.
Meu abrigo, meu cantinho,
Onde viveram meus pais.
O mais puro amor dedico
Ao meu sert�o caro e rico
De belezas naturais.

[...]

Meu sert�o. Meu doce ninho,
De tanta beleza rude, 
Eu conhe�o o teu carinho,
Teu amor, tua virtude.
Eu choro triste, com pena,
Ao ver a tua morena
Sem letra e sem instru��o,
Boa, meiga, alegre e terna
Torcendo um fuso na perna,
Fiando o branco algod�o.

[...]

Desta gente vivo perto,
Sou sertanejo da gema
O sert�o � o livro aberto
Onde lemos o poema
Da mais rica inspira��o.
Vivo dentro do sert�o
E o sert�o dentro de mim,
Adoro as suas belezas
Que valem mais que as riquezas
Dos reinados de Aladim.

[...]

Sou sertanejo e conhe�o
Meu sert�o em carne e osso,
Trabalho muito e pade�o
Com a canga no pesco�o,
E trago no pensamento
Meu irm�o do sofrimento
Que, no duro padecer,
Levando o peso da cruz,
� quem trabalha e produz
Para a cidade comer. (ASSAR�, 1992, pp. 233-237).
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Observamos nos verso “Meu abrigo, meu cantinho” (ASSAR�, 1992, p. 233) o 

emprego do diminutivo na palavra “cantinho” para designar uma afetividade 

aconchegante do sert�o, que � representada pela imagem do canto. Segundo Bachelard 

(1977, p. 114) “parece que a espiral nos colhe em suas m�os juntas. O desenho � mais 

ativo a respeito do que cont�m do que a respeito do que esfolia. O poeta sente que vai 

habitar a al�a de uma voluta, reencontrar o calor e a vida tranquila no rega�o de uma 

curva”. Nos versos “Meu sert�o, meu doce ninho/De tanta beleza rude” (ASSAR�, 

1992, p. 235) o adjetivo “doce” remete a uma ideia de acolhimento, e o substantivo 

“ninho” nos d� a sensa��o de seguran�a e “� um ramo de folhas que canta. Ele participa 

da paz vegetal. � um ponto no ambiente de felicidade das grandes �rvores” 

(BACHELARD, 1977, p. 86). O ninho � uma importante imagem que emana uma 

confian�a c�smica, ou seja, s� h� ninho por que os p�ssaros possuem um instinto de 

confian�a no mundo, da� resultando uma autopoiese ilimitada.

No verso “sou sertanejo da gema” (ASSAR�, 1992, p. 236) identificamos uma 

express�o muito utilizada pelo sertanejo, para se referir ao lugar onde nasceu, no 

entanto, o voc�bulo “gema” segundo o dicion�rio Houaiss de L�ngua Portuguesa (2001), 

tamb�m possui outros significados, podendo ser para bot�nica uma protuber�ncia do 

caule da planta que d� origem as folhas, flores, ramos, etc; para a biologia uma massa 

celular que brotando de um tecido, ou de um �rg�o, pode originar um novo indiv�duo ou 

pode ainda ser um mineral, rocha ou material petrificado que quando polido transforme-

se em uma pedra preciosa. Observamos, ent�o, que em todas essas defini��es o termo 

“gema” sempre est� ligado a algo de cunho natural, isto �, remete a natureza como 

genu�na, pura, e � nessa acep��o, que a palavra foi utilizada no poema, demonstrado que 

o poeta concebe seus versos, como algo que brota do ch�o e que interage de maneira 

din�mica com as for�as da terra.

Ainda nos versos “Sou sertanejo e conhe�o/Meu sert�o em carne e osso” 

(ASSAR�, 1992, p. 237) na express�o “de carne e osso” o sert�o ganha vida e se

personifica, comungando a vis�o de mundo natural como organismo, como ser que se 

desdobra numa esp�cie de companheirismo. O poeta dialoga com seu entorno,

tornando-se cada vez mais consciente de sua imers�o na rede org�nica.

Esse constante di�logo de sua poesia como o meio natural, nos conduz a 

investigar aspectos de sua po�tica que est�o ancorados numa rede de rela��es s�gnicas, 

na qual ocorre o entendimento de que a natureza se comunica e produz linguagem, na 

medida em que, disp�e de signos anal�gicos (�ndices/�cones). Desse modo, nos 
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debru�aremos nos pr�ximos trechos deste trabalho, sobre a perspectiva semi�tica da 

natureza e sua rela��o com a poesia de Patativa do Assar�.

1.5 Semi�tica e Natureza Polissist�mica 

Com o advento das investiga��es cognitivas contempor�neas, a mente deixa de 

ser “a coisa pensante” (res cogitans) formulada por Descartes, e passa a ser entendida 

como um processo de cogni��o, que est� intimamente vinculado ao processo da vida. 

“Em outras palavras, a atividade organizadora dos organismos vivo – planta, animal, ou 

ser humano – com seu meio ambiente s�o intera��es cognitivas, ou mentais. Desse 

modo, a vida e a cogni��o se tornam inseparavelmente ligadas” (CAPRA, 1996, p. 144). 

Essas investiga��es resultaram no reconhecimento dos processos cognitivos com algo

que se d� atrav�s de trocas de informa��o, gerando uma complexidade aliada a uma 

auto-reflexibilidade. Nesse contexto,

descobre-se, pois, que os processos cognitivos s�o alimentados 
por fluxos de energia, os quais empreendem uma trajet�ria que 
vai das part�culas f�sicas elementares �s elabora��es mentais, � 
consci�ncia, ao sonho – da physis � Paid�ia. O n�cleo desses 
processos – o cora��o da morfog�nese – encontra-se justamente 
entre as oscila��es da ordem e da desordem. H� que se 
reconhecer o papal indispens�vel das correla��es aleat�rias, das 
incertezas, dos acasos na origem das organiza��es e 
necessidades da mat�ria, dos seres vivos, do conhecimento. 
Caos e cosmos, poieses e logos podem passar de um estado a 
outro, transformando oposi��es em (des-)regula��es 
organizacionais, formais e funcionais (ELIAS 2008, p. 5).

Com o abalo das estruturas da f�sica cl�ssica, o quadro cient�fico come�a a 

adquirir novos contornos que vai influenciar diretamente “o conceito de mundo como 

um todo unificado e insepar�vel; uma complexa teia de rela��es onde todos os 

fen�menos s�o determinados por suas conex�es com a totalidade” (CREMA, 1989, p. 

42). Assim sendo,

A realidade descortinada pela nova F�sica apresenta-se viva e 
essencialmente din�mica. N�o h� in�rcia, n�o h� passividade e 
nem imutabilidade. Tudo vibra e se renova perpetuamente. O 
�nico que permanece � a mudan�a, confirmando a fant�stica 
vis�o intuitiva de Her�clito de �feso. “Os �tomos consistem em 
part�culas e essas part�culas n�o s�o feitas de qualquer 
subst�ncia; o que vemos s�o modelos din�micos que se 
convertem continuamente uns nos outros – a cont�nua dan�a da 
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energia”, expressa Capra, numa linguagem tamb�m po�tica 
(CAPRA apud CREMA 1989, pp. 43-44). 

Tais mudan�as tamb�m podem ser observadas no processo evolucion�rio da 

escala que vai da geosfera a biosfera. A concep��o conceitual de Noosfera16 foi 

desenvolvida por Teilhard de Chardin (1881-1955), mas teve suas bases no conceito de 

Biosfera formulado por Edouard Suess em 1875 e no conceito de Semiosfera de Iuri 

Lotman (1922-1993). 

Na concep��o de Lotman, os sistemas semi�ticos n�o se estabelecem em signos 

isolados, mas atrav�s da intera��o entre os signos, o que permite a cria��o de espa�os 

semi�ticos, que em conjunto formam um “continuum semi�tico”. A noosfera representa 

uma etapa mais avan�ada do processo evolucion�rio que “conforme Edgard Morin, a 

esfera nool�gica (de noosfera: no�s/genitivo grego: da mente, do pensamento, do 

esp�rito + sha�ra/grego: esfera) (ELIAS, 2008, p. 6). Nesse sentido, a noosfera expressa 

� converg�ncia de mentes que acompanha o “processo de hominiza��o, com o 

desabrochar da capacidade (auto) reflexiva do homem, tornando-se consciente de si” 

(ELIAS, 2008, p. 9). Tal processo permite o aflorar de uma nova vis�o do mundo, onde 

ocorre um realocamento das intera��es sujeito/objeto, possibilitando uma nova 

organiza��o do conhecimento que se d� “a partir de interc�mbios e tradu��es, entre as 

esferas biof�sico-qu�micas e ps�quico-culturais, que s�o possibilitados, justamente, pelos 

seres nool�gicos” (ELIAS, 2008, p. 9).

Seguindo essa linha de pensamento, o que fica evidente � que, “a compet�ncia 

(auto-) cognitiva pode ser examinada atrav�s da complexidade organizacional da 

linguagem, pois, no limite, conhecimento e linguagem s�o as duas faces do grafo 

nool�gico” (ELIAS, 2008, p. 10). Assim, podemos afirmar que “� atrav�s da linguagem 

que as condi��es biocentrais e socioculturais do conhecimento se integram em um 

territ�rio a um s� tempo interdependente e aut�nomo. Toda morfog�nese implica, 

assim, uma noog�nese” (ELIAS, 2008, p. 10). Por essa via,

16 Noosfera � uma determinada etapa no desenvolvimento da biosfera, uma etapa vinculada � atividade 
racional do homem. A biosfera de Vernadski � um mecanismo c�smico que ocupa um determinado lugar 
estrutural na unidade planet�ria. Disposta sobre a superf�cie de nosso planeta e integradora de todo o 
conjunto da mat�ria viva, a biosfera transforma a energia radiante do sol em energia qu�mica e f�sica, 
dirigida por sua vez � transforma��o da “conservadora” mat�ria inerte de nosso planeta. A noosfera se 
forma quando neste processo adquire um papel dominante a raz�o do homem. Enquanto que a noosfera 
tem uma exist�ncia material e espacial e abarca uma parte de nosso planeta o espa�o da semiosfera tem 
um car�ter abstracto (LOTMAN apud ELIAS, 2008, p. 7).
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As ra�zes da noosfera encontra-se na biosfera, no pr�prio 
processo de hominiza��o, integrando computa��es, mem�rias e 
programas. A noosfera, constituindo territ�rios s�gnicos em 
tr�nsito, d� origem a uma nova ci�ncia cognitiva (integrativa 
por defini��o): a noologia. Tal ci�ncia deve ser capaz de 
integrar pr�xis, techne, poiesis e romper clausuras disciplinares 
cl�ssicas, operando a abertura e o fechamento das concep��es 
conceituais, l�gicas e antropossociais em baixa defini��o, isto � 
incluindo a incerteza, o inacabamento, a aus�ncia de finalismo 
que atravessa os seres vivos, desde o unicelular autocomputante 
at� o homem espiritual (ELIAS, 2008, p. 13). 

Os estudos formulados pelo matem�tico e f�sico norte-americano Charles Sandrs 

Peirce (1839-1914) possibilitaram o desenvolvimento de “uma extensa ci�ncia dos 

signos, por ele denominada Semi�tica (do grego semeion: signo)” (ELIAS, 2008, p. 13). 

Esta ci�ncia tem como alicerce “a faneroscopia (do grego phaneron: fen�meno)” 

(ELIAS, 2008, p. 13), que buscava investigar tudo que diz respeito ao esp�rito e a vida. 

A partir do conceito de “phaneron”, Pierce cria o cerne de toda sua teoria semi�tica, a 

Ideoscopia.

Nessa ordem de id�ias, a semi�tica peirceana atrav�s da “Ideoscopia” nos 

permite penetrar no movimento das mensagens e na maneira como elas s�o concebidas, 

ou seja, possibilita-nos atrav�s de uma tr�ade: primeiridade, secundidade e terceiridade, 

expressar todo o mundo a nossa volta.

Essa natureza tri�dica da teoria peirceana pode ser analisada da seguinte forma:

 Em si mesmo, nas suas propriedades internas, ou seja, 
no seu poder para significar;

 Na sua refer�ncia aquilo que ele indica, se refere ou 
representa; e

 Nos tipos de efeitos que est� apto a produzir nos seus 
receptores, isto �, nos tipos de interpreta��o que ele tem 
o potencial de despertar nos seus usu�rios. 
(SANTAELLA, 2002, p. 5).

Na acep��o de Kant, na rela��o sujeito/mundo, a representa��o do objeto � 

composta de diversas vari�veis que influenciam diretamente no modo como o sujeito 

formula na mente o conhecimento das coisas. Nesse processo atua de maneira incisiva 

uma tr�ade composta de: Intui��o, Sensibilidade e Pensamento que correspondem �s 
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modalidades que Peirce compreendia como realidades fenom�nicas: Primeiridade, 

Secundidade e Terceiridade.

Kant apresenta a intui��o como “a rela��o imediata de um conhecimento com os 

objetos, que serve de instrumento a todo pensamento” (KANT, 2009, p. 31). A 

sensibilidade atua como “a capacidade (receptividade) de obter representa��es de como 

somos afetados pelos objetos” (KANT, 2009, p. 31). E o pensamento seria o dispositivo 

que serve para organizar o conjunto de conceitos, por�m “todo pensamento, direta ou 

indiretamente, por meio de alguns caracteres, precisa fazer refer�ncia a intui��es e 

tamb�m � sensibilidade, pois n�o h� outra maneira de um objeto nos ser dado” (KANT, 

2009, p. 31).

Nesse sentido, � necess�rio ressaltar que tanto Pierce quanto Kant n�o percebiam 

essas representa��es fenom�nicas como algo estanque e independente, j� que

Nenhum signo pertence exclusivamente a um tipo apenas. 
Iconicidade, indexicalidade e simbolicidade s�o aspectos 
presentes em todo e qualquer processo s�gnico. O que h�, nos 
processos s�gnicos, na realidade, � a preponder�ncia de um 
desses aspectos sobre os outros, como s�o os casos da 
preponder�ncia do �cone na arte, do s�mbolo em discurso 
cient�fico, do �ndice nos sinais de tr�nsito. (SANTAELLA, 
2002, p. 42-43).

Sobre essa afirma��o, propomos tal exerc�cio est�tico na contempla��o 

intelectual do poema de Patativa do Assar� intitulado: A festa da natureza. A nossa 

maior inten��o neste trabalho ser� perceber a po�tica patativiana como fruto da 

natureza, estabelecendo com ela uma rela��o simbi�tica, em que seus versos s�o 

pulverizados pelos elementos naturais, construindo desse modo, uma poema carregado 

de signos anal�gicos, onde tudo � representa��o de nosso estar-no-mundo e da troca de 

experi�ncia com o outro.

Este redirecionamento do olhar para uma vis�o mais sist�mica, ganha uma 

abordagem interessante, pois somos conjunto de rela��es, dentro de um sistema. Como 

uma nota musical que s� faz sentido dentro de uma melodia. Nessa teia de rela��es, 

uma pe�a fora do sistema altera o funcionamento das outras, ent�o h� um princ�pio de 

circularidade e interdepend�ncia.  

Tal premissa vai de encontro aos estudos formulados pelo semioticista I�ri 

Lotman que considerava a semiosfera o habitat onde os signos ganham vida no universo 

cultural. Segundo Iuri L�tman:
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A vida de todo o ser representa uma intera��o complexa com o 
meio que o rodeia. Um organismo, incapaz de reagir �s 
influ�ncias externas, nem de a� se adaptar, pereceria 
inevitavelmente. Podemos representar a intera��o com o meio 
exterior com a recep��o e o deciframento duma informa��o 
determinada. O homem � inevitavelmente arrastado num 
processo intensivo: ele est� rodeado por uma vaga de 
informa��es, a vida envia-lhe os seus sinais. Mas estes sinais 
n�o s�o entendidos, a informa��o n�o � compreendida e 
perdem-se possibilidades importantes na luta pela 
sobreviv�ncia, se a humanidade n�o chega, por uma 
necessidade sempre crescente, a decifrar estas vagas de sinais e 
a transform�-las em signos que permitam a comunica��o na 
sociedade humana (L�TMAN, 1976, p. 29).

Desse modo, “semiosfera � o conceito que se constitui para nomear e definir a 

din�mica dos encontros entre diferentes culturas e, assim, construir uma teoria cr�tica da 

cultura” (MACHADO, 2007, p. 16). A semi�tica da cultura incluiu os fatores 

macrotemporais ou simb�licos-narrativos na observa��o dos fen�menos da cultura, por 

acreditarem tanto numa evolu��o ontol�gica, a qual entende que o acesso a natureza “se 

dava tamb�m a partir de formas construtivas culturais, modificando, por seu lado, uma 

compreens�o da natureza como p�lo oposto da cultura” (B�HME apud OLINTO, 2003, 

p. 74), quanto na evolu��o filogen�tica do pensamento simb�lico e narrativo como 

fundantes do processo de hominiza��o, sendo ent�o parte constitutiva da cultura 

(Baitello Junior, 1999).

Nesta moldura te�rica, a natureza � polissist�mica, uma vez que � constitu�da de 

uma s�rie de sistemas inter-relacionados que obedecem aos mesmos princ�pios e 

possuem uma tem�tica comum. E � nessa perspectiva de autopoiese que a semi�tica da 

cultura percebe o homem como ser cultural, problematizando, dessa forma, as teorias 

que o consideram superior as demais esp�cies.

A essa nova articula��o correlacionam-se os processos de informa��o, da 

comunica��o, dos signos e da linguagem, dentro da noosfera “esse progressivo 

complexo movimento de acoplamento estrutural e de auto-organiza��o f�sico e 

espirituais -, anelando crescentes correla��es de autopoiese” (ELIAS, 2008, p. 19). Por 

essa via de pensamento, Peirce introduziu a palavra abdu��o para d� conta de um 

racioc�nio em que se formulam hip�teses como poss�veis explica��es de uma evid�ncia, 

“esta parte emersa de um icebergue profundo de n�o-cientificidade, para onde confluem 

o racional e o irracional, a consci�ncia e o inconsciente, o l�gico e o anal�gico” 

(ELIAS, 2008, p. 19). Assim sendo, “essa noosfera �, sobretudo, tecido de quase-signos, 



45

pensamentos e id�ias impulsionadas pela abdu��o” (ELIAS, 2008, p. 19), e a autopoiese 

se realimenta e se configura nesse movimento de abdu��o, gerando continuamente novo 

conhecimento que carece de confirma��o. Nessa perspectiva,

O homem � um ser auto-eco-organizador, capaz de 
organiza��es complexas a partir, sobretudo, da abdu��o: uma 
meta-m�quina celular e semi�tica operando sele��es e escolhas, 
permanentemente, por meio de opera��es abdutivas e 
computacionais: a c�lula (re-)produz a c�lula, o c�rebro (re-
)processa o cogito, o esp�rito (per-)faz os signos e a linguagem 
– a consci�ncia � produto da informa��o e da comunica��o, 
oscilando entre determina��o socioecon�mica e hist�rico-
cultural e a determina��o da atividade de pensamento, das 
id�ias, da a��o (ELIAS, p. 19).

Com prop�sito semelhante, a Ecocr�tica aponta para uma proposta ecol�gica que 

percebe o homem, n�o como um sujeito imperioso, mas como participante de um 

organismo maior: semiosfera/noosfera. Nessa negocia��o, n�o � apenas o homem que se 

comunica e produz linguagem, mas a natureza tamb�m produz linguagem, atrav�s dos 

�ndices e �cones. Esse fato obriga o homem a retornar a um est�gio mais primitivo, para 

tentar compreender o que o cerca, al�m de ser uma necessidade de sobreviv�ncia diante 

da crise ecol�gica atual.

Ao observarmos o poema, A festa da natureza, percebemos que suas letras s�o 

cheias de imagens invis�veis que saltam do texto, isto �, o texto po�tico � um espectro 

que faz reluzir do seu subsolo imagens que representam um todo e exprimem, como 

uma sinfonia, um argumento refinado de um grande s�mbolo. Esse processo, “� capaz de 

integrar uma poieses, uma geratividade, fundindo sistemas semi�ticos numa esp�cie de 

“motor” que organiza o seu pr�prio ser, enquanto processo de (re-)produ��o e (retro-)

alimenta��o cont�nuos: uma autopoiese” (ELIAS, 2008, pp. 22-23).

Patativa, ao falar do sert�o e de seus homens, demonstra que tais homens est�o 

inseridos na natureza, como se fosse parte deles, uma integra��o ou uma fus�o, dando 

uma ideia de circularidade semi�tica que seria a integra��o no todo que � a natureza. 

Desse modo, o poema possibilita-nos conhecer e reconhecer o homem sertanejo na sua 

rela��o com a terra, onde a for�a do po�tico se relaciona com o poeta e o sert�o. 

Homem e poesia, natureza e cultura dialogam e dessa interlocu��o surge, em processo, 

uma semiose ilimitada. Dessa intera��o nasce o entendimento das mensagens e dos 

fen�menos que envolvem o homem e seu habitat.
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Vejamos o poema A Festa da Natureza de Patativa do Assar�:

Chegando o tempo do inverno,
Tudo � amoroso e terno,
Sentindo do Pai Eterno
Sua bondade sem fim.
O nosso sert�o amado,
Esturricado e pelado,
Fica logo transformado
No mais bonito jardim.

Neste quadro de beleza
A gente v� com certeza
Que a musga da natureza
Tem riqueza de incant�.
Do campo at� na floresta
As ave se manifesta
Compondo a sagrada orquestra
Desta festa natur�.

Tudo � paz, tudo � carinho,
Na constru��o de seu ninho,
Canta alegre os passarinho
As mais sonora can��o.
E o campon�s prazent�ro
Vai prant� feij�o lig�ro,
Pois � o que vinga prem�ro
Nas terra do meu sert�o.

Depois que o pod� celeste
Manda chuva no Nordeste,
De verde a terra se veste
E corre �gua em brobut�o
A mata com o seu verdume
E as fulo com o seu perfume,
Se infeita de vaga-lume
Nas noite de iscurid�o.

Nesta festa alegre e boa
Canta o sapo na lagoa,
No espa�o o truv�o reboa
Mostrando o seu ro�o som.
Vai tudo se convertendo,
Constantemente chuvendo
E o povo alegre dizendo:
Deus � poderoso e bom!

Com a for�a da �gua nova
O peixe e o sapo desova,
E o camele�o renova
A verde e bonita c�;
A grama no campo cresce,
A pernuda aranha tece,
Tudo com gosto obedece
As orde do Criad�.
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Os cord�o de barbuleta
Amarela, branca e preta
V�o fazendo pirueta
Com medo do bem-te-vi,
E entre a mata verdejante,
Com o seu pap� istravagante
O gavi�o assartante
Vai atr�s do juriti.

Nesta harmonia comum,
No mais alegre zumzum,
As li��o de cada um,
Todos sabe de co,
Vai a lesma repelente
Vagarosa, paciente
Pregui�osa, lentamente
Levando o seu carac�.

A famosa vaca muge
Comendo a nova babuge
Vale a pena o ruge-ruge
Da sagrada cria��o.
Neste bonito triato
Todo cheio de aparato,
Cada bichinho do mato
Faz a sua obriga��o.

A Divina Majestade,
Com esta realidade,
Nos mostra a prova e a verdade
Do soberano pod�.
Nesta Bliba natura
Que faz tudo admir�,
Quarqu� um pode estud�
Sem conhec� o ABC. (1992, pp. 79-81).

Na primeira estrofe notamos que a sele��o vocabular feita por Patativa para 

elabora��o do poema leva � produ��o de imagens na mente do leitor. O adjetivo 

amoroso, terno e amado, correspondem � din�mica de cumplicidade do eu - l�rico com o 

sert�o. Esse sentimento de pertencimento a esse espa�o/natureza e consequentemente a 

essa cultura, � onde reside a riqueza desse texto po�tico.

No poema podemos perceber o afloramento dos sentidos humanos que se 

manifestam na rela��o entre sensorialidade-espa�o, chamados de gradientes sensoriais. 

A esse respeito Del Pino (apud OZ�RES, 2007, p. 99):
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Tamb�m a ela est�o associadas os efeitos espa�o-temporais de 
sentido, que podem ser avaliados com base nos gradientes da 
sensorialidade. Considerando que cada um dos sentidos 
humanos estabelece em princ�pio, diferente distanciamento 
entre sujeito e objeto, a an�lise dos aspectos sensoriais 
dominantes no texto, ou em seus fragmentos, pode consistir em 
recurso heur�stico eficiente para a efic�cia dos resultados a 
obter no percurso interpretativo do sentido textual.

Tomando por base o poema em an�lise a partir dos gradientes sensoriais, 

buscamos demonstrar que os tra�os sensoriais est�o presentes e que a visualiza��o que 

fazemos com a leitura da poesia pertence � primeira categoria de capta��o do objeto. 

Nessa intera��o, os objetos s�o captados atrav�s dos sentidos como a vis�o, o olfato, o 

paladar, a audi��o, o tato e que em seguida s�o reformulados, atrav�s do racioc�nio, em 

representa��es.

Vejamos o seguinte gr�fico:

GRADIENTES 

SENSORIAIS

ESTROFES VERSOS

VIS�O

1� 

4� 

6� 

7� 

O nosso sert�o 
amado/Esturricado e amado. 
(5� e 6� )

De verde a terra se veste (27�)

E o camele�o renova/A verde 
e bonita c�. (51� e 52�)

Os cord�o de 
barbuleta/Amarela, branca e 
preta. (57� e 58�)

AUDI��O

2�

3�

5� 

Que a musga da natureza/Tem 
riqueza de incant�. (11� e 12�)

Canta alegre o passarinho/ A 
mais sonora can��o. (19� e 20� 
)

Canta o sapo na lagoa/No 
espa�o o truv�o 
reboa/Mostrando o seu ro�o 
som. (34�, 35� e 36�)
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9� A famosa vaca ruge. (65�)

OLFATO 4� E as ful� com seu perfume 
(30�)

No contexto dessa discuss�o, nos reportamos � ideia de que os tra�os sensoriais 

predominantes no poema s�o: a vis�o, a audi��o e o olfato. Essa constata��o muito se 

aproxima dos quali-signos e dos sin-signos, uma vez que s�o constitu�dos por est�mulos 

vagos, primitivos que logo encontram uma forma mais evolu�da.

Nesta moldura te�rica, os aspectos qualitativos sens�rios remetem a aspectos de 

natureza fortemente indicial e ic�nica, pois no poema encontramos a mistura de ind�cios 

corporais sonoros e formas representantes de transmiss�o simb�lica. Um exemplo desse 

processo semi�tico no poema � a cor verde, j� que est� presente de forma incisiva e que 

estabelece uma rela��o evidente com a natureza, sendo ainda considerada “a cor da 

expectativa da esperan�a. Situa-se entre o azul e o vermelho, assumindo um papel de 

mediador entre o calor e o frio, alto e baixo. � uma cor refrescante humana” (OZ�RES, 

2007, p. 87). Ainda sobre a cor verde, no verso “a mata com seu verdume” inicialmente 

remete a uma sensa��o que gera impress�es vagas e passageiras (quali-signos), essas 

impress�es s� podem ser apreendidas com a ocorr�ncia de um signo mais evolu�do (o 

sin-signo), ou seja, � um processo de rea��o que diante do “verdume” o eu - l�rico 

demonstra felicidade, excita��o, satisfa��o. Essas rea��es anteriores levam a uma 

formula��o posterior que � convencionada e legislada, transformando-se em legi-signos. 

Desse modo, o “verdume” representa para o sertanejo a chegada das �guas, o tempo de 

colheita e fartura e conseq�entemente a ameniza��o da mis�ria e da fome.

A visualiza��o que fazemos da primeira leitura do poema pertence � categoria de 

capta��o do objeto que segundo Kant � o objeto em si. Em seguida, temos uma 

categoria da leitura que faz rela��o entre o signo e o objeto, isto �, as palavras que 

desenvolvem o desencadeamento da figura do objeto fornecido pelo texto, sendo a 

met�fora a principal respons�vel pela forma��o dessas imagens na mente do leitor. 

Nesse sentido, nos versos “O nosso sert�o amado/Esturricado e pelado” passam 

por uma impress�o fugaz, formulada pela percep��o visual, caminhando por um terreno 

de rea��es ainda instintivas que desencadeiam sentimentos de tristeza, melancolia, vazio 

e finalmente, chega a um processo cognitivo que consegue articular o conjunto de 

sensa��es, levando ao entendimento e a organiza��o das representa��es mentais. Essa 
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�ltima etapa possibilita a apreens�o da inten��o do eu - l�rico ao enfatizar a situa��o de 

precariedade clim�tica do sert�o, para isso, ele fez uso de hip�rboles com o objetivo de 

construir uma representa��o mental do sert�o excessivamente seco e quase queimado. O 

poeta revela tamb�m, a imagem de um sert�o que transcende as formas conceituais que 

o descreve. Seu sert�o � imag�tico, real, ut�pico, mas acima de tudo demonstr�vel. Um 

sert�o que canta e encanta o homem, que se personifica, mas tamb�m, revela atrav�s de 

uma linguagem forte a alma do sertanejo que acaba sendo colocado � margem do 

sistema pol�tico.

No verso “No mais bonito jardim” o voc�bulo jardim � um exemplo claro de 

uma primeiridade que est� contida numa secundidade e que quando conjugadas 

integram uma terceiridade. Inicialmente o jardim se refere a sensa��es impactantes que 

n�o chegam a gerar uma rea��o na mente, mas quando associadas a uma secundidade, 

provoca um est�mulo que se traduz em sensa��es de contentamento e alegria. Essas duas 

categorias resultam em uma terceira que Peirce chamou de terceiridade, que � dotada de 

significa��o e � fundamental para a consuma��o das categorias anteriores. Nesse 

sentido, o jardim faria refer�ncia a uma no��o de para�so terrestre, ao jardim do �den, 

ou seja, a um lugar repleto de uma natureza viva, farta e participante, onde havia todo 

tipo de �rvores, de frutos, diversos animais e �gua em abund�ncia para se alimentarem e 

cultivar as terras.

As onomatop�ias presentes no poema com “zumzum e ruge-ruge” reproduzem 

de alguma forma o som da natureza representam uma meton�mia extra�da do objeto e 

aproximam o homem do animal. Nessa negocia��o, n�o � apenas o homem que se 

comunica e produz linguagem, mas a natureza tamb�m produz linguagem, atrav�s dos 

�ndices e �cones. Esse fato obriga o homem a retornar a um est�gio mais primitivo, para

tentar compreender o ambiente que o cerca.

Nesse conjunto de estruturas de sentidos, podemos perceber que a poesia de 

Patativa do Assar� � uma continua��o do corpo, estando imersa num estagio primitivo, 

anal�gico, mais voltada para �ndices e �cones. Nessa l�gica, Peirce reflete da seguinte 

forma:

Se voc� me perguntar qual o papel que a Qualidades podem 
desempenhar na economia do Universo, eu devo responder que 
o universo � um vasto representamen, um grande s�mbolo dos 
prop�sitos de Deus, resultando suas conclus�es em realidades 
vivas. Agora, todo s�mbolo deve ter, organicamente atado a ele, 
seus �ndices de Rea��es e seu �cones de Qualidades; e o mesmo 
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papel que essas qualidades e rea��es desempenham em um 
argumento, elas tamb�m obviamente desempenham no 
Universo, o Universo sendo precisamente um argumento (...). O 
universo com um argumento � necessariamente uma grandiosa 
obra de arte, um grande poema – pois todo argumento refinado 
� um poema e uma sinfonia – assim como todo verdadeiro 
poema � um argumento significativo. Mas vamos compar�-lo 
antes com uma pintura – com uma marinha impressionista –
cada Qualidade em uma Premissa � uma das part�culas 
elementares da pintura; elas est�o combinadas para fazerem a 
pretendida Qualidade que pertence ao todo como um todo. Este 
efeito total est� al�m de nossa compreens�o; mas n�s podemos 
apreciar em alguma medida a Qualidade resultante de partes do 
todo – cujas qualidades resultam da combina��o das qualidades 
elementares que pertencem �s premissas. (PEIRCE, 1983). 

Inicialmente, a leitura do poema, produz apenas um interpretante do primeiro 

n�vel, ligado ao plano sensorial. Contudo, a observa��o de todas as possibilidades 

presentes no texto po�tico faz surgir o interpretante final, isto �, consolida-se com o 

pensamento desencadeado em signos gerando o entendimento e, consequentemente, 

uma poss�vel l�gica entre representa��es. 

Portanto, devemos perceber a poesia de Patativa do Assar� constantemente 

permeada por intui��o e sensibilidade que fundamentam sua arte po�tica e que incitam 

sua for�a cognitiva de compreens�o do mundo atrav�s de um vi�s �tico que est� 

submerso em uma realidade sertaneja e nos ditames da coer�ncia de sua condi��o de 

sertanejo, perpassada por sua postura de poeta. O autor nos apresenta um ind�cio de 

nossa cultura enraizada e via na din�mica da natureza o tra�o primordial de organiza��o 

e igualdade, demonstrando ser a natureza um exemplo a ser seguido e admirado, pois � 

na conjuga��o do homem com o seu meio natural que o s�mbolo se completa, quest�es 

que vamos nos debru�ar de modo mais demorado no terceiro cap�tulo desse estudo.

Deduz-se da� que, Patativa fazia de sua poesia uma esp�cie de int�rprete da alma da 

natureza, cantando as experi�ncias inerentes ao ser humano e ao meio natural que est� 

inserido.

A partir dessa �tica, podemos observar que os versos de Patativa apontam para 

uma nova rela��o com a Natureza, propondo um novo pacto, no qual os elementos 

naturais ganham maior import�ncia e visibilidade. Tal perspectiva vem justamente 

subsidiar a proposta de Michel Serres (1990), que traz em seus escritos a ideia de 

profundo v�nculo ao mundo natural.

1.6 O Contrato Natural proposto por Serres (1990)
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No seu livro O Contrato Natural (1990), o fil�sofo franc�s Michel Serres analisa 

o contrato social, o direito natural e a declara��o dos direitos do homem, todas essas 

inst�ncias segundo o autor rejeitaram a natureza de alguma forma, demonstrando que 

“devoradora, a hist�ria permanece indiferente � natureza” (SERRES, 1990, p. 20). 

Assim, um dos principais focos dos seus escritos, reside na proposta de implanta��o de 

um novo pacto, vinculado ao mundo natural, denominado contrato natural. Desse modo, 

Serres inicia o seu livro fazendo uma alus�o ao quadro do pintor espanhol Francisco de 

Goya, narrando uma cena em que “dois inimigos brandem os seus varapaus, em luta 

sobre as areias movedi�as” (SERRES, 1990, p. 11). Nesta alegoria, � representada a 

grande guerra que a humanidade vem atravessando com rela��o � natureza, na qual “os 

dois inimigos encontra-se no mesmo campo e, em vez de continuarem a lutar um contra 

o outro, combatem juntos contra o terceiro rival. Qual �?” (SERRES, 1990, p. 20), ou 

seja, os dois inimigos passam a n�o mais lutar entre si, mas juntam for�as e se voltam 

contra o terceiro elemento, que � justamente o meio natural. Nesta disputa,

[...] a lama engole os contendores; o rio amea�a o combatente: a 
terra, as �guas e o clima, o mundo silencioso, as coisas t�citas a� 
colocadas outrora como cen�rio em redor de representa��es 
vulgares, tudo isso, que nunca interessou a ningu�m, 
brutalmente e sem dizer �gua-vai, se interp�e a partir de agora 
entre as nossas manig�ncias. Irrompe na nossa cultura aquilo de 
que nunca t�nhamos formado sen�o uma id�ia local e vaga, 
cosm�tica – a natureza (SERRES, 1990, p. 14). 

Ademais, por sua vez, vale salientar que nesta se��o n�o queremos entrar em 

conflu�ncia com os outros referenciais de contrato, j� relatados por outros autores 

como: Hobbes, Locke e Rousseau. Contudo, iremos seguir tendo como foco a obra de 

Serres, mas n�o rejeitamos uma interface com os autores citados, j� que abordam a 

mesma tem�tica espec�fica explicitada no livro “O Contrato Natural”.

Serres (1990) coloca que o homem diferentemente do animal marca e suja o seu 

territ�rio conscientemente, para dele se apropriar, estabelecendo um sentimento de 

perten�a e posse com rela��o aos objetos, o Outro, a natureza. Esta raiz “estercor�ria ou 

excrement�cia do direito de propriedade parece-me uma fonte cultural do que se chama 

de polui��o, que longe de resultar, como um acidente, actos involunt�rios, revela 

inten��es profundas e uma primeira motiva��o” (SERRES, 1990, p. 57). Segundo o 
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mesmo autor, devemos relativizar o conceito de “meio ambiente”, j� que “pressup�e 

que n�s, homens, estamos no centro de um sistema de coisas que gravitam � nossa 

volta, umbigos do universo, donos e possuidores da natureza” (SERRES, 1990, p. 58), 

isto �, devemos redistribuir a posi��es, para que n�o ocorram hierarquiza��es de 

lugares, onde centro e periferia possam dialogar e ao mesmo tempo trocar de posi��o, 

numa rela��o intercambi�vel, harm�nica e consciente.

Segundo Serres (1990), somos parasitas, cujas pr�ticas n�o obedecem aos limites 

entre o uso e o abuso, ocasionando, desse modo, a fal�ncia do seu hospedeiro que � a 

Terra. No entanto, os parasitas n�o percebem que est�o irrevogavelmente caminhando 

para sua autodestrui��o, uma vez que a morte do hospedeiro implica em sua morte. Para 

o parasita “nem o uso nem a troca t�m valor para ele, porque desde logo se apropria das 

coisas, podendo at� dizer-se que as rouba, assedia-as e devora-as. Sempre abusivo, o 

parasita” (SERRES, 1990, p. 63).

No poema de Patativa do Assar�, intitulado “Minha impress�o sobre o trem de 

ferro” (2004), observamos que o poeta, semelhante a Serres (1990), tece uma forte 

cr�tica ao sistema parasit�rio que continua prevalecendo sobre o mundo. Nessa ordem, 

Patativa traz o trem de ferro como uma grande met�fora da a��o parasit�ria que nos tem 

aniquilado aos poucos. Vejamos o poema:

Quando eu escuto a barulheira horr�vel
Do trem que vem chegando na esta��o,
Penso at� que ele � vivo, ele � sens�vel
E que possui cora��o

No seu doido barulho e fuma�ando
Mostra um gesto de grande autoridade,
� que o trem revoltado est� raiando 
Contra a falsa e cruel humanidade

Quando parte soltando um grito agudo,
Os passageiros v�o fazendo acenos
E ele correndo vai levando tudo,
Pretos, brancos, mulatos e morenos.

Todos respeitam a passagem dele,
Ningu�m ri, ningu�m chinga, ningu�m zomba,
Pois a linha � somente para ele
Sempre foi respeitada a sua tromba

Constante faz o seu trajeto al�m,
Tendo em cada parada uma demora,
Muitas casas sabemos que ele tem
E em nenhuma das mesmas ele mora

No seu apito quando vai partindo
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H� um misto de m�goa e de tristeza,
� que o trem revoltado vai sentindo 
A mis�ria sem tr�gua da pobreza

Eu me sinto surpreso e pensativo
Vendo o trem quando chaga na esta��o
E tenho a sensa��o de que ele � vivo
E que possui tamb�m um cora��o. (ASSAR�, 2004, pp. 96-97). 

No poema vemos nitidamente a inten��o de Patativa em demonstrar o efeito 

predat�rio dos parasitas com rela��o ao seu hospedeiro. Este processo se torna evidente 

no poema, quando logo nos primeiros versos Patativa se refere ao trem de ferro, desse 

modo: “Penso at� que ele � vivo, ele � sens�vel/E que possui cora��o” (ASSAR�, 2004, 

p. 96), nestes versos observamos a insensibilidade do trem, que j� � traduzida pelo 

elemento qu�mico de sua composi��o, o ferro. Este elemento foi historicamente 

respons�vel pelo grande desenvolvimento industrial, sendo o s�mbolo da Revolu��o 

Industrial. O alargamento das linhas ferrovi�rias permitiu tamb�m um maior fluxo de 

mat�rias-primas que elevava a produ��o de manufaturas. De fato, o trem de ferro 

representava o progresso e consequentemente uma constante amea�a � natureza, j� que 

a malha ferrovi�ria atuou transformando a natureza e intervindo nela, estimulando, 

desse modo, os processos de industrializa��o e urbaniza��o. Assim, Patativa ao 

apresentar o trem de ferro como grande autoridade quer remeter ao car�ter invasivo e 

un�nime do desenvolvimento, uma vez que este elemento t�cnico, ao ser implantado 

pelo interior do Brasil, inscreveu novos modos de viver, pois o trem de ferro n�o s� 

modificava a paisagem, mas alterava tamb�m, a vida do homem sertanejo. Por isso 

mesmo, “os terminais ferrovi�rios, e os n�cleos urbanos que deles se desenvolveram, 

pareciam, aos olhos da popula��o sertaneja, ilhas de prosperidade em meio a um mundo 

rural e arcaico” (BORGES, 2000, p. 41).

Ainda nos versos “� que o trem revoltado est� raiando/Contra a falsa e cruel 

humanidade” (ASSAR�, 2004, 96), aqui vemos que o verbo “raiando” est� sendo 

empregado no sentido de “prevalecendo, imperando”, ou seja, o processo de 

industrializa��o est� ferozmente invadindo os rec�nditos mais pacatos do sert�o, 

tragando aos seus pr�prios criadores. Nesta mesma perspectiva, Serres (1990, p. 59) 

aponta para o risco que os homens correm ao construir sua pr�pria armadilha, sendo 

“colocados em perigos de morte pelos excessos cometidos sobre os seus hospedeiros, 

que, mortos, j� n�o os podem alimentar nem alojar”. Nos versos “vai correndo levando 

tudo,/pretos, brancos, mulatos e morenos” (ASSAR�, 2004, p. 96), o pronome 
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indefinido “tudo” resgata a ideia que o processo de industrializa��o n�o faz acep��o de 

coisas ou pessoas, mas devora intensamente a tudo e a todos. Sob esta �tica, Serres 

(1990, p. 59) alertava que 

�, pois necess�rio mudar de dire��o e abandonar o rumo 
imposto pela filosofia de Descartes. Em virtude dessas 
intera��es cruzadas, o dom�nio permanece apenas por um breve 
prazo e torna-se depois servid�o. Do mesmo modo, a 
propriedade continua como um dom�nio r�pido ou acaba em 
destrui��o. 
Eis a bifurca��o da hist�ria: ou a morte ou a simbiose.

Com rela��o aos versos “No seu apito quando vai partindo/h� um misto de 

m�goa e de tristeza” (ASSAR�, 2004, p. 96), podemos observar que o poeta traduz 

nestes versos a alquimia de sentimentos vivenciada pelo sertanejo, pois o trem de ferro 

possui duplo significado, representa, por um lado, o fant�stico progresso e o sonho de 

sair da condi��o miser�vel, e por outro, o triste reconhecimento da destrui��o das 

antigas forma��es socias, nas quais predominava um sentimento de coletividade e 

partilha comum da terra. No entanto, o cen�rio atual requer uma nova vis�o sobre a 

ci�ncia associada a padr�es tecnol�gicos, “onde desenvolvimento e ecologia n�o sejam 

ideias antag�nicas” (REIGOTA, 2001, p. 49), implementando segundo Leff (2002) uma 

“racionalidade ambiental”, fundada nas condi��es ecol�gicas para aproveitar a 

produtividade prim�ria dos ecossistemas e das bases de sustentabilidade aos processos 

de industrializa��o. De modo semelhante, Octavio Paz nas suas aulas no Texas em 

1969, dizia: 

Esque�amo-nos por um momento dos crimes e das burrices que 
foram cometidas em nome do desenvolvimento, da R�ssia 
comunista a �ndia socialista e da Argentina peronista ao Egito 
nasserista e vejamos o que acontece nos Estados Unidos e 
Europa Ocidental: a destrui��o do equil�brio ecol�gico, a 
polui��o dos esp�ritos e dos pulm�es, as aglomera��es e os 
miasmas nos sub�rbios infernais, os estragos ps�quicos na 
adolesc�ncia, o abandono dos velhos, a eros�o da sensibilidade, 
a corrup��o da imagina��o, o aviltamento de erros, a 
acumula��o do lixo, a explos�o do �dio. Diante dessa vis�o 
como n�o retroceder e procurar outro modelo de 
desenvolvimento? Trata-se de uma tarefa urgente e que requer 
igualmente ci�ncia e imagina��o, honestidade e sensibilidade, 
uma tarefa sem precedentes, porque todos os modelos de 
desenvolvimento que conhecemos, venham do oeste ou do leste, 
levam ao desastre (in REIGOTA, 2001, pp. 48-49).
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Tal pensamento questiona a real produtividade da ci�ncia cl�ssica fundamentada 

no dom�nio da natureza. Entretanto, vem paulatinamente despontando uma tend�ncia 

p�s-moderna de fazer ci�ncia. Esse vi�s p�s-moderno originou-se nos anos 70 e “est� 

relacionado com o discurso das responsabilidades humanas, o desenvolvimento 

sustentado” (REIGOTA, 2001, p. 42). Nessa �tica, o “desenvolvimento leva a 

revalorizar, regatar e melhorar um conjunto de t�cnicas tradicionais e a desenvolver 

novos saberes pr�ticos e conhecimentos cient�ficos” (LEFF, 2002, p. 88). Desse modo, 

As aplica��es pr�ticas da ci�ncia e do progresso e da 
racionalidade econ�mica dominante. N�o obstante, o 
desenvolvimento do conhecimento cient�fico-tecnol�gico gerou 
um potencial inovador, fundado no conhecimento da natureza, 
que p�de orientar-se para o desenvolvimento de novos recursos 
naturais e tecnol�gicos para o aproveitamento de fontes 
alternativas de energia e para o desenho de novos produtos, 
dando suporte a um projeto de civiliza��o e a uma estrat�gia de 
desenvolvimento que incorporam as condi��es de conserva��o 
e o potencial ecol�gico e cultural de diferentes forma��es 
sociais. Abre-se, assim, a possibilidade de organizar um 
processo econ�mico a partir do desenvolvimento das for�as 
ecol�gicas, tecnol�gicas e sociais de produ��o, que n�o est� 
sujeito � l�gica de economias concentradoras, de poderes 
centralizados e da maximiza��o de lucros de curto prazo, 
abrindo a via para um desenvolvimento igualit�rio, sustent�vel 
e sustentado (LEFF, 2002, p. 88).

Seguindo esta linha de an�lise, o que fica evidente � que precisamos cruzar os 

contratos sociais e naturais para que possamos alcan�ar maior �xito nas nossas rela��es 

com o Outro que � a natureza e com n�s mesmos. Nesses termos, Serres argumenta que:

� imposs�vel separar estas duas vezes duas leis sob pena de 
�dio. Para defender a terra, atacamos, odiamos e matamos 
tantos homens que alguns dentre eles acreditam que tais 
carnificinas pertenciam � hist�ria. Ao contr�rio, para defender 
ou atacar outros homens, devastamos sem pensar  a paisagem e 
apressamo-nos a destruir a Terra inteira. Portanto, as duas 
obriga��es contratuais, social e natural, t�m entre si a mesma 
solidariedade como aquela que liga homens ao mundo e este aos 
homens (SERRES, 1990, p. 82).

Assim sendo, Patativa quando afirmava nos versos “e tenho a sensa��o de que 

ele � vivo/e que possui tamb�m um cora��o” (ASSAR�, 2004, p. 97), revela o desejo de 

congru�ncia entre os dois contratos, j� que “estas duas leis constituem, portanto, apenas 

uma” (SERRES, 1990, p. 82) e fazem parte de um sistema onde � transgredida as 

fronteiras entre local e o global, campo e cidade, raz�o e emo��o. Nesta teia de rela��es
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Vivemos contratualmente com a Terra, desde h� muito pouco 
tempo. Como se nos tron�ssemos o seu sol ou o seu sat�lite, 
como se ela se tornasse o nosso sat�lite ou nosso sol. 
Empurramo-nos e encostamo-nos uns aos outros. Com um 
bra�o de ferro, o cord�o umbilical ou liga��o sexual? Tudo isso 
e mais nada. As cordas que nos atam em conjunto formam, em 
suma, um terceiro mundo: nutritivas, materiais, cient�ficas e 
t�cnicas, informacionais, est�ticas e religiosas. Eq�ipotentes a 
ela ,torna-mo-nos o biplaneta, ambos ligados por todo um 
mundo de rela��es. Uma nova revolu��o, no sentido 
corperniciano, para a nossa grandeza e as nossas 
responsabilidades. O contrato assemelha-se a um contrato de 
casamento, para o melhor e para o pior (SERRES, 1990, pp. 
171-172). 

Essa nova articula��o proposta por Serres (1990) anuncia uma nova forma de 

conceber as rela��es entre homem/sociedade/mundo, fazendo uma analogia com o 

processo de metamorfose sofrido pela corda, j� que a mesma possui a capacidade de “se 

esticar, r�gida, torna-se-� mais s�lida” (SERRES, 1990, p. 166), j� quando n�o contra�da 

torna-se “suave, enrolada, dobrada, adormecida, enroscada, ela invagina-se, ausenta-se” 

(SERRES, 1990, p. 166). Assim, esta mudan�a natural e cient�fica apresentada por 

Serres (1990) alia-se a vis�o de Patativa do Assar�, na medida em que, “um contrato 

querer� dizer que estamos juntos, apertados, sujeitos ao mesmo limite” (SERRES, 1990, 

p. 167). Nesta rela��o de interdepend�ncia,

O mais pequeno movimento de liberdade de um ou do outro 
pode reagir, sem esperar, aos limites dos constrangimentos do 
terceiro, cuja rea��o se reflecte sobre os primeiros, sem 
dificuldade. Eis um sistema de rela��es, um conjunto de trocas. 
De repente, e num tempo real, cada elemento deste grupo, 
ligado, consegue mecanicamente, por for�a e movimento, 
compreender a posi��o dos outros, porque n�o deixa de estar 
informado dela (SERRES, 1990, p. 167). 

Nesse sentido, ao concebermos o “Universo como uma teia din�mica de eventos 

interconectados, onde cada part�cula, de certo modo, consiste em todas as demais 

part�culas” (CEMA, 1989, p. 69), mesmo diante das mult�plices rela��es entre natureza 

e desenvolvimento, estamos caminhando para o princ�pio da unidade do mundo, atrav�s 

do princ�pio de um desenvolvimento ancorado em bases sustent�veis, onde as rela��es 

interativas e paradoxais est�o intrinsecamente ligadas ao todo. � nesta dire��o que 

avan�aremos na pr�xima se��o, levando em considera��o a exist�ncia do Todo como 

unidade de sentir-e-de-ser, na po�tica de Patativa do Assar�.
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1.7 Consci�ncia Hol�stica da Natureza e emerg�ncia da vida

“H� algo de org�nico e de hol�stico na Natureza 
que d� forma aos seus fins e dirige o seu curso. 
(...) O emergir e o auto-aperfei�oamento na 
Totalidade e o processo lento mas sem falha � a 
finalidade deste Universo Hol�stico.”

(Jan Smuts)

O paradigma hol�stico (do grego Holos: totalidade) tem ra�zes fundamentadas na 

f�sica atual, a qual trilhou caminhos que conduziram a uma vertente filos�fica 

denominada abordagem bootstrap que significa “cadar�o de bota, e ainda segundo 

Basarab Nicolescu, empenhar-se em levantar-se com as pr�prias botas” (CREMA, 

1989, p. 44). Tal abordagem enxerga o universo como “uma teia de eventos inter-

relacionados, cuja estrutura � determinada pela coer�ncia total de todas as suas inter-

rela��es” (CREMA, 1989, p. 44). Entretanto, cumpre assinalar que, a teoria hologr�fica 

possui uma nova vis�o da realidade. Tal concep��o, foi formulada “pelo f�sico Gabor 

em 1948, s� p�de ser confirmada no in�cio da d�cada de 60 com o surgimento do laser –

o que lhe valeu o Pr�mio Nobel em 1971” (CREMA, 1989, p. 45). Por essa via, a 

holografia se fundamenta na,

reconstru��o de ondas, o que possibilita uma esp�cie de 
fotografia denominada holograma, cuja fantamag�rica imagem 
reconstitu�da � inteira e tridimensional. O verdadeiramente 
assombroso para a mente cartesiana � que, ao se cortar o 
holograma ao meio, a unidade � reconstitu�da em cada peda�o; 
e se o processo da divis�o � repetido, cada parte do holograma 
conter�, praticamente, a imagem inteira, e assim 
indefinidamente. Torna-se evidente que n�o apenas as partes 
est�o no todo, como tamb�m o todo est� nas partes, o que valida 
cientificamente o antigo princ�pio de correspond�ncia 
herm�tico, primeiro preceito da T�bua da Esmeralda, de 
Hermes Trimegistus, considerado um dos primeiros mestres da 
humanidade, que afirma: O que est� em cima � como o que est� 
em baixo, e o que est� em baixo � como o que est� em cima 
(CREMA, 1989, p. 45).

A teoria hologr�fica repercutiu em v�rias �reas do conhecimento, desde a 

zoologia, passando pela neuroci�ncia, at� a filosofia, a f�sica e a matem�tica. De acordo 

com “Marilyn Fergunson, � uma teoria integral, de tal ordem, que abrange todas as 
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rebeldias da ci�ncia e do esp�rito. Ela pode muito bem ser o padr�o paradoxal e sem 

contornos pelo qual nossa ci�ncia vive clamando” (CREMA, 1989, p. 47). Essa nova 

concep��o acarreta uma “dimens�o t�o paradoxal, abrangendo de tal forma o 

imagin�rio, que escapam completamente da linguagem usual, dualista e linear, exigindo 

uma nova linguagem paradoxal ou uma hololinguagem” (CREMA, 1989, p. 47). Nesse 

sentido, a hololinguagem 

� uma linguagem contradit�ria, inaugurada por Gautama, o 
Buda, quando este diz, a respeito da experi�ncia dos fen�menos 
dos seres, pensamentos, conceitos, ego, sujeito-objeto etc: N�o 
se pode dizer que existe/ N�o se pode dizer que n�o existe/ N�o 
se pode dizer que existe nem que n�o existe. Escolhemos o 
termo Holos, conferindo-lhe uma defini��o que integra a 
aparente contradi��o devido ao fato hologr�fico, no qual o Todo 
comp�e todas as partes (WEIL apud CREMA, 1989, p. 47). 

O fil�sofo e general sul-africano Ian Smuts (1870-1950) foi o inaugurador do 

atual paradigma hol�stico e desenvolveu o termo Holismo dentro de uma perspectiva 

integradora, que “substitui o conceito de vida pelo de Todo, e aponta para o aspecto 

individual e tamb�m universal da Mente, como um “�rg�o do Todo”, cuja nova ordem 

caracteriza-se pela liberdade, flexibilidade e criatividade” (CREMA, 1989, p. 61). Nesse 

sentido, o conceito atinge uma dimens�o universal:

A �ltima atividade do universo, sint�tica, ordenadora, 
organizadora e reguladora que explica todos os seus 
agrupamentos e s�nteses estruturais, partindo do �tomo e das 
estruturas f�sico-qu�micas, at� a Personalidade humana, 
passando pela c�lula, pelos organismos e pela mente nos 
animais. O car�ter de unidade ou totalidade sint�tica que tudo 
permeia e que est� em constante crescimento nestas estruturais 
nos leva a um conceito de Holismo como sendo a atividade 
fundamental subjacente e coordenando as outras, assim como 
uma vis�o do universo como sendo um Universo Hol�stico 
(WEIL apud CREMA, 1989, pp. 61-62).

Enfocando a quest�o por essa via, podemos observar que a poesia de Patativa do 

Assar� compartilha dessa concep��o, na medida em que, concebe a natureza/universo 

como algo ativo, vital e criativo, que se consolida dentro de uma atividade operativa 

hol�stica �nica, mas respeitando irrevogavelmente a individualidade e o que cada 
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elemento tem de fecundo. Assim, seus versos, estabelecem um sistema de continuidade 

evolutiva entre mat�ria, vida e mente. Tal concep��o � articulada ao conceito de 

Noosfera, “na vis�o de Chardim, significa a teia de ideias que cobre todo o Planeta. 

Nessa abordagem, as coisas n�o s�o aparecidas no Universo: elas s�o nascidas, tendo 

gesta��o e evolu��o” (CREMA, 1989, p. 64). Desse modo, a poesia de Patativa 

estabelece um “Holocontinuum”, onde ocorre uma “transcomunica��o que, quando 

transcorre no n�vel consciente, origina a viv�ncia hol�stica, ou transpessoal, ou c�smica: 

a viv�ncia inef�vel da n�o-dualidade” (CREMA, 1989, p. 70). Vejamos os versos 

abaixo, retirados do poema “A Terra � Natur�”:

Este praneta comum,
Pois a terra, com certeza, 
� obra da Natureza
Que pertence a cada um.

Esta terra � como o S�
Que nace todos os dia
Briando o grande, o men�
E tudo que a terra cria.
O s� quilar�a os monte,
Tomb�m as �gua das fonte,
Com a sua luz amiga,
Potrege, no mesmo instante,
Do grandai�o elefante
A pequenina formiga.

Esta terra � como a chuva,
Que vai da praia a campina,
M�ia a casada, a vi�va,
A v�ia, a mo�a, a menina.
Quando sangra o nevu�ro,
Pra conquist� o aguac�ro,
Ningu�m vai faz� fuxico,
Pois a chuva tudo cobre,
M�ia a tapera do pobre
E a grande casa do rico.

Esta terra � como a lua,
Este foco prateado
Que � do campo at� a rua,
A lampa dos namorado;
Mas, mesmo ao v�io cacundo,
J� com ar de moribundo
Sem am�, sem vaidade,
Esta lua c� de prata
N�o lhe d�xa de s� grata;
Lhe manda quilaridade.

Esta terra � como o vento,
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O vento que, por capricho
Assopra, �s vez, um momento,
Brando, fazendo cuchicho.
�tras vez, vira o cap�ta,
Vai fazendo piru�ta,
Roncando com desatino,
Levando tudo de m�io
Jogando argu�ro nos �io
Do grande e do pequenino.

Se o orgui�so podesse
Com seu ranc� desmedido,
Tarvez at� j� tivesse
Este vento repartido,
Ficando com a vira��o
Dando ao pobre o furac�o;
Pois sei que ele tem vontade
E acha mesmo que percisa
Goz� de fresc� da brisa,
Dando ao pobre a tempestade.

Pois o vento, o s�, a lua,
A chuva e a terra tamb�m,
Tudo � coisa minha e sua,
Seu dot� conhece bem.
Pra se sab� disso tudo
Ningu�m precisa de istudo;
Eu, sem escrev� nem l�,
Conhe�o desta verdade,
Seu dot�, tenha bondade
De uvi o que v� diz�. (ASSAR�, 2006, pp. 328-330).

Nos versos “Esse praneta comum/Pois a terra, com certeza/� obra da Natureza/ 

Que pertence a cada um” (ASSAR�, 2006, p. 328) o poeta estabelece uma id�ia de 

pertencimento de cunho hol�stico que, traz a no��o de participa��o coletiva do sistema 

c�smico, onde os eventos se interligam e se inter-relacionam. Patativa percebe o seu 

meio como uma teia de interconex�o c�smica, onde o homem � parte integrante dessa 

din�mica universal. A compara��o estabelecida entre a terra e os elementos naturais: 

“sol, �gua, chuva, lua, vento” possibilita um indissol�vel di�logo entre homem e 

universo, “atrav�s de infind�veis eventos que se intercruzam. O Todo responde � minha 

indaga��o e minha pr�pria pergunta faz parte do Todo. De alguma forma somos capazes 

de potencializar as mensagens c�smicas impl�citas: o Universo n�o me � indiferente” 

(CREMA, 1989, p. 49). De acordo com Pierre Weil a vis�o hol�stica se dar� de forma 

contundente e natural no homem do campo, j� que

Os camponeses, gra�as ao seu contato direto coma natureza, 
est�o em condi��o de observar a interdepend�ncia de tudo o que 
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existe; al�m disso, sua observa��o cotidiana ou sazonal os fez 
ver in vivo a imperman�ncia e a inconstante transforma��o do 
natural. Sabendo que tudo se transforma, est�o a um passo da 
descoberta da vis�o hol�stica (EEIL, 1990, p. 32).

Ainda nos versos “Protege no mesmo instante/Do grandai�o elefante/A 

pequenina formiga” (ASSAR�, 2006, p. 328), observamos que o mundo para o poeta � 

um todo din�mico e indivis�vel, onde n�o existem partes mais fundamentais do que 

outras, pois as partes est�o essencialmente inter-relacionadas. Desse modo, “o grandai�o 

elefante e a pequenina formiga” s� podem ser entendidos dentro de um processo 

c�smico, no qual “h� movimento, mas n�o existem, em ultima an�lise, objetos 

moventes; h� atividades, mas n�o existem atores; n�o h� dan�arinos, somente dan�a” 

(CAPRA apud CREMA, 1989, p. 48). Convergindo para essa mesma dire��o, Crema 

aponta que

[...] o conceito de Gaya, dos neo-ecologistas, o de h�lon, de 
Koestler, o de sintropia, de Szen-Gyorgyi, o de tend�ncia 
m�rfica, de Whyte, o de tend�ncia formativa, de Rogers, o de 
entropia decrescente, de Charon, o de estruturas dissipadoras, 
de Prigogine, juntamente com a lei de complexidade-
consci�ncia, de Teilhard Chardin e a concep��o evolutiva de Sri 
Aurobindo, todas estas inteligentes formula��es retificam  a 
abordagem da Evolu��o Criativa de Jan Smuts (CREMA, 1989, 
p. 67).

Nessa correla��o, o poeta estabelece uma conviv�ncia harm�nica entre todos os 

seres, de modo que, toda atitude omissa e extremista provoque um profundo 

desequil�brio. Assim, o poema traz uma nova vis�o de mundo, que vem substituir a 

no��o cartesiana-newtoniana do mundo como m�quina especular, e “aponta para o 

Universo como um incomensur�vel campo de consci�ncia, onde desenrola-se o 

Holograma misterioso da Holocria��o” (CREMA, 1989, p. 49). O grande e o pequeno, 

o rico e o pobre, o velho e o novo s�o partes constituintes de um “universo palpitante, 

de pura vacuidade f�rtil, com ilimitado potencial de manifesta��o. Uma realidade onde 

o s�lido � fic��o e o elemento inexiste: um campo espacial de energia e consci�ncia 

povoado de eventos interconectados” (CREMA, 1989, pp. 48-49). Nessa ordem de 

ideias, as polaridades se desfazem e nos deparamos “com um horizonte muito similar ao 

contemplado pelos antigos m�sticos” (CREMA, 1989 p. 52), onde havia uma 

“fundamental integra��o do esquerdo e do direito, yang e yin, Ocidente e Oriente, 

ci�ncia e m�stica” (CREMA, 1989, p. 55).
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A extrema an�lise conduziu � extrema s�ntese. O antigo e o 
novo se interpenetram, fecundando-se num inesperado 
encontro. Ci�ncia e consci�ncia reencontra-se, indicando que h� 
esperan�a para o Projeto Humano. Dos escombros da velha 
racionalidade e da esclerose degenerativa dos valores da nossa 
�poca, qual F�nix que renasce das pr�prias cinzas, desponta o 
novo paradigma, abrindo caminho para o novo homem 
(CREMA, 1989, p. 57).

No trecho “Pois o vento, o S�, a Lua/A chuva e terra tamb�m/Tudo � coisa 

minha e sua” (ASSAR�, 2006, p. 330), notamos que o poeta aponta atrav�s dos 

pronomes possessivos “meu e “seu” para uma vis�o participativa, na qual cada ser � 

respons�vel pelo universo org�nico que faz parte. Convergindo para essa mesma 

dire��o, o f�sico moderno Jean Charon, num surpreendente discurso, afirmou que:

Na verdade, h� algo muito curioso: as menores part�culas, as 
mol�culas e os homens, s�o livres. Todavia, tudo se relaciona 
intuitivamente como o ser. Chamo ser ao todo, e poder�amos 
dizer que, num n�vel cosmol�gico, o ser � o Universo como um 
Todo, inclusive, ser no sentido de esp�rito. Tudo indica que o 
ser est� vivendo por conta pr�pria e sabe, portanto, para onde 
est� indo. N�s – assim com as part�cula e as mol�culas –
vivemos voltados para as nossas individualidades, utilizamos 
nossas liberdades, mas caminhamos em dire��o ao vir-a-ser, ao 
ponto exato transcendental, somos guiados por um universo 
perfeito (GEORGE apud CREMA, 1989, p. 68). 

No poema “Eu e a pitomb�ra” podemos observar tamb�m, um v�nculo 

sinerg�tico entre poeta e natureza que resulta invariavelmente em uma experi�ncia de 

cunho hol�stico. Vejamos o poema:

Aqui dentro do meu peito
O meu cora��o idoso
T� sendo do mesmo jeito
Do relojo prigui�oso 
Que no compasso demora
Marcando fora das hora
E que tanto se aperreia
Andando fora da tria
Que quando d� meio-dia
Ele t� nas dez e meia.

Mas por�m meu cora��o
Naquela vida passada

J� teve a mesma fei��o
Da pitomb�ra copada
Que havia no meu terr�ro
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Onde os passo prazent�ro
Cantava era mesmo que escut�
Cantava com tanto am�
Que era  mesmo que escut�
Um coro celesti�
Do anjo do Criad�.

Parece que os passarinho
Para aquele verde abrigo
Convidava seus vizinho,
Seus parente e seus amigo
Crescendo os nurmo das ave
Cada qu� mais agradave
Sobre a copa hospital�ra,
Quanto mais dia passava
Mais passarinho chagava
Na copa da pitomb�ra.

[...]

A pitomb�ra frondosa
Se ria cotente
Uvindo as voz sonorosa
Daqueles musgo inocente,
Mas quem repara conhece
Que as ave tamb�m padece,
Triste coisa aconteceu,
Tudo aquilo se acabou,
A pitomb�ra secou,
A pitomb�ra morreu.

A pitomb�ra morreu
Depois que tanto gozou,
A natureza lhe deu
E a natureza tomou
E as suas f�ia caindo
As ave foro fugindo
Atr�s doutro parad�ro,
Se acabou a poesia,
Aquela grande alegria
Que havia no meu terr�ro.

[...]

Pitomb�ra, pitomb�ra
Teu fracasso continua,
Nesta vida passag�ra
Minha sorte � como a tua,
Pitomb�ra distruida,
Eu tamb�m na minha vida
Tive amo e tive carinho,
Eu j� fui do mesmo jeito,
Aqui dentro do meu peito
Cantava meus passarinho.

[...]
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Por�m, como a feia bruxa
Quando qu� faz� mardade
Foi chegando as f�ia mucha
Do jardim da mocidade,
Depois as f�ia Cairo
E os passarinho fugiro,
Onde tudo era beleza
Se arranchou sodade
Cantando a minha tristeza.

Vendo desaparecer
Aquele belo istribio
Come�ou meu padecer,
Meu mundo ficou vazio,
Sem d� e sem compaix�o
O conjunto de iluz�o
Do mei peito se afastou,
Hoje s� resta a lembran�a,
At� o passo esperan�a
Bateu as asa e voou (ASSAR�, 2005, pp. 293-297).

Nesse ininterrupto di�logo da po�tica patativiana com a Natureza sertaneja, 

ocorre um movimento hol�stico, na medida em que, o poeta compara o homem a seu 

habitat, atribuindo as mesmas caracter�sticas e circunst�ncias, j� que “transformando o 

espa�o, os meios natural e social, o homem tamb�m � transformado por eles” 

(REIGOTA, 2001, p. 15). Nessa l�gica, baseado no poema acima, o poeta descreve em 

seus versos a trajet�ria de vida da pitombeira desde a sua jovialidade, onde “A 

pitomb�ra frondosa/Se ria toda contente” (ASSAR�, 2005, p. 294), at� o tempo de sua 

decad�ncia e morte: “Triste coisa aconteceu/Tudo aquilo se acabou,/A pitomb�ra 

secou,/A pitomb�ra morreu” (ASSAR�, 2005, p. 294). Assim, podemos notar a partir 

do poema o principio da abordagem hol�stica, a qual “consiste em lan�ar pontes sobre 

todas as fronteiras, embora sabendo que o espa�o n�o tem fronteiras” (WEIL, 1990, p. 

20), isto �, o poeta deixa claro o princ�pio de interdepend�ncia entre as esp�cies, j� que 

a morte da pitombeira afeta diretamente o meio que a cerca: “As aves foro 

fugindo/Atr�s doutro parad�ro” (ASSAR�, 2005, p. 295), al�m dos aspectos que 

provocam a deterioriza��o do ambiente f�sico, a morte da pitombeira implicou tamb�m, 

no esfacelamento da subjetividade do poeta, uma vez que, a abordagem hol�stica “tende 

a ultrapassar a aparente oposi��o entre o pessoal e o transpessoal, entre a mat�ria e o 

esp�rito, ou entre o ser e Ser” (WEIL, 1990, p. 23), tal quest�o se torna evidente nos 

seguintes versos: “Se acabou a poesia/Aquela grande alegria/Que havia no terr�ro” 

(ASSAR�, 2005, p. 295). O poeta ainda coloca-se dentro de uma rela��o sim�trica com 

a pitombeira, reconhecendo em ambos o car�ter ef�mero e mut�vel “Pitomb�ra, 
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pitomb�ra/Teu fracasso continua/Nesta vida passag�ra/Minha sorte � como a tua” 

(ASSAR�, 2005, p. 295). Nesses termos, observamos que o eu-l�rico converge para 

fundamentos que operam a abordagem hol�stica do Real, os quais permitem:

_ Uma transforma��o individual, gra�as � identifica��o e � 
dissolu��o dos obst�culos no plano humano.
_ Fornecer um apoio para a transforma��o cultural no plano da 
sociedade, a partir de uma harmonia entre o humano e todos os 
outros seres.
_ O retorno a uma rela��o harmoniosa com a natureza e o 
universo em geral (WEIL, 1990, p. 51).

� nessa participa��o como expans�o de uma consci�ncia social-ecol�gica que 

Patativa desenvolve sua po�tica, cujas ra�zes est�o na totalidade do Ser. Esse 

movimento transmuta a vida de quem a ele se aplica. Patativa inaugura uma nova 

Poiesis, que logo passa a condi��o de Kartharsis que � o “prazer dos afetos provocados 

pelo discurso ou pela poesia, capaz de conduzir o ouvinte e o espectador � 

transforma��o de suas convic��es quanto � libera��o de sua psique” (JAUSS, 2002, p. 

101), ou seja, � a fun��o social da arte, que se d� na experi�ncia est�tica que motiva o 

receptor � a��o. 

Partindo de tal premissa, a po�tica patativiana revela um novo olhar sobre a 

natureza, que abre novas veredas para a supera��o da crise ecol�gica “que amea�a 

provocar um colapso definitivo na civiliza��o dita moderna” (CREMA, 1989, p. 21). 

Nesse contexto, analisaremos a poesia de Patativa do Assar� pela perspectiva 

Ecocr�tica, buscando enxergar nos seus versos uma natureza real que dialoga 

ininterruptamente com o homem. Tal concep��o vem trazer ao texto liter�rio um 

“antropocentrismo alargado”, no qual prioriza a id�ia de que, “n�o � Gaya que fornece 

condi��es favor�veis � vida; � a Vida que mant�m Gaya. E se n�s, seres humanos, 

constitu�mos, sem d�vida, parte da massa cinzenta ou do c�rtex cerebral de Gaya, h� 

que se reconhecer tamb�m que temos sido seu c�ncer” (CREMA, 1989, pp. 21-22). O 

vi�s da ecocr�tica busca analisar o ambiente ecol�gico dentro do texto liter�rio, 

possibilitando uma reflex�o cr�tica sobre o modo como o homem se relaciona com a 

natureza e consequentemente, proporciona uma avalia��o sobre a crise planet�ria que 

representa atualmente, uma s�ria amea�a � vida de Gaya17. 

17 A concep��o de Gaya que adotamos est� fundamentada nas ideias de Leonardo Boff (2010), quando 
afirma que “Terra, vida e humanidade s�o express�o de um mesmo e imenso processo evolucion�rio que 
se iniciou h� 13 bilh�es de anos. Terra, vida e humanidade formam uma �nica realidade complexa e 
diversa. � o que nos testemunham os astronautas quando v�em a Terra l� de fora a partir de suas naves 
espaciais: Terra, biosfera e humanidade n�o podem ser distinguidas, formam uma �nica e irradiante 
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Assim sendo, a Ecocr�tica como ferramenta de an�lise, nos permitir� investigar a 

po�tica de Patativa do Assar�, dentro de um novo olhar ecol�gico-ambiental, no qual 

prioriza uma consci�ncia ecol�gica, deixando de lado “uma arraigada atitude 

fragmentada, geradora de aliena��o, conflitos e incont�vel sofrimento ps�quico” 

(CREMA, 1989, p. 23). Entretanto, cumpri assinalar que, a ecocr�tica n�o se assemelha 

a teoria p�s-modernista, mas comunga com a ecologia p�s-moderna do mesmo 

referencial cient�fico, isto �, “a ecocr�tica singulariza-se, entre as teorias liter�rias e 

culturais contempor�neas, por sua estreita rela��o com a ci�ncia da ecologia” 

(GARRARD, 2006, p. 16). Esse fato vem romper com uma cosmovis�o moderna, 

caracterizada pelo racionalismo cient�fico, que resultou num catastr�fico problema, 

“simbolizado pela devasta��o irrevers�vel e suicida do ecossistema planet�rio” 

(CREMA, 1989, p. 25).  

Ao enfocarmos a poesia de Patativa do Assar� por essa via, evidenciaremos um 

amplo campo de an�lise, que possibilita ao estudioso “transgredir os limites 

disciplinares e desenvolver, tanto quanto poss�vel, sua pr�pria “capacita��o ecol�gica” 

(GARRARD, 2006, p. 16). Nessa ordem, nos propomos nas p�ginas seguintes, 

investigar a po�tica patativiana por meio da ecocr�tica, procurando estabelecer uma 

conex�o entre “o conhecimento ecol�gico da natureza e sua inflex�o cultural” 

(GARRARD, 2006, p. 29), o que resultar� em “estudos interdisciplinares que recorram 

�s teorias liter�rias e culturais, � filosofia, � sociologia, � psicologia e � hist�ria 

ambiental” (GARRARD, 2006, p. 29).  

unidade. Tudo � vivo. A Terra � Gaia” (p. 28). Ainda segundo Greg Garrard entendemos que “Gaia � 
din�mica e imprevis�vel, n�o est�tica e harmoniosa, ainda que a hip�tese afirme que ela tende para um 
equil�brio geofisiol�gico de energia e dos componentes qu�micos an�logo ao equil�brio fisiol�gico dos 
organismos” (GARRARD, 2006, p. 243).
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CAP�TULO II: NOVOS �MBITOS DE VIV�NCIA ATRAV�S DA CONEX�O 

HOMEM/TEXTO/NATUREZA

2.1 Resson�ncias da natureza no discurso liter�rio brasileiro

A valoriza��o da natureza, e a consequente 
abund�ncia de textos que fazem sua descri��o 
ou paneg�rico, � um fen�meno universal. Mas, 
entre n�s, esse motivo chegou a assumir um 
aspecto normativo (CARVALHO, 2005, p. 21).

Atrav�s dos tempos a natureza sempre esteve retratada de diversos modos na 

literatura. Assim sendo, “a literatura fornece um campo f�rtil para as pesquisas sobre a 

rela��o do ser humano com a natureza” (MEYER, 2008, p. 24). A marca da natureza na 

literatura brasileira aparece como uma constante, e fica claro que 

a natureza sempre foi presen�a essencial desde as primeiras 
manifesta��es liter�rias no Brasil. No s�culo da descoberta, os 
cronistas aqui fixados queriam dar informa��es � Metr�pole. 
Ao lado da influ�ncia do esp�rito renascentista, com a sua 
curiosidade e interesse pelas coisas da natureza, a inten��o 
informativa resulta nessa presen�a constante, que passa, mais 
tarde, a constituir a norma � qual nos referimos, observada por 
quase todos os autores e valorizada, [...],  pelos primeiros 
cr�ticos ou comentaristas que pretendiam proporcionar vis�o 
panor�mica da nossa literatura (CARVALHO, 2005, p. 48). 

Assim, observamos que a literatura brasileira retrata de maneira exemplar a 

rela��o, quer seja harmoniosa, quer seja conflituosa do homem com a natureza. 

Segundo Cruz “n�o h� na��o, entre as de grande extens�o territorial, como a brasileira, 

que possua literatura t�o diversificada, t�o exemplificativa e t�o representativa de sua 

pr�pria topogeografia como a nossa” (2011, p. 15). Por isso, ao elegermos o discurso 

liter�rio como fonte documental �tica e est�tica da rela��o sociedade e meio ambiente, o 

estudo torna-se mais significativo e interessante, j� que o discurso liter�rio � imbu�do 

por um campo simb�lico e subjetivo repleto de significados que atravessa a superf�cie 

do texto, estabelecendo uma intera��o entre o texto e o leitor. Por essa via, a literatura 

transfigura o real, dando-lhe uma conota��o universal, atemporal e anespacial, 



69

conferindo ao homem um processo de humaniza��o,18 uma vez que, os recursos da 

narrativa convergem para grandes dramas humanos e sociais, esse processo se d� 

atrav�s da “linguagem liter�ria da fabula��o das personagens, da imagina��o de seus 

conflitos, da concep��o do enredo como encadeamento de fatos dotados de uma 

determinada l�gica e sentido, e da representa��o do espa�o por meio das t�cnicas da 

descri��o” (MURARI, 2009, pp. 37-38).

Em tal perspectiva, adotando a literatura como fonte hist�rica e como objeto de 

pesquisa, devemos atentar, para o fato de que “a significa��o da literatura n�o est�, por 

conseguinte, nela mesma, mas nas possibilidades de interpreta��o de sua intera��o com 

o real” (RICOEUR, 1997 apud MURARI, 2009, p. 39). Desse modo, a literatura 

constitui-se como dimens�o central na reconstitui��o da imagem de Brasil em sua 

profundidade, para al�m de estere�tipos ou de descri��es vazios e superficiais, 

sedimentando espa�os que n�o s�o apenas cen�rios ou molduras de personagens da 

fic��o romanesca, mas evidenciou-se como “tem�tica sociol�gica, objeto de pesquisa e 

de explora��o, algo que cabia conhecer, registrar, inventariar, seja em fun��o da amea�a 

destrutiva do progresso inevit�vel, seja como territ�rio e mat�ria-prima para a 

constitui��o do futuro de prosperidade” (MURARI, 2009, p. 31). 

Ancorados nessa vis�o, podemos observar que nas primeiras manifesta��es 

liter�rias da era colonial at� o pr�-modernismo reside um tra�o comum, que � a inten��o 

de estabelecer uma identifica��o com a terra m�e. No entanto, de acordo com a 

manifesta��o liter�ria em voga, alguns aspectos ligados ao tratamento da natureza 

podem variar de acordo com a inten��o e os motivos priorizados. Nessa ordem, notamos 

que a natureza adquire no contexto da literatura brasileira diferentes conota��es que ao 

mesmo tempo se chocam e convergem entre si: 

inst�ncia do sagrado, modelo de conhecimento, meio f�sico, 
espa�o da barb�rie, territ�rio a ser conquistado e colonizado, 
fronteiras a serem definidas, ambiente de luta pela 
sobreviv�ncia, espa�o ex�tico dos tr�picos, fonte de riqueza na 
forma de mat�rias-primas e terrenos, paisagem natural e rural, 
lugar do simb�lico e do sensorial, espa�o m�ltiplo da 
modernidade em sua expans�o cont�nua que encurta as 
dist�ncias e transgride a experi�ncia do tempo. Essas dimens�es 

18 “O processo que confirma no homem aqueles tra�os que reputamos essenciais, como o exerc�cio da 
reflex�o, a aquisi��o do saber, a boa disposi��o para com o pr�ximo, o afirmamento das emo��es, a 
capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso de beleza, a percep��o da complexidade do mundo 
e dos seres, o cultivo do humor. A literatura desenvolve em n�s a quota de humanidade na medida em que 
nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante” (CANDIDO, 1995, p. 
249).
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n�o cabem dentro de categorias fixas, n�o anulam, 
nutrindo-se de seus conceitos e de suas vis�es de mundo 
(MURARI, 2009, pp. 43-44).

Seria, pois, cab�vel propor pensar que apesar das varia��es ocorridas nos 

diversos momentos de nossa literatura, a natureza representa uma unidade tem�tica nas 

v�rias manifesta��es liter�rias brasileiras. Assim, o novo continente que despontava 

para o Velho Mundo se tornava alvo da curiosidade e infer�ncia do olhar estrangeiro. 

Nessa ordem, a partir do seu descobrimento, o Brasil com seu extenso territ�rio e sua 

rica biodiversidade passa a despertar a cobi�a de v�rias regi�es do mundo, al�m de 

servir de proje��o para a Europa quinhentista, que “cedo concede ao homem europeu 

resposta para o m�tico sonho de um “mundo novo” e para as correspondentes deriva��es 

do grande mito central de uma cultura ansiosa de renova��o” (COUTINHO, 2004, 244). 

O Brasil, ent�o, passa a ser conhecido, visitado e descrito19 de diversas formas atrav�s 

de tratados, narrativas, di�rios e cartas. Dentre os textos relacionados merecem 

destaque:

a) A Carta de Pero Vaz de Caminha a El-rei D. Manuel, referindo 
o descobrimento de uma nova terra e as primeiras impress�es da 
natureza e do abor�gene;

b) O di�rio de Navega��o de Pero Lopes e Souza, escriv�o do 
primeiro grupo colonizador, o de Martin Afonso de Souza (1530);

c) O Tratado da Terra do Brasil e a Hist�ria da Prov�ncia de Santa 
cruz a que Vulgarmente Chamamos Brasil de Pero Magalh�es 
G�ndavo (1576);

d) A Narrativa Epistolar e os Tratados da Terra e da Gente do 
Brasil do jesu�ta Fern�o Cardin (a primeira certamente de  1583);

e) O Tratado Descritivo do Brasil de Gabriel Soares de Sousa  
Brand�o (1587);

f) Os Di�logos das Grandezas do Brasil de Ambr�sio Fernandes 
Brand�o (1618).

g) As Cartas dos mission�rios jesu�tas escritas nos dois primeiros 
s�culos de catequese;

h) O Di�logo sobre a Conversa��o dos Gentios do PE. Manuel da 
N�brega;

i) A hist�ria do Brasil de Fr. Vicente do Salvador (1627) (BOSI, 
1994, pp. 13-14).

19 “A natureza est� relacionada, desde o in�cio, ao que poder�amos chamar atitude pol�tica. As descri��es 
n�o se limitam � satisfa��o da curiosidade renascentista, que, normalmente, nada deixa escapar � 
observa��o. O viajante � o indiv�duo atento a tudo, como quem procura responder � exig�ncia de um 
p�blico �vido de informa��es e de rela��es acerca de tudo o que o mundo poderia oferecer”
(CARVALHO, 2005, p. 35).
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No entanto, segundo Coutinho (2004) a maioria dessas obras n�o pertencem � 

literatura no sentido estrito, em sua maioria correspondem a obras de cunho pol�tico, 

catequ�tico e econ�mico. Entretanto, Bosi (1994) afirma que essas obras constituem um 

acervo importante, devido estar nelas registrado o reflexo da vis�o que os primeiros 

observadores atribu�ram ao pa�s. Al�m de representar uma fonte documental, esses 

textos tamb�m servem 

como sugest�es tem�ticas e formais. Em mais de um momento 
a intelig�ncia brasileira, reagindo contra certos processos 
agudos de europeiza��o, procurou nas ra�zes da terra e do 
nativo imagens para se afirmar em face do estrangeiro; ent�o, os 
cronistas voltaram a ser lidos, e at� glosados, tanto por um 
Alencar rom�ntico e saudosista como por M�rio ou um Oswald 
de Andrade modernista. Da� o interesse obliquamente est�tico 
da “literatura” de informa��o (BOSI, 1994, p. 13).  

Al�m da vis�o paradis�aca, na qual vigorava “descri��es: Eldorado, �den 

recuperado, fonte da eterna juventude, mundo sem mal, volta � Idade de Ouro” 

(HOLANDA apud BOSI, 1994, p. 16), cabe ressaltar que tais manifesta��es tinham 

como preocupa��o central a conquista material20, entendendo o Brasil, com suas terras e 

popula��o, como objeto a serem conquistados, como demonstra Caminha em sua carta: 

“De ponta a ponta � toda praia... muito ch� e muito fremosa. (...) Nela at� agora n�o 

podemos saber que haja ouro nem prata... por�m a terra em si � de muito bons ares” 

(BOSI, 1994, p. 15). Sob este aspecto Carvalho (2005) vai dizer que os cronistas e 

poetas dos s�culos XVI e XVII, contemplam em seus escritos n�o s� uma paisagem, 

mas um rol de produtos para consumo ou para explora��o.21

De acordo com Coutinho (2004), ap�s o testemunho precursor de Pero Vaz 

Caminha, a mitologia cultural ligada ao Brasil ganhou dimens�es amplas, instigando a 

curiosidade do portugu�s e do europeu, ao mesmo tempo em que, tamb�m saciava a 

imagina��o do pr�prio povo brasileiro, “que se descobria e criava” (COUTINHO, 2004, 

p. 246). Nessa ordem de ideias, temos na figura de Am�rico Vesp�cio “a primeira voz 

que transmite ao mundo conhecido a mensagem do encontro do “novo mundo” a partir 

do contato com as terras brasileiras” (COUTINHO, 2004, p. 246). A grande abrang�ncia 

e sucesso dos textos de Vesp�cio, os quais procuravam exaltar o “novo mundo”, 

20 Em nosso caso, o que o cronista pretende � mostrar um mundo que pertence � sua p�tria e mostr�-lo de 
modo que satisfa�a a ambi��o ou a vaidade do seu soberano, ou os interesses dele, despertando no povo a 
inten��o de povoar essa terra e, assim, transform�-la em fonte de renda (CARVALHO, 2005, p. 35).
21 O poeta, como o cronista, n�o se lembra da refer�ncia � beleza de tal �rvore ou de tal fruto, mas da 
quantidade da produ��o e da sua mercadoria. Nesses aspectos est� o motivo de compara��o da col�nia 
com o mundo da metr�pole (CARVALHO, 2005, p. 36).



72

interpretando-o como um para�so terrestre, dotado de uma natureza extraordin�ria, 

acabou projetando “no Velho Mundo uma perspectiva m�tica, ut�pica em rela��o �s 

terras novamente encontradas” (COUTINHO, 2004, p. 247). A vis�o vespuciana serviu 

de inspira��o para a cria��o de uma s�rie de obras que elevam a utopia dos lugares 

ideais, tendo como principal fonte o Brasil, dentre elas, podemos citar: O Elogio da 

Loucura de Erasmo de Roterd�, Utopia de Thomas More, Des Cannibales de 

Montaigne, Cinquiesme et dernier livre de Pantagruel de Rabelais. Atrav�s desses 

textos,

A mitologia cultural do Brasil se estruturou e ganhou 
consist�ncia em m�ltiplos �mbitos culturais do Ocidente. A 
terra e sua gente provocaram o interesse do dito Velho Mundo, 
aquela mesma terra “... ce beau Pay de Brasil, lequel n’a p�s son 
pareil sous leciel...”, recordada por Maur�cio de Nassau no 
�ltimo momento de sua vida, e aquela gente que Vieira, no 
mesmo final de Seiscentos, dizia ser o �nico, verdadeiro 
Eldorado do Brasil (COUTINHO, 2004, p. 249). 

Coutinho (2004) salienta que o sistema terra-gente servia de base para estruturar 

a mitologia cultural brasileira. A ideia de Brasil vem permeada inicialmente pelo 

elemento humano, mas que logo, “a natureza vai ganhando for�a nos depoimentos, para 

transformar-se, em pleno s�culo XVI, no fulcro mais incisivo dos textos testemunhais 

sobre o Brasil” (COUTINHO, 2004, p. 249). Os jesu�tas e religiosos conceberam o 

�ndio como principal acesso � natureza, pois “atrav�s do �ndio chegam � terra” 

(COUTINHO, 2004, p. 249), que no dizer de N�brega “esta terra � nossa empresa, e a 

mais gentil do mundo” (COUTINHO, 2004, p. 249).

Segundo Carvalho (2005), podemos notar nos poetas do s�culo XVII, uma 

linguagem, cujo tra�o ainda possui resqu�cios do registro cron�stico, mas com inten��o 

distinta dos cronistas do s�culo XVI, que “se preocupavam mais em falar das atividades 

da col�nia, da sociedade que aqui se formava, das possibilidades da terra e, como 

representantes da curiosidade renascentista [...]” (CARVALHO, 2005, p. 36). A vis�o 

dos poetas do final do s�culo XVII e in�cio do s�culo XVIII estava centralizada nas 

manifesta��es do esp�rito nativista ou nacionalista, levando o poeta a exaltar sua terra. 

Esses tra�os s�o caracter�sticos da poesia de Manuel Botelho de Oliveira, na qual ocorre 

a mistura de registro acrescido do esp�rito nacionalista, j� que “o poeta realmente tem a 

inten��o de exaltar sua p�tria, e n�o de despertar o interesse de quem deveria ser o 

futuro colonizador” (CARVALHO, 2005, p. 38). Assim sua poesia est� mergulhada 

numa esp�cie de pertencimento a terra, destitu�da de toda esp�cie de apelo 
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propagand�stico, esse fato fica claro em A Ilha da Mar� (1705)22, onde o poeta descreve 

os frutos n�o pela sua serventia ou suposto valor econ�mico, mas por suas 

caracter�sticas intr�nsecas, tais como o seu sabor, enaltecendo a superioridade do 

produto nacional sobre o europeu.

A partir do s�culo XVIII, observamos que “a fidelidade � Natureza traria 

consequ�ncias imprevistas pelos cultores da Raz�o, dando lugar a combina��es bem 

mais complexas entre ambas” (CANDIDO, 2007, p. 57), pois pairava uma atmosfera de 

transi��o, na qual “ainda persistiam certos blocos do passado, ao lado de alguns tra�os 

caracter�sticos do s�culo vindouro” (CANDIDO, 2007, p. 57). Nessa ordem segundo 

Candido:

A raz�o setecentista, contempor�nea do empirismo e da f�sica 
de Newton, � a mesma que transparece na ordena��o do mundo 
natural, mostrada por Linneu ou Buffon. O mundo, que 
impressiona a folha branca do esp�rito, ideia nela um tra�ado 
coerente; � pois um mundo ordenado, ao qual corresponde uma 
intelig�ncia humana igualmente ordenada, pelo fato mesmo de 
lhe ser coextensiva. A ordem intelectual prolonga a ordem 
natural, cujo mist�rio Newton interpreta para os 
contempor�neos. A atividade do esp�rito obedece, portanto, a 
uma lei geral, que � a pr�pria raz�o do universo, e n�o se 
destaca da natureza, como implicava o dualismo racionalista de 
Descartes. Uma nova raz�o, pois, unida � natureza por v�nculo 
muito mais poderoso, inelut�vel na sua for�a unificadora 
(CANDIDO, 2007, p. 58).

Essa nova articula��o permitiu aos poetas �rcades uma aproxima��o dos 

fen�menos da natureza23 aos estados da alma ou problemas que faziam parte da 

condi��o humana. Assim, a vis�o de natureza desta �poca, acaba despertando certo 

fasc�nio no homem setecentista, isto � “o conceito de natureza vai englobando o 

22 As laranjas da terra
Poucas azedas s�o, antes se encerra
Tal doce nestes pomos,
Eu o tem clarificado nos seus gomos;
Mas as de Portugal entre alamedas
S�o primas dos lim�es, todas azedas,
Nas que chamam de China
Grande sabor se afina,
Mais que as da Europa doces e melhores,
[...] (In: VARNHAGEN, 1949 apud CARVALHO, 2005, p. 38). 
23 “Essa natureza se far� presente para lembrar a beleza de algu�m, ou a intensidade de um amor, ora 
entrando em conson�ncia com as emo��es do poeta, ora contrastando com elas. A suavidade e beleza da 
natureza podem intensificar, muitas vezes, o prazer ou real�ar o sofrimento [...]” (CARVALHO, 2005, p. 
43). Por�m salientamos que tal representa��o da natureza para os �rcades, na grande maioria, n�o passava 
de uma descri��o livresca que na pr�tica n�o funcionava, recaindo na “hegemonia” do modelo europeu.  
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instinto, o sentimento, cujas manifesta��es, subordinadas a princ�pio, avultam ao ponto 

de promoverem, em literatura, explos�o e emocionais que desmancham de todo a clara 

linha da Raz�o” (CANDIDO, 2007, p. 59). Assim, de acordo com Cademartori (1997) a 

literatura dessa �poca tinha como sedimenta��o a o culto � racionalidade e � 

sensibilidade cl�ssicas, na qual Natureza, raz�o e verdade constitu�am o trip� que dava 

sustenta��o as manifesta��es art�sticas desse per�odo. Desse modo, a literatura “deveria 

ser express�o racional da natureza para ser a manifesta��o da verdade” 

(CADEMARTORI, 1997, p. 32). Em tal perspectiva, a natureza passa a ser entendida na 

acep��o ampla de cosmos, expressando todo o equil�brio do universo, ou seja, “aquilo 

que se chamava de prefer�ncia universo, ou mundo, passa a chamar-se natureza” 

(CANDIDO, 2007, p. 58).

No in�cio do s�culo XIX ou chamado pr�-romantismo podemos encontrar a 

efervesc�ncia de algumas caracter�sticas dos s�culos anteriores, a exemplo do 

nacionalismo que foi potencializado e ampliado, esfacelando toda tend�ncia ao registro. 

Por esta via, a natureza passa a ser percebida “em sua din�mica m�tica, capaz de 

expressar a ideia de gesta��o, origem, matizando, portanto, aquela propriedade 

diferenciadora, inequ�voca e ao mesmo tempo express�o maior da pr�pria Na��o” 

(CITELLI, 1986, pp. 47-48). A natureza24 aqui, de acordo com Carvalho (2005) n�o 

ser� apenas causa de beleza e grandeza nacional, mas passa a ser a paisagem digna de 

ser admirada, e a fun��o do escritor � transmitir tal admira��o ou �xtase.  

No romantismo, a tend�ncia de exaltar a natureza passou “a ser sin�nimo de 

afirma��o nacional; de certo modo, o rom�ntico confundiu os conceitos de terra e 

na��o, a dimens�o f�sica e a dimens�o pol�tica” (CITELLI, 1986, p. 79), isto �, se a terra 

era vasta e boa, a na��o tamb�m teria que ser. Nessa ordem, “aquilo que possu�a uma 

dimens�o vegetal ganhou efic�cia ideol�gica” (CITELLI, 1986, p. 79), utilizando 

simbolicamente a natureza.25Nesse sentido,

a vers�o brasileira do romantismo criou, assim, uma utopia 
identificada com o universo da natureza recurso que 

24 “Quer dizer, a natureza torna-se agora o motivo exclusivamente po�tico, ainda que vinculada � 
exalta��o nacionalista, pois � a ela que a p�tria e seus habitantes devem a beleza de que se v�em 
rodeados. O cantor da natureza n�o precisa mais nomear todos os produtos dela, como fazia o 
inventariador dos s�culos anteriores, pois o amor � p�tria � expresso agora por meio da adjetiva��o que 
reflete a atitude de admira��o ou �xtase acima referida” (CARVALHO, 2005, p. 52).
25 “A tend�ncia de usar simbolicamente a natureza acabou, muitas vezes, na pura estereotipia, na 
modelagem com queda para o ex�tico e para a afirma��o de um lugar distante e puro, numa esp�cie de 
encontro com a vis�o rousseauniana, que considerava o mundo presente e urbano algo contaminador da 
alma humana, enquanto a primitividade natural teria for�a de regatar os descaminhos do sujeito” 
(CITELLI, 1986, p. 79).
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possibilitava uma certa compensa��o frente � estreiteza e ao 
atraso da vida social do pa�s. Por outro lado, a �nfase conferida 
� observa��o da paisagem tropical implantou de forma 
duradoura o culto do ex�tico e restringiu a imagem do pa�s � 
transfigura��o de um ambiente natural apenas precariamente 
conhecido, e logo colocado em contraposi��o � cultura e a 
civiliza��o europeias (MURARI, 2009, pp. 64-65). 

De acordo com Bosi (2004) a partir de 1850 o Brasil come�ava a dar sinais de 

crise que se tornam evidentes, na poesia de Castro Alves e de Sous�ndre, na �ltima 

fic��o citadina de Alencar e no romance nordestino de Franklin T�vora, todas essas 

obras revelavam um per�odo de acentuados conflitos, “embora em termos rom�nticos, 

de um Brasil em crise” (BOSI, 2004, p. 163). No caso espec�fico de Taunay podemos 

observar uma tend�ncia que se afasta um pouco dos moldes rom�nticos, j� que a 

natureza em sua obra “n�o ser� entidade superposta ao homem, bela, mas �s vezes 

tem�vel, cuja majestade a palavra humana nem consegue retratar, como a natureza 

rom�ntica, ou anteriormente barroca” (CARVALHO, 2005, p. 64). Contudo, sua obra 

tamb�m n�o pode ser enquadrada na tend�ncia realista, uma vez que “este n�o deixaria 

de se estender na denomina��o de plantas e refer�ncias aos aspectos naturais da regi�o. 

Taunay p�e-se aqui mais pr�ximo do pr�-modernismo [...]” (CARVALHO, 2005, p. 

64). Assim, Taunay26 constitui-se como uma esp�cie de profeta do regionalismo dos 

pr�-modernistas, pois a natureza em sua obra “constitui parte da vida do homem, que 

vive integrado nela, tendo diretamente ligadas a ela as atividades de todos os momentos, 

quer se refiram ao trabalho ou ao lazer” (CARVALHO, 2005, p. 65).

Na segunda metade do s�culo XIX, o Brasil come�a a adquirir novos contornos 

sustentados pelo moderno racionalismo e “corporificado pelas doutrinas evolucionistas 

e positivistas que estabeleciam a ci�ncia e a t�cnica como fundamentos de 

transforma��o” (MURARI, 2009, p. 62). Nessa nova ordem de ideias, a natureza 

brasileira e sua rela��o com a sociedade passou a ser tema central de um vasto processo 

de revis�o da literatura e da hist�ria brasileira. Nesse contexto, segundo Murari (2009) 

desponta a gera��o antirrom�ntica, sob a �gide de novos princ�pios filos�ficos que 

favoreceram a rea��o antimon�rquica, progressista e laica, articulada pela Faculdade de 

Direito do Recife. Todo esse processo podia se resumir no esfor�o de supera��o da 

heran�a rom�ntica, j� que no romantismo a paisagem tropical “implantou de forma 

26 “O que vale ainda ressaltar em Taunay � que, j� se diferenciando dos rom�nticos e antecipando os pr�-
modernistas, sua natureza n�o � apresentada por meio de conceitos, mas de objetos bem definidos. O 
rom�ntico normalmente mencionaria, de modo gen�rico, �rvores e flores, sem design�-las 
individualmente” (CARVALHO, 2005, p. 67). 



76

duradoura o culto do ex�tico e restringiu a imagem de pa�s � transfigura��o de um 

ambiente natural apenas precariamente conhecido, e logo colocado em contraposi��o � 

cultura e � civiliza��o europ�ias” (MURARI, 2009, p. 65). Assim, na d�cada de 1870 

foram implantados novos rumos intelectuais no Brasil, que considerava “o sentido da 

capacidade humana de transforma��o da sociedade e da hist�ria, ao contr�rio das 

concep��es essencialmente est�ticas e atemporais que configuravam o ide�rio 

rom�ntico brasileiro” (MURARI, 2005, p. 65), essa nova tend�ncia difundida no Brasil, 

ancoradas no determinismo de Taine, no positivismo de Augusto Comte e no 

evolucionismo de Charles Darwin, veio caracterizar “a vit�ria da concep��o de mundo 

pr�pria das ci�ncias naturais e do pensamento racionalista e tecnol�gico sobre o 

idealismo e a tradi��o rom�ntica” (CADEMARTORI, 1997, p. 46), tais princ�pios, 

como n�o poderia deixar de ser, foram pulverizados na literatura. Vale ressaltar que, “o 

termo “Naturalismo” n�o deve conduzir ao equivoco de pensar-se que o foco de aten��o 

desse estilo seja a natureza. O que caracteriza o interesse � a vida social, esse � o setor 

da realidade priorizado pelo estilo” (CADEMARTORI, 1997, p. 47). Desse modo, no 

Naturalismo a natureza surge apenas como ambiente dos conflitos humanos, ou seja, 

“apenas como o ambiente no qual agiam determinadas criaturas cujo comportamento 

estava relacionado a ela ou era por ela determinado” (CARVALHO, 2005, p. 79).

A rela��o entre homem e natureza come�a a tomar novos rumos27 a partir dos 

regionalistas pr�-modernistas, inaugurando uma rea��o ao cientificismo naturalista e 

instigando “a necessidade de voltar ao esp�rito contemplativo com rela��o � natureza” 

(CARVALHO, 2005, p. 80). Assim sendo, o tratamento da paisagem nas obras dos 

regionalistas pr�-modernistas possui uma conota��o mais real, emitindo seu valor 

intr�nseco, afastando-se de explica��es meramente cientificas. No entanto, “h� de certo 

modo uma retomada do esp�rito rom�ntico nessa vis�o da natureza e do homem, mais 

inclinada � atitude po�tica ou filos�fica, sem querer transform�-los em objeto de 

conhecimento” (CARVALHO, 2005, p. 80), por�m essa rela��o se d� de forma parcial, 

j� que notamos sua maior evid�ncia no plano l�rico, uma vez que no plano objetivo, ela 

pode ser requisitada em circunst�ncias bem espec�ficas.28Nessa perspectiva,

27 “O homem n�o poderia mais ser visto como um conjunto de a��es e impulsos produzidos por raz�es 
que a ci�ncia explicaria e que a literatura teria de p�r de modo claro ou impl�cito, sem poder desviar-se da 
trilha tra�ada pela est�tica cientificista. Esta reivindicava para a literatura o compromisso de buscar o real 
com o mesmo olhar inquiridor da ci�ncia, diferindo no fundo s� na linguagem que, no caso da arte, 
deveria criar fatos e incidentes que mostrassem as verdades que a ci�ncia apresenta em conceitos ou 
f�rmulas” (CARVALHO, 2005, p. 80).
28 “nos momentos em que n�o pode haver omiss�o, quando � necess�ria para a elabora��o de quadros da 
vida real, e me propor��o muito reduzida em confronto com o naturalismo, que fazia muitas vezes dos 



77

A Natureza, nos autores pr�-modernistas em geral, quer no que 
se refere � paisagem ou aos vegetais, quer no que se refere a 
animais ou acidentes geogr�ficos, raramente aparece como 
simples registro. Normalmente est� relacionada a uma 
impress�o ou estado do esp�rito do narrador, que, ao descrever, 
usa o processo metaf�rico, ou estabelece uma compara��o com 
um dado da vida humana ou da arte (CARVALHO, 2005, p. 
87).      

Aos poucos, o Brasil passava por um processo de crescimento econ�mico “em 

que os elementos de estabilidade – a paisagem, as matas, a pr�pria terra – esfacelavam-

se frente � expans�o das �reas ocupadas pelo homem, �s transforma��es impressas por 

novas formas de atividade e por novas rela��es econ�micas” (MURARI, 2005, p. 266). 

Desse modo, nas �ltimas d�cadas do s�culo XIX e nos seus anos seguintes, o Brasil 

passou por uma profunda transforma��o social e econ�mica, que desencadeou uma 

significativa devasta��o da natureza:

Da derrubada da mata para o estabelecimento da agricultura 
cafeeira � decad�ncia que parecera recuperar o dom�nio da 
natureza sobre o territ�rio, a mudan�a imp�e-se como uma nova 
perspectiva, fundamental para se compreender os m�ltiplos 
significados que os espa�os naturais e rurais adquiririam para a 
intelectualidade brasileira no per�odo em quest�o (MURARI, 
2005, p. 266).

Nessa ordem de ideias, o romance Cana�29, de Gra�a Aranha, “tematizou o 

choque cultural representado pela imigra��o europ�ia no Brasil [...], em contraste com a 

riqueza da paisagem natural intocada, a ru�na, a observa��o da decrepitude da obra da 

coloniza��o portuguesa empreendida no Brasil” (MURARI, 2005, p. 268). A mistura de 

progresso e civiliza��o despertou no Brasil a incessante vontade de al�ar v�os cada vez 

mais long�nquos e distantes de algumas tradi��es, enquanto novas se criavam. Dessa 

forma, segundo Mateus de Albuquerque (apud MURARI, 2005, pp. 271-272):

A febre iconoclasta era, em sua vis�o, a forma moderna da 
barb�rie. O escritor, consci�ncia cindida entre o acalanto 
po�tico das tradi��es e o entusiasmo do aprimoramento, parecia 
obrigado a conformar-se com a onipot�ncia da civiliza��o 

aspectos cotidianos ou elementares dessa rela��o o motivo principal de uma obra, quando n�o o �nico” 
(CARVALHO, 2005, p. 80).
29 Coelho Neto tornou Cana� como refer�ncia para  estudar o impacto da imigra��o sobre a vida rural 
brasileira (MURARI, 2005, p. 269).
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moderna, destruidora e criadora. Ao final, ele restava perplexo, 
entre a constata��o da inevitabilidade da transforma��o causada 
pelo tempo, e o protesto contra a profana��o de dois espa�os 
sagrados da mem�ria brasileira: a origem colonial e a natureza.

No tem�rio dessas discuss�es, faremos no pr�ximo item uma ressalva, a fim de 

falar um pouco sobre a presen�a da literatura popular no Brasil, mais especificamente 

sobre a poesia popular, j� que a mesma � contemplada como objeto central do nosso 

estudo. Para tanto, nos debru�aremos, de modo breve, sobre sua origem, influ�ncia e 

import�ncia, al�m de verificar qual � a vis�o de natureza que predomina e � difundida 

atrav�s desta poesia.

2.2 Proje��es da Poesia Popular no Brasil

De acordo com Melo (2006), os estudos sobre literatura popular no Brasil s� ir�o 

iniciar a partir da segunda metade do s�culo XIX, sob a �gide da constru��o de uma 

identidade nacional. � nesse cen�rio que o cr�tico e folclorista Silvio Romero30

desenvolve seus estudos, apontando o mesti�o31 como “agente transformador por 

excel�ncia” (ROMERO apud MATOS, 1994, p. 78) e produtor da verdadeira literatura 

popular, al�m disso, Silvio Romero considerava tamb�m que, apenas os habitantes do 

sert�o, estavam “em situa��o prop�cia a produzir a leg�tima poesia popular” (MATOS, 

1994, p. 75). A partir da�, buscava-se a desejada nacionalidade, que “desde o 

Romantismo, este solo come�a a ser, mais ou menos timidamente cultivado pela 

escritura art�stica, que procura alimentar-se de sua seiva “natural” e ancestral, no intuito 

de produzir uma flora��o v�vida, aut�ctone, original” (MATOS, 1994, p. 81). 

Esse tipo de literatura que come�ava a despontar no Brasil tem suas origens no 

Ocidente e divide-se em dois seguimentos:

O primeiro � a partir do s�culo XII, como manifesta��o leiga 
independente do sistema de comunica��o eclesi�stico. Ele se 
caracteriza, sobretudo por ser  uma linguagem regional e n�o 
em latim, que naquela �poca era a l�ngua oficial de toda a 
Europa crist�. Aos poucos, por�m, as pessoas do povo iam

30 Foi pela boca do povo que Silvio Romero, na inf�ncia provinciana, travou conhecimento com a poesia 
popular. Quando ingressou na Rep�blica das Letras, j� trazia consigo mem�ria dessa poesia, impress�es 
que mais tarde derivaram em estudos eruditos e lograram as honras a tipografia (MATOS, 1994, p. 15).
31 O mesti�o, que � o brasileiro por excel�ncia, pode-se considerar uma ra�a nova, de forma��o hist�rica, 
e servir de base para o estudo de nossas tradi��es populares. Os brancos puros e os negros puros que 
existem no pa�s, e que ainda n�o est�o mesclados pelo sangue, est�o mesti�ados pelas ideias e costumes, e 
o estudo dos h�bitos populares e da l�ngua fornece as provas desta verdade (ROMERO apud MATOS, 
1994, pp. 108 -109).
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contando suas hist�rias e compondo seus versos, de forma 
primitiva. [...]. Muito mais tarde, l� pelo s�culo XVIII, ap�s a 
Revolu��o Francesa, temos uma transforma��o que vai 
repercutir por toda a Europa. � a ascens�o da burguesia. At� 
ent�o, toda cultura n�o latina era comum tanto a dominantes –
nobres e cortes�es – como ao povo propriamente dito. Com a 
Revolu��o Industrial  e a tomada de poder por uma esp�cie de 
classe m�dia da �poca, houve uma tentativa da parte desta de 
alcan�ar n�o s� o poder mas aspectos culturais antes nas m�os 
exclusivas dos poderosos que acabavam de cair (LUYTEN, 
1986, pp. 16-18).

No caso espec�fico do Brasil, a poesia popular ganha contornos variados, cuja 

abrang�ncia se dilata por todo territ�rio nacional. Esse fato particularmente devia-se a 

predomin�ncia da popula��o rural32. Contudo, dois acontecimentos contribu�ram 

significativamente para prolifera��o da poesia popular brasileira. “Um deles foi a 

imigra��o europ�ia no Sul do pa�s, que introduziu muitos moldes diferentes em 

detrimento dos que j� existiam no local. Outro foi a grande expans�o nordestina para 

todas as �reas amaz�nicas por ocasi�o do Ciclo da Borracha” (LUYTEN, 1986, p. 11). 

Por essa via, a poesia popular brasileira passa a adquirir um tra�o realista, que muitas 

vezes produziu uma vis�o “negativa da vida no meio rural, conviveu com a tend�ncia a 

mitificar o sertanejo e sua terra, e com a busca de registro, reconstitui��o e valoriza��o 

de folclore regional, no sentido de incorporar � cultura liter�ria a narrativa oral” 

(MURARI, 2005, 1999). No entanto, esta literatura que estava florescendo, nasce sob o 

signo da arbitrariedade, j� que 

Um cont�nuo movimento de aproxima��o e de afastamento 
caracteriza a busca da origem, experi�ncia caracteristicamente 
moderna que descreve esta trajet�ria de retorno �s fontes 
da subjetividade, traduzindo-se, na literatura brasileira, pela 
valoriza��o da terra natal. Na literatura brasileira, a partir do 
final do s�culo XIX, a busca do passado individual confundia-se 
com o processo de fabula��o de uma realidade tida como 
origin�ria para a nacionalidade, e que era ao mesmo tempo 
percebido como alteridade radical  (MURARI, 2005, p. 200). 

Assim, o sert�o33, ser� caracterizado como s�mbolo de “autenticidade”, 

“mobilizando um conjunto amplo de significados e adquirindo um forte apelo 

32 [...] logicamente devido �s dist�ncias, o entrosamento era muito pequeno, ainda mais, tendo-se em vista 
os sistemas de comunica��o de massa de nossos dias. As diferen�as de express�o regional eram muito 
grandes e a poesia tamb�m. O padr�o lingu�stico da elite brasileira ainda era o de Coimbra ou Lisboa e o 
povo se expressava como bem podia (LUYTEN, 1986, p. 11).
33 O uso liter�rio do termo fixou uma acep��o bastante ampliada, denotando todo o interior do Brasil, o 
mundo rural em oposi��o ao urbano, por defini��o afastado da “civiliza��o”, ainda que geograficamente 
pudesse estar muito pr�xima a ela (MURARI, 2005, p. 200).
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emocional, ligado a este eterno retorno � origem na busca pelos signos da identidade 

nacional” (MATOS, 1994, p. 200). Invariavelmente, esse fato nos remete aos escritos 

Jonhann Gotfried Von Herder34 que baseava “na ess�ncia intuitiva e espont�nea que 

caracterizaria a Naturpoesie (poesia primitiva, poesia da natureza, contraposta � 

Kunstpoesie ou poesia da arte)” (MATOS, 1994, p. 133). Vale ressaltar que a “poesia 

natural” sempre esteve presente na Gr�cia antiga, “� poss�vel rastre�-la tanto nos mitos 

�rficos quanto na concep��o plat�nica sobre a origem divina da poesia” (MATOS, 

1994, p. 160). Nesse sentido,

Para Herder a poesia da natureza emana de um saber n�o formal 
intuitivo, isento de conceitua��es obscuras e abstratas; reflete o 
esp�rito do povo em sua totalidade, em sua juvenilidade 
incorrupta; essencialmente l�rica, � efus�o direta da alma, 
gerada no �mpeto imaginativo do homem primitivo e natural. 
Estes dons criativos primordiais debilitam-se sob o impacto
desintegrador da civiliza��o “at� que finalmente vem a arte e 
sufoca a Natureza” com falsidade e artif�cio. Na poesia de arte, 
a intui��o transcendente e coletiva d� lugar � reflex�o 
individualizada (MATOS, 1994, p. 160).

De acordo com Matos (1994) os irm�os Grimm35 d�o seq��ncia as id�ias de 

Herder, mas, delimitam o campo da Naturpoesie � produ��o an�nima, ressaltando as 

fontes coletivas da poesia em parceria com sua voca��o �pica. Tais considera��es 

podem ajudar a compreender a ess�ncia da poesia popular nordestina, mais 

especificamente os versos de Patativa do Assar�36, na medida em que, o poeta 

estabelece “um v�nculo primitivo com a Natureza que ganha foros de origem cultural” 

(MATOS, 1994, p. 133), al�m de trazer como fonte de inspira��o os fragmentos do seu 

cotidiano sertanejo, perpetuando seu discurso po�tico e prof�tico de tradi��o oral, por 

meio da tradi��o escrita37. A partir dessas constata��es Patativa consegue “implodir as 

dicotomias ordeiras que p�em cada sujeito no seu lugar n�o � s� uma conquista te�rica, 

� tamb�m um prop�sito moral e social” (MATOS, 1994, p. 198).

34 Herder � o primeiro intelectual a tentar uma caracteriza��o cuidadosa da poesia popular (MATOS, 
1994, p. 159).
35 Os estudos folcl�ricos do final do s�culo XIX t�m na obra de Grimm uma de suas refer�ncias 
fundamentais, quanto aos processos de coleta, crit�rios de classifica��o etc.. Encarando a poesia popular 
como reposit�rio das ess�ncias primordiais do car�ter nacional (MATOS, 1994, p. 133).
36 Para Patativa, o processo de cria��o ecoa os romances de feira lidos, as hist�rias de trancoso ouvidas e 
at� uma Asa Branca, da tradi��o oral entoada por sua m�e (CARVALHO, 2009, p. 155).
37 Patativa, paradoxalmente escreve para ser ouvido. O livro foi a maneira mais f�cil e mais legitimadora 
de fazer com que seus poemas ganhassem um registro, se fixassem deitados na escrita, mesmo com os 
riscos de perder parte de sua significa��o que fica no gesto, na modula��o da voz e se vai tecendo at� o 
instante final em que a voz ter� cumprido sua fun��o de suporte dessas mensagens (CARVALHO, 2009, 
p. 163).
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Diante do exposto, verifica-se claramente que a literatura n�o � apenas fruto de 

uma cria��o est�tica ou um instrumento did�tico ou de emancipa��o cultural do 

indiv�duo, por�m � vi�vel perceb�-la como um eixo que converge para si constru��es e 

discursos variados que almejam comunicar, dialogar e intervir diretamente no mundo, 

moldando muito daquilo que somos. Nesse sentido Nunes afirma que: 

[...] da ades�o a esse “mundo de papel”, quando retornamos ao 
real, nossa experi�ncia, ampliada e renovada pela experi�ncia 
da obra, � luz que nos revelou possibilita redescobri-lo, 
sentindo-o e pensando-o de maneira diferente e nova. A ilus�o, 
a mentira, o fingimento da fic��o aclara o real ao desligar-se 
dele, transfigurando-o, e aclara-o pelo insigt que tem em n�s 
provocou (NUNES, 1996, p. 3).

Com efeito, desta forma, visualiza-se a importante fun��o da literatura como 

fonte relevante de pesquisa na rela��o ser humano e natureza, al�m de ser uma 

significativa express�o atrav�s da qual a sociedade pode se manifestar. No entanto, a 

literatura n�o � apenas o reflexo da sociedade, mas uma fonte de informa��es, cuja 

fun��o social � permitir que o homem se reconhe�a enquanto agente transformador de

sua sociedade. Dessa forma, 

A literatura pode, por um lado, servir de pe�a etnogr�fica para 
espelhar a sociedade e, de outro, contar como se d�o as rela��es 
dos seres humanos com o mundo natural. Thomas (1988), 
Williams (1989) e Corbin (1989), por exemplo, usam como 
fonte de dados uma s�rie de cita��es hist�ricas, pict�ricas e 
liter�rias que permitem entender como a sociedade ocidental foi 
mudando de atitude em rela��o �s plantas, aos animais, ao 
campo, � cidade e ao litoral (MEYER, 2008, p. 25).

Pontua-se que grande parte da produ��o liter�ria apresenta a natureza como 

cen�rio, palco ou moldura onde se desenvolve a a��o. Essa perspectiva vai de encontro 

�s estruturas de sentidos cartesianas que colocou o termo “natural” como algo 

pejorativo, no qual a natureza passa a ser concebida como algo extremamente fr�gil e 

doente, separada do homem. Em contrapartida Merleau – Ponty prop�e um conceito de 

natureza viva, participante, criativa, em que a rela��o com o ser humano � de co-

preten�a, j� que “a natureza � um objeto enigm�tico, um objeto que n�o � inteiramente 

objeto; ela n�o est� inteiramente diante de n�s. � o nosso solo, n�o aquilo que est� 

diante, mas o que sustenta” (MERLEAU – PONTY, 2000, p. 4).
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Esse redirecionamento do olhar para a interpreta��o da natureza como org�nica e 

espont�nea � o que tem fundamentado os estudos recentes que envolvem literatura e 

ecologia. Essa rela��o a princ�pio pode causar certo estranhamento, j� que os estudos 

ambientais se voltaram ao longo do tempo a investigar apenas os registros do ambiente, 

n�o levando em considera��o a rela��o com os seres humanos. Nesse sentido, existe 

uma diferen�a marcante entre problemas de ecologia e problemas ecol�gicos, o primeiro 

diz respeito a “quest�es propriamente cientificas, a serem resolvidas pela formula��o e 

verifica��o de hip�teses em experimentos ecol�gicos” (GARRARD, 2006, p. 17), j� o 

segundo os “s�o aspectos de nossa sociedade provenientes de nossas maneiras de lidar 

com a natureza, dos quais gostar�amos de nos livrar e que n�o vemos como 

consequ�ncias inevit�veis do que h� de bom nesta sociedade” (PASSMORE apud 

GARRARD, 2006, p. 17). Tal distin��o oferece-nos um campo abrangente, no qual o 

estudo entre literatura e ecologia nos permita “transformar um problema (cient�fico) da 

ecologia num problema ecol�gico amplamente percebido, que foi ent�o contestado nos 

planos pol�tico e jur�dico, nos meios de comunica��o e na cultura popular” 

(GARRARD, 2006, p. 18).

Para tanto, se faz necess�rio adentrar no universo m�tico desse “trovador 

nordestino”, j� que homem e poeta estabelecem uma imbrica��o que se d� de forma 

arbitr�ria, contribuindo para a ess�ncia de sua poesia, que nasce desta rela��o tel�rica e 

imag�tica, na qual seus versos s�o contaminados pelos elementos naturais e sociais.

2.3 O poeta: impress�es e angula��es

“O artista � a origem da obra. A obra � 
a origem do artista. Nenhum � sem o 
outro” (HEIDEGGER, 1977).

Patativa do Assar�, cujo nome de batismo � Antonio Gon�alves da Silva, 

nascido em cinco de mar�o de 1908 na Serra de Santana, pequena propriedade rural 

localizada a 18 quil�metros do munic�pio de Assar�, pertencente ao estado do Cear�, foi 

o segundo entre os cinco filhos de Pedro Gon�alves da Silva e Maria Pereira da Silva, 

pequenos propriet�rios rurais. O lugar onde vivia era de dif�cil acesso e a assist�ncia 

m�dica era prec�ria, motivo pelo qual o menino Ant�nio aos quatro anos de idade ficou 

cego do olho direito, “na sua autobiografia, ele fala em dor nos olhos, em outros, faz 
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refer�ncia ao sarampo” (CARVALHO, 2009, p. 23), com o transcorrer do tempo o olho 

esquerdo tamb�m v� apenas vultos, chegando � velhice cego totalmente. Esse 

acontecimento nos remete a lembran�a de outros grandes homens que foram acometidos 

pela cegueira, mas que enxergar al�m do previs�vel:

[...] esse fato poderia ser a premoni��o de um destino, como se 
ao pequeno Ant�nio coubesse manter a tradi��o de um Homero 
sertanejo, ser uma proje��o de Cam�es ou ter a grandeza do 
violeiro Aderaldo, o contempor�neo que ele n�o chegou a 
conhecer, na antecipa��o de uma cegueira definitiva que vivia 
muitos anos depois (CARVALHO, 2009, pp. 23-24).

Sua inf�ncia foi fortemente marcada pela morte do seu pai quando tinha apenas 

cinco anos de idade. Em face de sua precoce orfandade, Ant�nio foi obrigado a 

trabalhar de forma intensa no campo, a fim de conseguir d� o sustento a sua fam�lia. 

Ademais, por sua vez, essa foi uma �poca tamb�m marcada pelos primeiros contatos 

com a poesia, levando o menino Ant�nio a tomar “consci�ncia de que tamb�m seria 

capaz de improvisar uns versos [...] Nascia � voca��o po�tica, amadurecia ao longo de 

uma vida inteira” (CARVALHO, 2009, p. 24). Desde a mais tenra idade Ant�nio estava 

dividido entre

O menino roceiro e o aprendiz de rimas, dois cen�rios e duas 
“miss�es”. Quatro c�digos que dialogam. Os cen�rios: a ro�a, 
esp�cie de “creche-escola” do futuro homem e as disputas dos 
cantadores, esp�cie de labor ret�rico do futuro poeta. Dois 
cen�rios, onde o l�dico e o “experimental” dialogam sob o 
c�digo da brincadeira, fase a qual certamente predominava o 
menino. As duas miss�es, bulir a terra para o cultivo das 
sementes alimentadoras do corpo e bulir as palavras, de onde 
brotariam as primeiras sementes po�ticas (FEITOSA, 2003, p. 
43).

Aos doze anos, frequenta a escola local, esse “tempo de escola foi escasso, tendo 

frequentado apenas alguns meses” (CARVALHO, 2009, p. 24). Desta �poca em diante, 

depois de ter ganhado sua “primeira viola aos dezesseis anos, presente de sua m�e, que, 

convencida por ele, decidiu vender uma cabra para comprar o presente para o filho” 

(CARVALHO, 2009, p. 24), inicia suas apresenta��es, “come�a, nessa fase, uma s�rie 

de pedidos para apresenta��es nos s�tios das redondezas” (CARVALHO, 2009, p. 25). 
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Das apresenta��es locais, Ant�nio passa a se apresentar al�m da Serra de Santana em 

festas e ocasi�es importantes. Por volta dos vinte anos de idade, recebe o ep�teto de 

p�ssaro (Patativa), cujo canto � melodioso e mavioso. Por�m, “n�o se pode precisar 

quando nem como se deu o encontro de Ant�nio com Patativa” (FEITOSA, 2003, p. 

46), j� que “n�o h� nesse caso uma linha divis�ria entre o homem e o artista. Ambos 

operam as mesmas armas e os mesmos instrumentos geradores do algo que vir� depois 

da peleja. Ou seja, os gr�os e as rimas” (FEITOSA, 2003, p. 45).

Alcan�ou grande popularidade, sendo protagonista de alguns filmes e 

document�rios, al�m de ter recebido v�rias premia��es, t�tulos e homenagens, recebeu 

por cinco vezes o t�tulo de Doutor Honoris Causa. Segundo Carvalho (2009) as 

homenagens38 n�o pararam por a�:

Pode-se dizer que o reconhecimento chegou ao auge com sua 
inclus�o em antologias (nordestinos, da Funda��o Joaquim 
Nabuco e Letras ao Sol, da Funda��o Dem�crito Rocha), na 
colet�nea Brasil Bom de Bola, em que seu poema foi ilustrado 
por fotografias de Tiago Santana e em livros did�ticos (Um 
certo planeta azul, de Luiza de Teodoro) (CARVALHO, 2009, 
p. 36).

Entretanto, cumpri assinalar que, embora sendo reconhecido e obtendo 

popularidade a n�vel nacional e internacional, Patativa

Continuou a ser rejeitado pela hist�ria oficial da literatura 
cearense, que ainda faz quest�o de exclu�-lo de c�non, e pelas 
institui��es liter�rias que n�o o acolheram em seus quadros 
(ainda que ele n�o fizesse quest�o de participar de gr�mios ou 
academias). At� sua condi��o de poeta chegou a ser 
questionada, muitas vezes, como forma de desqualific�-lo 
(CARVALHO, 2009, p. 36).

No entanto, sabemos da grande genialidade desse poeta que conseguiu perpetuar 

sua voz po�tica e prof�tica, resgatando uma das mais remotas origens que fazia parte da 

personalidade do poeta, na qual vigorava o profeta, o vate. “Nos versos de Homero, de 

Hes�odo e de S�focles profecias vicejam. Os poetas antigos as registram, portadores que 

38 Al�m disso, sua obra virou alvo de estudo na Universidade francesa de Sorbone, na disciplina de 
Literatura Popular Universal, ministrada pelo professor Raymond Cantel. Deve-se ainda mencionar, que 
foi objeto de uma tese de mestrado que ser� transformada em livro, patrocinada pela Universidade 
Nottigham da Inglaterra, cuja iniciativa � da professora e pesquisadora, formada em Letras pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, La�s Rulinger Chen.
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s�o do saber sobre o destino do homem e do homem e do mundo” (SCHULLER, 2011, 

p. 202) desvelando verdades que o tempo n�o desgasta. Por essa via, enaltecemos a 

poesia de Patativa “pela excel�ncia de seu verso e pela oportunidade do seu canto” 

(CARVALHO, 2009, p. 42). Sua po�tica � fortemente marcada pela “habilidade 

art�stica em oposi��o �s possibilidades escassas e ao meio adverso de difus�o e 

dissemina��o” (FEITOSA, 2003, p. 37). Assim sendo, torna-se incontest�vel sua 

genialidade que “faz com que fosse o int�rprete de nossas dores e porta-voz de nossos 

anseios. E a poesia cidad� de Patativa cumpriu esse pacto de modo fiel” (CARVALHO, 

2009, p. 42). Deve-se ainda mencionar que patativa continua vivo atrav�s de sua obra, 

cuja

[...] possibilidade de descobertas � imensa, e a frui��o est�tica � 
compensadora. Temos raz�o e emo��o na medida certa, sem 
cerebralismos excessivos e sem derramamentos emocionais. 
Patativa teve a id�ia de equil�brio e nos deixou uma poesia que 
� grande arte. Esse legado merece ser cultivado e consumido. A 
voz ecoa, m�tica, encontra um leitor perplexo na 
contemporaneidade e segue seu curso. Assim, Patativa 
enfrentar� o tempo, o esquecimento e os contextos para afirmar 
sua poesia que ser� para sempre (CARVALHO, 2009, p. 43).

Assim, acredita-se que ao eleger a po�tica de Patativa do Assar� como objeto de 

estudo desta disserta��o, promoveremos um campo de discuss�es que englobar� a 

natureza e a cultura enquanto continnum, al�m de proporcionarmos atrav�s de um 

estudo interdisciplinar, uma aproxima��o ecocr�tica de sua obra. Por esta via, entende-se 

que Patativa do Assar� concebia uma po�tica que vinha da terra, pois para ele “o labor 

di�rio e n�o remunerado do cultivo da terra o premia com o lazer e a arte que dali tira. O 

arar � um ato sincronizado e perform�tico de po�tica brotando da terra” (FEITOSA, 

2003, p. 94). Diante dessa realidade, Patativa de maneira magistral conseguiu interpretar 

e dialogar com o sert�o, que no dizer do escritor e jornalista brasileiro Xico S� no 

pref�cio do livro “Patativa do Asssar�: o sert�o dentro de mim” de Gilmar de Carvalho 

e Thiago Santana, “Guimar�es Rosa em prosa e Patativa do Assar� em versos s�o dois 

grandes tradutores dos sert�es brasileiros” (CARVALHO; SANTANA, 2010, p. 7).

O poeta n�o obedece a uma vis�o atomizada, ao contr�rio, segue a totalidade do 

universo, na qual ocorre um sentimento profundo de identifica��o com a natureza, com 

suas mudan�as e estabilidades. Patativa sente-se natureza e quanto mais mergulha nela, 

mais percebe quanto deve mudar e conservar em sua vida e em suas rela��es essa 

postura bioc�ntrica. Nessa ordem, vale ressaltar que, a partir da d�cada de oitenta e mais 
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marcadamente a partir da d�cada de noventa criou-se uma nova teoria denominada 

“ecocr�tica”, que vem justamente subsidiar os estudos em literatura e ecologia, dentro de 

uma perspectiva comprometida com um ethos planet�rio, capaz de propiciar um 

sentimento de coletividade e harmonia, contr�rio a uma vis�o reducionista que 

privilegia “� cultura ocidental imperialista, que nos causa impacto pela maneira peculiar 

com que se relaciona com a natureza” (GADOTTI, 2009, p. 63). Assim, � atrav�s desta 

�tica que encaminharemos nossos estudos, buscando um verdadeiro di�logo com a 

natureza, nessa “postura dial�gica, nosso escutar a Natureza, emerge ent�o de um 

di�logo nos quais ambos os participantes s�o transformados” (GR�N, 2007, p. 134).

2.4 Nos interst�cios da Ecocr�tica

A ecocr�tica do futuro [...] estaria atenta � 
justi�a ambiental, mas sem descartar as 
reivindica��es do com�rcio e da tecnologia; 
moldada pelo conhecimento e problemas 
ambientais de longo prazo, mas desconfiada do 
apocaliptismo; informada pela compreens�o 
art�stica, mas tamb�m pelo discernimento 
ecol�gico cient�fico; e comprometida com a 
preserva��o da diversidade do planeta para 
todos os seus habitantes (GARRARD, 2006, p. 
254).

A ecocr�tica se baseia fundamentalmente na seguinte lei “todas as coisas s�o 

interligadas com as outras” (GLOTFELTY, 1996, p. XIX). Assim, entende-se a 

ecocr�tica com uma modalidade de an�lise na qual ocorre uma dilata��o da rela��o entre 

ecritor/texto/mundo, considerando o “mundo” como algo que envolve n�o somente � 

sociedade, mas se refere, tamb�m, ao ecossistema em sua totalidade, levando-nos “a 

constru��o de uma cultura da sustentabilidade, isto � uma biocultura, uma cultura da 

vida, da conviv�ncia harm�nica entre os seres humanos e entre estes e a natureza 

(equil�brio din�mico)” (GADOTTI, 2009, p. 161). Portanto, a ecocr�tica percebe a 

natureza na literatura n�o como “um discurso mais verdadeiro ou esclarecedor sobre a 

natureza, por�m uma ret�rica mais eficaz de transforma��o e ameniza��o” 

(GARRARD, 2006, p. 106)39, concebendo a rela��o do homem com o meio natural 

39 Utilizamos para este estudo a seguinte edi��o: GARRARD, Greg. Ecocr�tica. Tradu��o de Vera 
Ribeiro. S�o Paulo: UNESP, 2006. p. 106, et. seq. Desse modo, todas as cita��es subsequentes neste item 
e sub-itens s�o desta mesma edi��o e a indica��o das respectivas p�ginas encontra-se no corpo do texto.
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dentro de uma perspectiva planet�ria e estabelecendo uma prospec��o de um mudus 

vivendi ecol�gico. Assim, � nesta dire��o que vamos avan�ar na an�lise dos dados desta 

pesquisa, procurando enxergar a natureza num sentido amplo, obedecendo a uma vis�o 

de cunho hol�stica e sist�mica, ou seja, procuraremos analisar as partes, mas sabendo 

que estas partes s�o indissoci�veis do todo.

Ratificando o ponto de vista que se vem defendendo, observamos que no tocante 

ao conceito de ecologia, vimos que Eco significa (do grego oikos, casa) e Logia (do 

grego logos, pensamento), isto �, pensar a casa, pensar onde moramos, ou ainda 

“poderia ser considerada como a “ci�ncia da casa”, da nossa casa maior que � o planeta 

Terra” (GADOTTI, 2009, p. 89). Na concep��o de Gaston Bachelard (1884-1962) em A 

po�tica do espa�o “a casa � nosso canto do mundo. Ela �, como se diz frequentemente, 

nosso primeiro universo. � um verdadeiro cosmos” (1977, p. 22). A casa aqui abrange 

diferentes tipos de abrigo, pois “todo espa�o verdadeiramente habitado traz a ess�ncia 

da no��o de casa” (BACHELARD, 1977, p. 22). � nesta �tica que o pensamento 

ecocr�tico reconhece a natureza como casa que une o construir com o habitar, uma vez 

que a realidade � uma obra do homem, que deve insinuar o seu pertencimento � natureza 

que lhe � origin�rio, j� que “se nos perguntassem qual o benef�cio mais precioso da 

casa, dir�amos: a casa abri o devaneio, a casa protege o sonhador, a casa nos permite 

sonhar em paz” (BACHELARD, 1977, p. 23).

A partir da consci�ncia dessa rela��o intercambi�vel com o meio natural, a 

ecocr�tica nos leva a caminhos que passam por um antropocentrismo radical e um 

egocentrismo at� chegarmos a um ecocentrismo alargado, cujo meio natural deixou de 

ser um simples coadjuvante ou referencial para tornar-se um verdadeiro protagonista. 

Nesta concep��o “a narrativa � constru�da de modo que a realidade humana se entrelace 

com o mundo natural de tal forma que a identidade de cada um seja o resultado de uma 

rela��o de reciprocidade” (MEYER, 2008, p. 25).

Acrescenta-se a este panorama o car�ter revelador da ecocr�tica, na medida em 

que desvela a natureza, percebendo-a n�o de forma idealizada, nem mascarada, mas 

real, que sofre com o processo predat�rio da a��o humana, desta forma, “nenhuma 

bruxaria, nenhuma a��o inimiga silenciou o renascimento da nova vida nesse mundo 

abalado. Foram as pr�prias pessoas que o fizeram. Nesse aspecto, a ecocr�tica para 

Glotfelty passa a englobar uma vis�o ampla:
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O ecocr�tico almeja rastrear as ideias e as representa��es 
ambientalistas onde quer que elas apare�am, enxergar com mais 
clareza um debate que parece vir ocorrendo, ami�de 
parcialmente encoberto, em in�meros espa�os culturais. Mais 
do que tudo, a ecocr�tica procura avaliar os textos e as ideias em 
termos de sua coer�ncia e utilidade como respostas � crise 
ambiental (GLOTFELTY apud GARRARD, 2006, p. 15).

Verifica-se que a ecocr�tica traz em sua ess�ncia uma abordagem 

interdisciplinar, na qual se busca uma an�lise, levando em conta muitos e variados 

aspectos que envolvem literatura e ecologia. Assim, a ecocr�tica traz como norte de 

investiga��o o seguinte questionamento: “Qual � a fecunda��o cruzada poss�vel entre os 

estudos liter�rios e o discurso ambientalista em disciplinas correlatas, como a hist�ria, a 

filosofia, a psican�lise, a hist�ria da arte e a �tica?” (p. 14). Nesta moldura te�rica, 

podemos observar que “a tradicional separa��o entre as disciplinas de humanas, exatas e 

naturais, perde sentido, j� que o que se busca � o conhecimento integrado de todas elas 

para a solu��o dos problemas ambientais” (REIGOTA apud GADOTTI, 2009, p. 132). 

E complementa afirmando que:

A partir da problem�tica ambiental vivida cotidianamente pelos 
mais pr�ximos, ou seja, na fam�lia, na escola, na empresa, 
aldeia, nas diversas comunidades nativas, na biografia de cada 
um, nas suas hist�rias de vida processa-se a consci�ncia 
ecol�gica e se opera a mudan�a de mentalidade. A 
transdisciplinaridade n�o anula as disciplinas, mas as aproxima, 
as fortalece naquilo que elas t�m de comum, que as atravessa, 
as ultrapassa (GADOTTI, 2009, p. 132).

De modo semelhante, Crema (1989) afirma que especialista � fruto da ci�ncia 

moderna que buscou dividir o conhecimento em fragmentos do saber, provocando uma 

especializa��o intelectual humana. Esse processo acabou resultando em “uma terr�vel 

esfacela��o do conhecimento, refletida tamb�m no cora��o humano, determinando uma 

atitude b�sica fragmentada e fragmentadora” (CREMA, 1989, p. 92). Na contram�o, a 

ecocr�tica vem estabelecer o “final de um modelo cognitivo, aproximando-nos de uma 

verdade totalizadora que nos desvenda o pequeno e o grande, o interior e o exterior” 

(D’AMBR�SIO apud CREMA, 1989, p. 93). E salienta que:

Nesse mergulho necessariamente transdisciplinar nas tradi��es 
do passado e do presente esperamos encontrar os elementos 
para propor uma nova conceitua��o da ci�ncia e temos certeza 
que o potencial criativo da esp�cie nos permitir� atingir uma 
exist�ncia mais digna, num mundo mais justo, feliz e 
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impregnado de amor (D’AMBR�SIO apud GARRARD, 1989, 
p. 93).

Greg Garrard, no seu livro Ecocr�tica (2006), ressalta que a ecocr�tica j� vem 

paulatinamente sendo discutida em algumas regi�es do mundo, sobretudo nos Estados 

Unidos, onde � estudada com mais vigor na Associa��o para o Estudo de Literatura e do 

Meio Ambiente (ASLE). No entanto, vale ressaltar que o termo “ecocriticismo” foi 

formulado em 1978, em um texto intitulado: “Literatura e Ecologia: uma experi�ncia

em ecocriticismo” de William Ruekert. No entanto, a ecocr�tica adquiriu visibilidade 

com duas obras: O leitor ecocriticismo, editado por Cheryll Glotfelty e Harold Fromm, 

e A imagina��o ambiental, por Lawrence Buell. Assim, Branch (1994) afirma ficar 

surpreso com o per�odo de hiberna��o da ecocr�tica, j� que embora o termo 

“ecocriticism” tenha sido criado em 1978, s� recentemente ele passa a ser reconhecido e 

estudado em larga escala pelo mundo acad�mico:

The Word “ecocriticism” traces back to William Rueckert’s 
1978 essay “Literature and Ecology: Na Experiment in 
Ecocriticism” and apparently lay dormant in critical vocabulary 
until 1989 Western Literature Association Meeting (in Coeur d’ 
Alene), when Cheryll Glotfelty (at the time a graduate student 
at Cornell, nouw Assistant Professor of Literature and the 
Environment at the University of Nevada, Reno)not only 
revived the term but urged its adoption to refer to the diffuse 
critical field that heretofore had been known as the “study of 
nature writing” (BRANCH, 1994, p. 1)40.

A ecocr�tica almeja interpretar a cultura atrav�s de uma an�lise ret�rica ampla, 

na qual se busca ver a cultura “como a produ��o, a reprodu��o e a transforma��o de 

met�foras em larga escala” (p. 19). Por essa via, Garrard tra�a um percurso te�rico no 

seu ao afirmar que “cada cap�tulo meu examinar� uma dessas met�foras, considerada 

como tendo efeitos pol�ticos espec�ficos – ainda que ambivalentes, �s vezes – ou como 

40 A palavra ecocritismo, nos remete a Willian Rueckert, no seu ensaio de 1978 “Literura e Ecologia: um 
experiemnto em ecocriticismo”, que aparentemente permanece inativo no vocabul�rio cr�tico at� 1989, no 
Encontro da Associa��o de Literatura do Oeste (in Coeur d’ Alene), quando Cheryll Glotfelty (na �poca 
uma estudante de gradua��o em Bornell, agora professora assistente de Literatura e Meio ambiente na 
Universidade de Nevada em Reno), n�o apenas ressuscitou o termo, mas tamb�m incitou sua utiliza��o 
para referir-se a difus�o do campo cr�tico que at� ent�o s� se conhecia como “O estudo cr�tico da 
natureza” (tradu��o nossa).
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atendendo a determinados interesses sociais” (p. 19). E refor�a tal pensamento dizendo 

que:

Algumas, como a “pastoral”, s�o tropos liter�rios estabelecidos, 
enquanto outros designam materiais mais heterog�neos, que 
podem ser provisoriamente unificados sob um �nico t�tulo. Uma 
vez que, em certo sentido, todas s�o maneiras de imaginar, 
interpretar ou apresentar a natureza numa figura, chamarei meus 
cap�tulos de “tropos”. Cada tropo reunir� permuta��es da 
imagina��o criativa: met�fora, g�nero, narrativa, imagem. Essa 
introdu��o explora o tropo da “polui��o”, � guisa de exemplo. 
A crise sobre a qual se define e delimita cada tropo � elaborada 
em cada cap�tulo, com a ressalva constante de que , como os 
ecocr�ticos gostam de dizer “o mapa n�o � o terreno”(pp. 19-
20).

Assim sendo, Greg Garrad interpreta a natureza e suas rela��es atrav�s de tropos 

e ressalta que “minha tropologia n�o � definitiva nem exaustiva; tenciona ser 

facilitadora, e n�o limitante” (p. 20). Essa delimita��o em tropos busca oferecer um 

leque variado de orienta��es pol�ticas e filos�ficas, ancoradas no texto art�stico, 

apontando para um processo e uma dial�tica e demonstrando com isso, que “nenhuma 

perspectiva isolada ou simples une todos os ecocr�ticos” (p. 30).

2.4.1 Tropos ecocr�ticos: aspectos do ambientalismo

Greg Garrard no seu livro Ecocr�tica (2006) deixa claro a sua pretens�o de tentar 

“ler a cultura como ret�rica, embora n�o no sentido estrito entendido pelos ret�ricos, 

mas como produ��o, a reprodu��o e a transforma��o de met�foras em larga escala” (p. 

19). Para isso, Garrard recorre a certas met�foras que denomina de tropos, buscando 

justamente evidenciar certas posturas pol�ticas e filos�ficas espec�ficas “ainda que 

ambivalentes, �s vezes – ou como atendendo a determinados interesses sociais” (p. 19).

O primeiro tropo analisado em seu livro � o do pastoral “o mais profundamente 

arraigado” (p. 30) e dispensa uma forma peculiar de perceber e pensar a natureza. A 

pastoral nesse sentido tem

Suas ra�zes no per�odo cl�ssico [...] mostrou-se infinitamente 
male�vel para fins pol�ticos diferentes, e potencialmente nociva 
em suas tens�es e evas�es. Entretanto, sua longa hist�ria e sua 
ubiq�idade cultural significam que o tropo buc�lico deve 
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continuar e continuar� a ser de interesse fundamental para os 
ecocr�ticos (p. 54).

Assim, Terry Gifford (apud GARRARD, 2006, p. 54) aponta para tr�s 

manifesta��es da pastoral: a primeira busca no campo um lenitivo e prote��o contra os 

conflitos e agress�es sofridas na sociedade urbana; a segunda estabelece um contraste 

evidente entre campo e cidade e a terceira se refere a uma suposi��o negativa da vida 

rural, isto � “um sentido pejorativo, no qual “pastoral” implica uma idealiza��o da vida 

rural que obscurece as realidades do trabalho e agruras do campo” (pp. 54-55). Todas 

essas manifesta��es podem ser mais bem visualizadas e compreendidas atrav�s da 

segmenta��o proposta por Garrard em: pastoral cl�ssica, pastoral rom�ntica e pastoral 

norte-americana de cunho pejorativo.

Al�m dessas modalidades, a pastoral disp�e de tr�s orienta��es em termos do 

tempo, j� que “a pastoral [...], nem sempre tem de ser nost�lgica, mas pode ser ut�pica e 

prol�ptica” (p. 60). Desse modo, a pastoral em rela��o ao tempo subdivide-se em: “a 

elegia volta o olhar para um passado desaparecido, com um sentimento de saudade; o 

id�lio celebra um presente generoso; a utopia almeja um futuro redimido” (p. 60).

Nesse sentido, seria necess�rio reconhecer que, “a ambival�ncia da pastoral n�o 

� eliminada, mas antes ampliada pelas interpreta��es ecocr�ticas” (p. 84). Nessa ordem, 

a pastoral representa um campo de intensas discuss�es que buscam desvelar a inflex�o 

pastoril nuclear que sustenta “a ideia da natureza como um contraponto est�vel e 

duradouro � energia e � mudan�a das sociedades humanas” (p. 85). Nessa perspectiva, a 

natureza passa a ser percebida como uma m�quina harmoniosa, que acabou 

influenciando diretamente os movimentos ambientalistas. Entretanto, Collen Clements 

afirma que essas ideias n�o passavam de um “ideal de conto de fadas de um ecossistema 

de harmonia conquistada e inalter�vel” (apud GARRARD, 2006, p. 86), isto �, n�o 

passava de uma fal�cia, mascarando a complexidade e dinamicidade da natureza. Nesse 

contexto, entra em cena a ecologia contempor�nea “para criticar uma ret�rica 

supostamente “ecol�gica”, que se baseia em modelos cient�ficos ultrapassados e mal

compreendidos” (p. 85). Por essa via, nasce o contraste entre

A ecologia pastoral popular, aliada a ultrapassados modelos 
clementsianos de harmonia e equil�brio, e a nova ecologia p�s-
moderna, exemplificada pelo trabalho de Daniel Borkin, que 
enfatiza que “a natureza imperturbada n�o � constante em sua 
forma, estrutura ou propor��o, mas se altera a cada escala de 
tempo e de espa�o” (1992, p. 62). Claramente, nem todas as 
mudan�as s�o desej�veis, mas, ao contr�rio do conceito de 
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cl�max de Clements, a ecologia p�s-moderna recorre a valores 
humanos para discrimin�-las, em vez de apelar para 
objetividade ilus�ria de um estado supostamente aut�ntico ou 
pr�stino da natureza (p. 87).

Acrescenta-se a esse panorama o segundo tropo que � representado pelo “o 

mundo natural”. Em face do seu forte apelo a ideia de “natureza em estado n�o 

contaminado pela civiliza��o” (p. 88) o mundo natural se consolidou como o mais 

poderoso “constructo da natureza de que disp�e o ambientalismo do Novo Mundo” (p. 

88). Nesses termos,

O mundo natural tem um valor quase sacramental: guarda a 
promessa de uma rela��o aut�ntica e renovada com a
humanidade com a terra, um pacto p�s-crist�o encontrado num 
espa�o de pureza e colocado numa atitude de rever�ncia e 
humildade (p. 88).

Por�m, � preciso lembrar que, o mundo natural esconde em sua constitui��o uma 

s�rie de narrativas que ofuscam o “verdadeiro” sentido da natureza. Mais do que isto, o 

mundo natural prioriza representa��es equivocadas da natureza, na qual emerge uma 

ideologia que prega o princ�pio da autenticidade, disseminando uma filosofia ecol�gica 

que:

� a ant�tese natural e n�o deca�da de uma civiliza��o 
antinatural, que perdeu sua alma. � um lugar de liberdade em 
que podemos resgatar o eu que perdemos para as influ�ncias 
corruptoras de nossa vida artificial. Acima de tudo, � a 
paisagem suprema da autenticidade (CRONON apud 
GARRARD, 2006, p. 103).

Evidencia-se, dessa forma, que o discurso do mundo natural ganha uma posi��o 

de destaque, j� que estar representado por �tica que privilegia uma po�tica da 

responsabilidade ao inv�s de uma po�tica da autenticidade. Por essa via, compreende-se 

que:

O problema fundamental da responsabilidade n�o est� no que 
somos, como seres humanos, nem em como podemos “ser” 
melhores, mais naturais, primitivistas ou aut�nticos, mas no que 
fazemos. A ecocr�tica n�o buscaria, portanto, um discurso mais 
verdadeiro ou esclarece dor sobre a natureza, por�m uma 
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ret�rica mais eficaz de transforma��o e ameniza��o (pp. 105-
106).

Dessa forma, entende-se o mundo natural como um recept�culo de significados, 

no qual est�o projetadas variadas imagens ambivalentes da natureza, na maioria das 

quais “corre o risco de se identificar com atividades privilegiadas de lazer que vendem a 

autenticidade ao mesmo tempo em que mistificam o consumismo industrializado que as 

possibilita” (pp. 104-105). Esclarece-se, assim, que uma forma de nos protegermos 

desse risco � subvertermos a constru��o dualista do mundo natural e da civiliza��o 

(GARRARD, 2006), para isso, � necess�rio trazer “o mundo natural para mais perto” (p. 

121). E conclui afirmando que

Podemos desfrutar de nossa humanidade, com seus c�rebros 
vistosos e seu alvoro�o sexual, seus anseios e seus acessos de 
teimosia, e nos tornamos por nada al�m de mais um ser no 
Grande Divisor de �guas. Podemos aceitar uns aos outros como 
semelhantes descal�os, que dormem no mesmo ch�o. Podemos 
abrir m�o da esperan�a de sermos eternos e desistiu de 
combater a sujeira. Podemos espantar os mosquitos e barrar 
nossos vermes sem odi�-los [...] A natureza selvagem exige que 
aprendamos a conhecer o terreno, cumprimentemos todas as 
plantas, animais e aves, cruzemos o vau dos rios e atrev�ssemos 
as cordilheiras, e que contemos uma boa hist�ria ao voltar 
(SNYDER apud GARRARD, 2006, p. 122).

O tropo apocalipse, tamb�m conhecido como “apocal�pticas”, narrativas 

seculares. Na verdade, trata-se de uma grande met�fora-mestra que disp�e a imagina��o 

ambiental contempor�nea. Com efeito, desta forma, visualiza-se o apocaliptismo como 

“g�nero nascido da crise” (p. 125), que � tamb�m, necessariamente, uma ret�rica que 

agita essas crises at� lev�-las a propor��es apropriadas e ao fim dos tempos. Foi dentro 

dessa dial�tica que Stephen O’Leary afirmou que o apocalipse � perpassado por uma 

“estrutura de aceita��o que pode ser c�mica ou tr�gica” (p. 125). Nesse sentido, 

A trag�dia concebe o mal em termos de culpa; seu mecanismo 
de reden��o � a vitima��o, e sua trama avan�a inexoravelmente 
para o sacrif�cio e para o “culto da matan�a”. A com�dia 
concebe o mal n�o como culpa, mas como erros, seu 
mecanismo de reden��o � o reconhecimento, em vez da 
vitima��o, � sua trama n�o se move em dire��o ao sacrif�cio, 
mas � den�ncia da fabilidade (O’LEARY apud GARRARD, 
2006, p. 125).
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A ret�rica apocal�ptica tr�gica repercute a crise atual de modo alarmante e 

assustador, “ela oferece pouca esperan�a de que a cat�strofe possa ser evitada, porque a 

amea�a que descreve � muito disseminada e irrevers�vel” (p. 136). Todavia, a ret�rica 

apocal�ptica busca enfatizar “o car�ter provis�rio do conhecimento, o livre-arb�trio, a 

luta permanente e uma pluralidade de grupos sociais com responsabilidades diferentes” 

(p. 152).

Pelo que foi pontuado at� o momento, prevalece uma forte tend�ncia de colocar 

a ret�rica apocal�ptica como componente central nos discursos pol�ticos, ambientalistas 

e midi�ticos, este �ltimo, representa um dos principais agentes causadores de conflito, j� 

que “os meios de comunica��o frequentemente noticiam as quest�es ambientais como 

cat�strofes, n�o s� porque isso gera dramaticidade e a possibilidade de interesse 

humano, mas tamb�m porque o notici�rio informa com mais facilidade sobre eventos do 

que sobre processos” (p. 149).

Nesse contexto, importa ressaltar que para Ehrlichs n�o existe um respaldo 

consistente na “concep��o tr�gica tradicional de um �nico e catastr�fico “fim dos 

tempos”, [...], embora sua avalia��o esteja longe de ser otimista” (apud GARRARD, 

2006, p. 153). Ademais, observa-se que,

O verdadeiro desafio moral e pol�tico da ecologia talvez esteja 
na aceita��o de que o mundo n�o est� prestes a acabar e de que 
� prov�vel que os seres humanos sobrevivam, ainda que a 
civiliza��o de estilo ocidental n�o o fa�a. Afinal, somente se 
imaginarmos eu o planeta tem um futuro � que tenderemos a 
assumir a responsabilidade por ele (p. 153).

No que concerne a rela��o entre seres humanos e animais, observamos que o ser 

humano sempre dispensou um tratamento extremamente desigual para com os animais, 

de modo que “trouxe consequ�ncias nas rela��es sociais ao instituir uma divis�o social 

e cultural entre os pr�prios semelhantes” (MEYER, 2008, p. 79). Essa l�gica 

hierarquizante acabou colocando os animais “do lado errado de uma “linha 

[supostamente] inultrapass�vel” que separa os seres importantes dos que n�o t�m 

import�ncia” (p. 192). No entanto, essa fronteira entre humano/animal � arbitr�ria j� 

que, “um cavalo ou c�o adulto �, ser termos de compara��o, um ser mais racional e um 

animal mais af�vel do que um beb� de um dia, uma semana ou at� um m�s de idade” 

(BENTHAM apud GARRARD, 2006, p. 193).

Assim, o processo de domestifica��o dos animais foi sempre marcado ao longo 

dos tempos por estruturas violentas, nas quais ocorre a preval�ncia de um tratamento 
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desrespeitoso e anti�tico. Por isto mesmo, o aspecto animalesco nos seres humanos � 

motivo de preconceito e rep�dio, dando vaz�o a uma “ret�rica da animalidade” na qual, 

aos beb�s � proibido engatinhar; limar os dentes faz parte do 
ritual de puberdade para n�o parecer presas de animal; defecar e 
comer s�o atividades desagrad�veis, quase obscenas, que devem 
ser feitas apressadamente e em particular. Esses 
comportamentos considerados grosseiros revelam a invers�o da 
condi��o humana (MEYER, 2008, p. 81).

Entende-se que, em vista dos interesses da cultura ocidental, que os animais 

passaram a serem manipulados e transformados em verdadeiros fantoches, prontos para 

satisfazer as necessidades alienadas ou a curiosidade “infatilizante” de um grupo que 

tem a obsessiva atitude de manter dist�ncia do mundo “opaco e mudo” da animalidade. 

Nesse contexto,

[...] os animais s�o sempre os observados. O fato de poderem 
nos observar perdeu import�ncia. Eles s�o objetos de nosso 
conhecimento, cada vez mais amplo. O que sabemos a seu 
respeito � uma indica��o de nosso poder e, portanto, uma 
indica��o do que nos separa deles. Quanto mais sabemos mais 
longe eles ficam (BERGER apud GARRARD, 2006, p. 196).

A sociedade contempor�nea tem priorizado pr�ticas que negam a pr�pria 

humanidade, na medida em que se caracteriza por processos que privilegiam uma 

economia atomizada, na qual � disseminado o espet�culo e a reifica��o das rela��es. 

Desse modo, Steve Baker (apud GARRARD, 2006, p. 198) exerce forte cr�tica atrav�s 

do seu livro Picturing the Beast – Retratando a Fera (1993) apontando para o termo 

“disneyza��o” como o processo de idiotizar os animais por meio do campo visual. E 

complementa afirmando que:

As narrativas antropom�rficas sobre animais costumam ser 
denegridas como “infantis”, com isso associando uma 
perspectiva desapaixonada e at� alienada � maturidade. A 
disneyza��o exarceba essa associa��o existente, como se reflete 
no uso coloquial [norte americano] de “Mickey Mouse” para 
descrever algo banal ou sem valor. A deixa visual da 
disneyza��o � a “neotenia, ou o conjunto de caracter�sticas que 
associamos instintivamente aos beb�s humanos e aos filhotes de 
animais: olhos grandes, cabe�a volumosa em rela��o ao corpo, 
membros curtos e configura��o geralmente arredondada 
(BAKER apud GARRARD, pp. 199-200).
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A esse processo Umberto Eco (1984) chamou de “Ind�stria do Falso” que 

prioriza justamente o valor econ�mico, tendo a “natureza falsa” como grande 

protagonista. Nessa din�mica, “o natural e o artificial se confundem, e a c�pia passa a 

ser mais valorizada do que o original” (MEYER, 2008, p. 97). Assim a “Ind�stria do 

Falso” implica:

Uma vis�o de natureza manique�sta – boa e m�. O processo � 
reconstru�do com baleias, golfinhos e focas amestradas que 
bailam na �gua e no ar como criaturas doces, amigas e 
simp�ticas. O selvagem e o feroz n�o existem, e homens e 
animais interagem harmoniosa e graciosamente em comunh�o. 
A plat�ia respingada de �gua, aplaude e pede bis a cada salto e 
reviravolta. De acordo com Eco (1994:64) parece que “os 
animais alcan�aram a felicidade se humanizando, os visitantes 
animalizando-se”. Os pap�is se invertem.
A natureza tamb�m se produz como m�, ingrata e perversa na 
figura descaracterizada de uma casa mal-assombrada, um trem 
fantasma, uma baleia assassina, um tubar�o sanguin�rio,
explorados comercialmente pelo cinema. Um furac�o violento, 
um tuf�o arrasador ou um terremoto destruidor comp�em o 
cen�rio da natureza inimiga ao ser humano. O para�so n�o � t�o 
belo assim, o inferno se aproxima. Protegei! Se na sua cidade 
n�o tem furac�o, terremoto e voc� deseja sentir essas emo��es, 
embarque numa viagem em terceira dimens�o ou numa 
participa��o sinest�sica. O som do abalo s�smico evoca a 
imagem da cat�strofe fazendo tremer os espectadores. 
(MEYER, 2008, p. 98).

Importa, sim, examinar, que nenhuma caracter�stica humana supostamente 

diferenciada e sofisticada “n�o prova a seguran�a inatac�vel de nossa posi��o como 

esp�cie superior” (p. 202). Nesta linha de pensamento, o homem ao longo dos tempos 

estabeleceu uma hierarquiza��o na rela��o homem/animal, que n�o se sustenta. Tal 

vis�o � fruto de uma “necessidade angustiada e autodestrutiva de construir e refor�ar 

continuadamente uma diferen�a que a natureza n�o proporcionou, a fim de que nossas 

convic��es e pr�ticas dominadoras possam persistir sem ser molestadas” (p. 202). 

Nesta discuss�o, podemos perceber que, existem variadas correntes filos�ficas 

que servem de substrato para a moldagem e compreens�o da rela��o entre o ser humano 

e o seu meio ambiente, dentre as quais a ecofilosofia ganha destaque a partir do s�culo 

XX. Esta corrente de pensamento filos�fico discute as nuances que fazem parte do 

processo de intera��o entre homem/natureza, al�m de trazer � tona as conseq��ncias 

dessa intera��o, buscando respostas �s quest�es essenciais da exist�ncia e � atitude do 

ser humano diante da vida e de seus desafios.
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2.4.2 Abordagens (Eco)filos�ficas

No que concerne ao ambientalismo, notamos que se trata de um movimento que 

abarca algumas ecofilosofias distintas. Cumpre assinalar que “cada abordagem entende 

a crise ambiental a sua maneira” (p. 32). Portanto, a ecocr�tica remete a investiga��o de 

problemas ambientais em termos culturais e cient�ficos, o que resultar� numa 

abordagem “ecocr�tica distinta, com afinidades e avers�es liter�rias ou culturais 

espec�ficas” (p. 32). Das variadas abordagens (eco)filos�ficas que servem de base para 

diferentes ramifica��es da ecocr�tica, levamos em considera��o, especificamente: o 

cornucopianismo, o ecofeminismo, a ecologia profunda, a ecologia social –

ecomarxismo e a ecofilosofia heideggeriana. Em tal perspectiva, nos deteremos a cada 

uma delas de modo sucinto, mas preservando suas principais caracter�sticas:

a) Cornucopianismo: movimento que considera a natureza inesgot�vel e 

submissa aos interesses humanos. Os cornocupianos apresentam um 

otimismo exagerado a respeito das amea�as ambientais, demonstrado “que a 

maioria desses perigos, se n�o todos � ilus�ria ou exagerada” (p. 32). Assim, 

a vertente cornucopiana prega que a crise ambiental n�o � um problema 

ecol�gico, mas econ�mico “e ser� remediada por empres�rios capitalistas, e 

n�o pelas redu��es do consumo insistentemente pleiteadas pelos 

ambientalistas” (p. 33). Nessa “lavagem cerebral marrom” (EHRLICH apud 

GARRARD, 2006, p. 34) a natureza passa a ser vista como fonte inesgot�vel 

de lucro e benef�cios, “demostrando pouca ou nenhuma considera��o pelo 

meio ambiente n�o humano, exceto na medida em que ele possa ter um 

impacto na riqueza ou no bem-estar humanos” (p. 35).

b) Ambientalismo: tend�ncia que busca defender e preservar a natureza, 

passando por um ativismo que “pode ir da reciclagem de garrafas e da 

compra de alimentos org�nicos at� um grande compromisso com atividades 

conservacionistas” (p. 36). Deve-se ainda mencionar, que o ambientalismo � 

um movimento “em certos aspectos muito poderoso” (p. 36), atingindo 

grande parte dos discursos pol�ticos e midi�ticos. Este “ambientalismo 

superficial”, como tem sido chamado, “� atacado pelos cr�ticos radicais, em 

fun��o de suas posturas de transig�ncia para com a ordem socioecon�mica 

dominante” (p. 36).
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c) Ecologia profunda: � a concep��o radical de supremacia do mundo natural 

sobre a humanidade. H�, assim, que se considerar que “dentre as quatro 

formas radicais do ambientalismo, a ecologia profunda � a mais influente 

fora dos circuitos acad�micos” (p. 38). Tem como seu fundador Arne Nass, 

este procurou elencar oito pontos-chave que integram a ecologia profunda, 

os principais s�o os seguintes:

1. O bem-estar e prosperidade da vida humana e n�o humana na 
Terra t�m valor em si mesmos (sin�nimos; valor intr�nseco, 
valor inerente). Esses valores independem da utilidade do 
mundo n�o humano para fins humanos.
2.  O florescimento da vida e das culturas � compat�vel com 
uma popula��o humana substancialmente menor. A 
prosperidade da vida n�o humana requer uma popula��o 
humana menor (SESSIONS apud GARRARD, 2006, p. 38).

Salienta-se que a pedra angular da ecologia profunda est� no 

redirecionamento do sistema de valores “centrado nos seres humanos para 

outro centrado na natureza � o cerne do radicalismo atribu�do � ecologia 

profunda” (p. 39).

d) Ecofeminismo: essa tend�ncia vem n�o s� culpar o antropocentrismo radical 

como causador de posturas antiecol�gicas, mas sobretudo “o ecofeminismo 

tamb�m culpa o dualismo androc�ntrico homem/mulher” (p. 42) como 

profundo causador de tais pr�ticas. O ecofeminismo afirma que ao longo dos 

tempos a compara��o entre natureza e mulher/m�e esteve presente em v�rios 

discursos que associam terra-mulher-fecundidade como “uma m�e santa e 

virgem, como Nossa Senhora, sempre prestes a servir os filhos e filhas. Uma 

m�e dadivosa e f�rtil para se extrair todos os recursos naturais, “desdobrar 

fibra por fibra”, para “fazer das tripas o cora��o” (MEYER, 2008, p. 111)

Nesse sentido, mulher e natureza s�o v�timas de um mesmo discurso 

patriarcal e capitalista, cabe ressaltar que, tal discurso tem sua convic��o 

arraigada no racionalismo cientifico, o qual prioriza os ideais de efici�ncia e 

de progresso. Assim, o ecofeminismo termo cunhado bna Fran�a em 1974 

por Fran�oise d’ Eoubonne vem esbo�ar uma cr�tica em torno do pensamento 

hier�rquico, bem como dos valores patriarcais, entendendo-os como 

principais representantes da domina��o tanto das mulheres quanto da 

natureza. Diante dessa realidade o ecofeminismo corresponde a:
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Uma consci�ncia da opress�o/repress�o da mulher e da 
natureza, e de alguma liga��o entre elas que permite iniciar a 
an�lise da dimens�o desta opress�o/repress�o, assim como do 
motivo da liga��o, que inicia e ap�ia estrat�gias para sua 
liberta��o conjunta (MACEDO & AMARAL, 2005, p. 47).

Vale dizer que a proximidade entre mulher e natureza se d� pelo processo de 

opress�o compartilhado dentro de uma sociedade patriarcal capitalista e n�o 

atrav�s de uma identidade essencialista ou biol�gica. Por essa via, “as 

ecofeministas se op�em � aceita��o de uma “ess�ncia feminina” baseada no 

sexo biol�gico e mostram, ao contr�rio, que o g�nero � culturalmente 

constru�do” (pp. 42-43). Assim sendo, o ecofeminismo luta pela 

desconstru��o de posturas ideol�gicas carregadas de manique�smos, que 

fazem parte da cultura ocidental e que concebem a natureza como algo 

totalmente oposto e inferior � cultura.

e) Ecologia social e ecomarxismo: dissemina uma postura que n�o defende que 

“os problemas ambientais sejam causados apenas por atitudes 

antropoc�ntricas, mas decorrem de sistemas de domina��o ou explora��o de 

seres humanos por outros seres humanos” (p. 47). A ecologia social e o 

ecomarxismo apresentam uma vis�o politicamente engajada, sustentada na 

ideia de que “limites ecol�gicos � uma esp�cie de mistifica��o” (p. 48), ou 

seja, os limites ecol�gicos s� fazem obscurecer “o modo como a escassez � 

criada por formas capitalistas de produ��o que dependem da manipula��o da 

din�mica de oferta e procura” (p. 48). Desse modo, 

Os ecomarxistas e ecologistas sociais, portanto, n�o s�o 
monistas nem dualistas. Uma das conseq��ncias dessa vis�o � 
que os problemas ambientais n�o podem ser claramente 
divorciados das coisas mais comumente definidas como 
problemas sociais, tais como a precariedade da habita��o ou a 
falta de �gua pot�vel. Isso confere a tais posturas uma clara 
afinidade com os movimentos de justi�a ambiental que 
protestam contra a associa��o comum da degrada��o ambiental 
aguda e da polui��o com a pobreza (p. 49).

Tais fatores nos permitem compreender que os ecomarxistas julgam “o 

conflito de classes com a quest�o pol�tica principal” (p. 50), j� os 

ecologistas sociais s�o contra “as rela��es de poder e hierarquia que, a seu 
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ver, afligem todos os tipos de sociedades, sejam elas capitalistas ou 

socialistas de planejamento central” (p. 50).

f) Ecofilosofia heideggeriana: essa tend�ncia “tem inspirado v�rios ecocr�ticos” 

(p. 51) devido sua forte cr�tica � modernidade industrial. A ecofilosofia 

heideggeriana busca explorar atrav�s de uma rever�ncia po�tica, a intr�nseca 

rela��o entre o ser e a Terra, demonstrando com isso que, somente por meio 

do desvelamento do ser, longe de normas e regras, que conseguir�amos 

salvar a Terra. No dizer de Heidegger, o desvelamento do ser � poss�vel 

atrav�s da linguagem, mas especificamente, da linguagem po�tica, j� que “a 

linguagem � a casa do ser, na qual o homem existe por habit�-la” 

(HEIDEGGER apud GARRARD, 2006, p. 53). Assim sendo, o 

desvelamento desimpedido do ser,

Desvela-nos o pr�prio ato de desvelamento. Permite que o 
pr�prio aparecer apare�a. Por outro lado, Heidegger descartava 
a conversa cotidiana, porque ela nos revela a linguagem e os 
seres como meros instrumentos de nossa vontade; as palavras 
descart�veis correspondem a um mundo de coisas descart�veis 
(p. 52).  

Observa-se que a ecofilosofia heideggeriana “tem atrativos �bvios para os 

ecocr�ticos” (p. 53), na medida em que proporciona um descortinamento da 

linguagem que se d� “por meio da poesia [...] aprendemos que o homem n�o � 

o senhor dos seres. O homem � o pastor do Ser” (HEIDEGGER apud 

GARRARD, 2006, p. 53).

2.5 Uma aproxima��o ecocr�tica da po�tica de Patativa do Assar�

Patativa foi Natureza porque sentia 
naturalmente suas impress�es para poder 
traduzi-las a n�s.

(Luiz Tadeu Feitosa)

O poeta o qual estamos falando � uma esp�cie de media��o entre natureza e 

cultura, que se complementam. Ratificando esta posi��o, a ecocr�tica vem fortalecer tal 

vis�o, na medida em que “d�-se cada vez mais aten��o � ampla gama de processos e 

produtos culturais nos quais e por meio dos quais ocorrem complexas negocia��es entre 
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a natureza e a cultura” (GARRARD, 2006, p. 16)41. Al�m do mais, a ecocr�tica parte do 

pressuposto ecol�gico de que tudo est� interligado e, consequentemente, o homem 

como parte integrante desse sistema � mais um elemento que o comp�e. Nesta linha de 

pensamento, podemos observar que a poesia de Patativa do Assar� compartilha da 

mesma perspectiva ecocr�tica, j� que “homem, natureza e arte interagem nesse bal� 

criador. O p� que sobe desse ato perform�tico da cria��o � um sinal da cria��o art�stica 

em movimento” (FEITOSA, 2003, p. 94).

Importa real�ar, que a ecocr�tica vem justamente nos ajudar a refletir sobre 

certas posturas e conceitos cristalizados e tomados como verdades absolutas. Neste 

�mbito, a ecocr�tica procura “oferecer um discurso verdadeiramente transformador, que 

nos permita analisar e criticar o mundo em que vivemos” (p. 16). Assim, a ecocr�tica 

procura instigar minuciosamente a intera��o entre escritor-texto-mundo, demonstrado

que a literatura possui uma concentra��o energ�tica que � retida dentro de uma matriz 

de energia po�tica, essa, por sua vez, passa a ser disseminada pela biosfera, ou seja, o 

que antes se restringia ao campo exclusivamente liter�rio, agora adquire outras 

dimens�es, atrav�s da libera��o de energia e informa��es contidas nas obras po�ticas. 

Esse processo acaba resultando numa pulveriza��o de energia que alcan�a o leitor, 

levando-o a agir socialmente.

Essa concep��o vem se conectar com a teoria da Est�tica da Recep��o 

formulada por Robert Hans Jauss (1979), ao considerar que entre texto e leitor 

estabelece-se uma rela��o dial�gica, uma vez que nenhum leitor fica imune �s obras que 

consome essas por sua vez, n�o s�o indiferentes as leituras que desencadeiam. Podemos 

ainda acrescentar que para Jauss o leitor � levado a liberar e transformar seu horizonte 

de expectativa, mobilizando-os para uma nova maneira de pensar e agir sobre o mundo.

Isto me parece perfeitamente vi�vel, ao considerarmos a ecosofia presente na

po�tica de Patativa do Assar�, na qual “a ecologia social, a ecologia mental e a ecologia 

ambiental – sob a �gide �tico-est�tica de uma ecosofia” (GUATTARI, 1990, p. 23) 

tende a minimizar os impactos mort�feros causados pela modernidade tecno-cient�fica, 

oferecendo as bases para a constru��o de um novo ethos, capaz de evidenciar “uma 

nova consci�ncia entre os humanos com os demais seres da comunidade bi�tica, 

planet�ria e c�smica; que propicie um novo encantamento face � majestade do universo 

41 Utilizamos para este estudo a seguinte edi��o: GARRARD, Greg. Ecocr�tica. Tradu��o de Vera 
Ribeiro. S�o Paulo: UNESP, 2006. p. 16, et. seq. Desse modo, todas as cita��es subsequentes neste item 
s�o desta mesma edi��o e a indica��o das respectivas p�ginas encontra-se no corpo do texto.
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e � complexidade das rela��es que sustentam todos e cada um dos seres” (BOFF, 1999, 

p. 26). Em Patativa a for�a do po�tico se relaciona com “o poeta e o sert�o, o criador e a 

criatura se misturam. Homem e poesia, natureza e cultura dialogam e desta interlocu��o 

surge em processo, uma semiose ilimitada” (FEITOSA, 2003, p. 94).

Com rela��o � forma, os versos de Patativa possuem forte ritmicidade que 

acompanha muito bem a express�o oral, e na grande maioria s�o isom�tricos e 

compostos de redondilha maior. Desse modo, “m�trica, ritmo e rima fluem com a 

naturalidade com que anuncia seu canto” (CARVALHO, 2009, p. 117). Patativa 

tamb�m desenvolve os temas atrav�s da narrativiza��o, ou seja, buscava “reatualizar o 

percurso das narrativas ao p� das fogueiras” (CARVALHO, 2009, p. 123) e dessa 

forma, contava atrav�s de sua poesia hist�rias.

Vamos tomar como mote para nossas reflex�es e aprecia��es da poesia 

patativiana o pressuposto da ecocr�tica de que tudo est� interligado e que, 

consequentemente o homem como parte integrante desse sistema � mais um elemento 

que o comp�e. De modo bastante similar, Patativa do Assar� ao falar do sert�o e de seus 

homens. Demonstra que tais homens est�o inseridos na natureza, como se fosse uma 

parte deles, uma integra��o ou uma fus�o, dando uma ideia de circularidade semi�tica 

que seria uma integra��o no todo que � a natureza, Boff afirma que

[...] entre a Terra e humanidade n�o h� distin��o. Formam uma 
�nica entidade, resplandecente, azul-branca. A vida em geral e a 
vida humana em especial e a biosfera n�o s�o realidades 
justapostas. Formam um todo org�nico e complexo que 
comp�em o sistema-vida e o sistema-Terra. Isso comprova que 
a Terra efetivamente est� viva e, porque � geradora de vidas, 
deve ser considerada M�e de todos os viventes, a Eva universal 
do planeta. (2010, 42).

Nesses termos, podemos  assinalar que a po�tica patativiana � fortemente 

marcada por uma topofilia que pode ser definida como “o ele afetivo entre pessoa e o 

lugar ou ambiente f�sico” (TUAN, 1974, p. 5), ou ainda, “s�o os sentimentos que temos 

para com o lugar, por ser o lar, o locus de reminisc�ncias e o meio de se ganhar a vida” 

(TUAN, 1974, p. 107). � o que Patativa revela, por exemplo, ao descrever o sert�o, no 

poema: “Dois Quadros”:

Na seca inclemente do nosso Nordeste
O sol � mais quente e o c�u mais azul
E o pobre se achando sem p�o e sem veste
Viaja a procura das terras do sul
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De nuvem no espa�o n�o h� um farrapo,
Se acaba a esperan�a da gente roceira,
Na mesma lagoa da festa do sapo
Agita-se o vento levando poeira

[...]

O dia desponta mostrando-se ingrato,
Um manto de cinza por cima da serra
E o sol quando nasce parece o retrato
De um bolo de sangue nascendo da terra

Por�m quando chove tudo � riso e festa, 
O campo e a floresta prometem fartura,
Escuta-se as notas agudas e graves
Dos cantos das aves louvando a natura

[...]

E o forte caboco de sua palho�a
No rumo de marcha apressada
Vai cheio de vida sorrindo e contente
Lan�ar a semente na terra molhada

Das m�os desse bravo caboco roceiro,
Fiel prazenteiro modesto feliz
� que o ouro branco sai para o processo 
Fazer o progresso do nosso pa�s (ASSAR�, 2004, pp. 86-87).

O sentimento topof�lico do poeta/agricultor n�o ofusca as mazelas da terra, 

resiste e “fica a� porque ama a terra e o desafio de faz�-la produzir” (TUAN, 1974, p. 

112), isto �, mesmo “pobre se achando sem p�o e sem veste” o forte caboclo roceiro 

resiste � escassez e sequid�o do sert�o amado. No entanto, o poema n�o deixa de revelar 

nesta rela��o um misto de amor e �dio, mas o que prevalece � a verdade, pois “o 

trabalhador rural n�o emoldura a natureza em lindos quadros, mas pode estar 

profundamente consciente de sua beleza” (TUAN, 1974, p. 112). Nesse contexto, o 

poeta faz men��o a algumas imagens apocal�pticas que jorram da desordem e do caos 

ocasionadas pelo fator clim�tico, tal aspecto se torna evidente nos versos: “E o sol 

quando nasce parece o retrato/De um bolo de sangue nascendo da terra” (ASSAR�, 

2004, p. 86). Por�m, o poeta n�o instaura uma vis�o apocal�ptica tr�gica, ou seja, “n�o 

ver com uma previs�o do fim do mundo, mas com a tentativa de evit�-lo por meios 

convincentes” (p. 141). Assim, a hip�rbole do poeta “flerta com o apocalipse tr�gico, 

mas apenas para recuar para afirma��es mais cautelosas” (p. 142), disseminando a ideia 

inalien�vel de que � a esp�cie humana que representa a maior amea�a ecopatol�gica 

abundante e em expans�o. Desse modo, o poema “n�o sustenta a concep��o tr�gica 
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tradicional de um �nico e catastr�fico “fim dos tempos” (p. 153), mas aponta para um 

apocalipse c�mico42, cuja ret�rica “n�o se move em dire��o ao sacrif�cio, mas � 

den�ncia da fatalidade” (O’LEARY, 1994 apud GARRARD, 2006, p. 125).

Ancorados nesta perspectiva, podemos observar que Patativa desmistifica o 

sert�o/natureza, revelando n�o uma pastoral cl�ssica ou rom�ntica, mas procura 

transplantar para seus versos uma pastoral real, que traduz as agruras do trabalhador 

rural. Por essa via, notamos que no poema o meio natural est� intrinsecamente 

relacionado ao estado de esp�rito do agricultor, na medida em que, seus sentimentos 

mudam de acordo com a altera��o da paisagem, quando vigora a seca no Nordeste “se 

acaba a esperan�a da gente roceira” (ASSAR�, 2004, p. 86), mas quando cai � chuva e 

o cen�rio se transforma o caboco roceiro “vai cheio de vida sorrindo contente” 

(ASSAR�, 2004, p. 87). Assim, observamos que a natureza para o caboco roceiro torna-

se a grande balizadora de seu estado emocional, estando, pois, sua subjetividade 

dependente dos elementos naturais, mas nesta simbiose com o meio natural n�o � s� o 

mundo interior do caboco que sofre modifica��es, ou seja, “este sentimento de fus�o 

com a natureza n�o � simples met�fora. Os m�sculos e as cicatrizes testemunham a 

intimidade f�sica do contato” (TUAN, 1974, p. 11).

Atentemos, antes de tudo, para o fato de que, a po�tica patativiana traz um forte 

apelo ao tropo pastoral, como j� mencionado, n�o no sentido da pastoral cl�ssica, onde 

havia uma idealiza��o e uma romantiza��o da vida rural, remetendo a uma fuga dos 

conflitos e agress�es da cidade, isto �, saudade de um passado ed�nico, o para�so 

perdido. A pastoral cl�ssica, segundo Garrard, “inclinava-se a distorcer ou a mistificar a 

hist�ria social e ambiental, ao esmo tempo fornecendo um l�cus, legitimado pela 

tradi��o, para os sentimentos de perda e aliena��o da natureza que seriam produzidos 

pela Revolu��o Industrial” (p. 62).

Ao se identificar com o sert�o, o eu-l�rico tamb�m manifesta sua indigna��o, 

denunciando a ambival�ncia da pastoral, que � reiterada pelos ecocr�ticos e que 

obscurece as rela��es do trabalho no campo. Ao mencionar as dores e as tristezas do 

sertanejo o poeta manifesta uma postura cr�tica em defesa de sua gente, empobrecida 

pelo pagamento de impostos e ludibriada por pol�ticos interesseiros em �poca de 

elei��o, situa��es descritas em “Vida Sertaneja”:

42 O apocalipse c�mico � defendido tamb�m por Leonardo Boff, e � nesta dire��o que norteamos nossa 
an�lise, afastando-se de uma ret�rica apocal�ptica tr�gica que busca fomentar “uma busca ilus�ria de 
culpados e causas, que podem ser reducionisticamente concebidos pela reuni�o de problemas ambientais 
muito variados no conceito de uma �nica “crise ambiental” iminente” (GARRARD, 2006, p. 52).
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Sou matuto sertanejo,
Daquele matuto pobre
Que n�o tem gado nem qu�jo,
Nem �ro, prata, nem cobre.
Sou sertanejo roc�ro,
Eu trabaio o dia intero,
Que seja inverno ou ver�o.
Minhas m�o � calejada,
Minha p�ia � bronzeada
Da quintura do sert�o.

[...]

�s vez, alegre e contente,
Quando � tempo de fartura,
Ele diz pra sua gente:
Nossa safra t� segura!
Mas, de repente, intristece,
Pruqu� magina e conhece
Que os home de posi��o
S� �ia para seu rosto
Pra ele pag� imposto
Ou vot� nas ilei��o.

Quando aparece um sujeito, 
De gravata e palito,
Como quem ca�a xod�,
O matuto experiente
Repara pra sua gente
E, sem t� medo de err�,
Diz, com um certo desgosto:
<< Ele vem cobr� imposto
Ou pedi pra n�is vot�>> (ASSAR�, 1992, pp. 75-78).

Nesse sentido, a pastoral nost�lgica – elegia est� repleta de posturas 

ecologicamente enganosas, isto �, uma literatura que descreve o campo num contraste 

expl�cito com o urbano, implica uma idealiza��o da vida rural que vem obscurecer as 

realidades do trabalho e as dificuldades do campo. Esse sentimentalismo pastoril, n�o 

est� presente na poesia de Patativa, e mesmo quando em sua poesia h� o contraste 

urbano/rural n�o � para romantizar o campo, mas para denunciar as injusti�as, ou seja, 

sua obra emblem�tica revela atrav�s de uma linguagem forte e pura como a alma do 

sertanejo, um sert�o que � v�tima do descaso dos pol�ticos, onde a mis�ria � algo 

constante. Assim, o poeta atrav�s dos seus versos incentiva o homem sertanejo a sair do 

comodismo e a lutar por seus direitos, transpirando consci�ncia social. Notaremos, 

portanto, que a poesia de Patativa do Assar� celebra o id�lio, isto �, “um presente 

generoso” (p. 60), apontando, ao mesmo tempo, para uma pastoral ut�pica, que “almeja 

um futuro redimido” (p. 60).
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� v�lido ainda mencionar, que na poesia de Patativa vigora um mundo natural 

real, afastando-se completamente de um mundo natural que prega o princ�pio da 

autencidade, que “mistificam o consumismo industrializado” (p. 105). Assim, o poeta 

descortina cen�rios que revelam um mundo natural, cuja natureza n�o se encontra 

distante, intocada, mas ele constr�i em sua po�tica, uma proximidade com a natureza, 

despertando um sentimento de responsabilidade por ela. � o que observamos no poema 

“Assar�”:

Assar�! Meu Assar�!
Terra do meu cora��o!
Sempre digo que tu �
O lug� mio do ch�o.
Me org�io quando me lembro
Que tu tamb�m � um membro
Do valente Cear�.
P�ra mim, que te adoro tanto, 
Te jurgo o mio recanto
Da terra de Juven�.

Foi aqui, foi nesta Serra
De Santana, onde nasci,
Que da �gua de tua terra
A prem�ra vez bebi.
Nesta Serra, eu pequenino,
No meu viv� de menino,
T�o inocente, t�o puro,
Dei a prem�ra passada,
Triando as tuas estrada
No rumo do meu futuro.

[...]

Tanto te quero e dou Parma,
Que �s vez � lembran�a vem
Que tu tem corpo e tem arma
Como toda gente tem.
Quando saio da paio�a
Mode trabai� na ro�a
Prantando mio e feij�o,
Eu int� penso que peco
Em bat� meu enxadeco
Em riba deste teu ch�o.

[...]

Mas, meu Assar� amado, 
Sinto mundo a tua sorte!
Tu � dos mais deserdado
Daqui das banda do Norte.
Tu nada goza da histora,
N�o tem fama nem gulora,
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Nunca arg�em te protegeu.
Tu s� tem essas riqueza,
As coisa da Natureza,
Que Nosso Senh� te deu.

[...] 

Satisfazendo um desejo
Que sempre me acompanhava,
Como canto sertanejo
Eu fui v� se te cantava,
Meu torr�o querido e nobre.
Mas te vendo assim t�o pobre,
T�o pobre, t�o sem recu�o,
Quebrou-se a minha viola
E os verso em minha cachola,
Se acabou tudo em salu�o. (ASSAR�, 2006, pp. 43-50).

No poema acima, podemos observar atrav�s dos versos “T�o inocente, t�o 

puro/Dei a prem�ra passada” (ASSAR�, 2006, p. 43) que “Assar�” remete a uma “natureza 

em estado n�o contaminado pela civiliza��o” (p. 88), mas ao contr�rio, de uma postura 

alienada que evidencia a pureza para mascarar a “elimina��o da hist�ria humana” (p. 

103), o poeta recorre ao mundo natural de modo consciente, promovendo uma po�tica 

da responsabilidade, “que toma por guia a ci�ncia ecol�gica, e n�o o pante�smo” (p. 

105). Nessa ordem, os versos “Que tu tem corpo e tem alma/Como toda gente tem” 

(ASSAR�, 2006, p. 44), o poeta personifica Assar�, atribuindo ao seu recanto 

caracter�sticas humanas que estreitam sua rela��o com o lugar. Nesse sentido, Assar� 

passa a ser vista como um lugar de co-perten�a, onde o poeta/agricultor constr�i um 

senso de responsabilidade pela terra, no qual residem os seguintes princ�pios:

1)a necessidade de um compromisso com as potencialidades e 
as limita��es do lugar; 2) a cren�a na natureza agreste e em seus 
processos como o melhor mestre da humanidade; 3) a 
identifica��o da natureza com o sagrado; e 4) o uso da natureza 
virgem como guia para uma democracia diversificada, inclusiva 
e participativa (ROBINSON apud GARRARD, 2006, p. 120). 

Desse modo, a poesia de Patativa se fia numa vis�o do mundo natural como 

organismo, como rela��o que se desdobra numa esp�cie de companheirismo, no qual o 

poeta compartilha com o lugar das mesmas circunst�ncias e sentimentos, rejeitando 

completamente uma vis�o “do mundo natural unicamente como paisagem recreativa, 

reconhecendo o risco e a probabilidade de sua mercantiliza��o” (p. 121). Nos versos 

“Quebrou-se a minha viola/E os verso em minha cachola,/Se acabou tudo em salu�o” 
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(ASSAR�, 2006, p. 50), podemos perceber que o poeta acaba por deixar de cantar Assar�, pois 

� invadido pelo descontentamento de ver o seu para�so definhando, devido aos desmandos das 

autoridades que n�o p�e em pr�tica a po�tica da responsabilidade.

Cabe ressaltar que a grande tarefa da ecocr�tica � superar o antropocentrismo 

radical, ou seja, � perceber o homem como mais um elemento que comp�es a natureza, 

desfazendo hierarquiza��es. Em contrapartida, o monote�smo judaico-crist�o contribuiu 

para a legitima��o de pr�ticas ecologicamente negativas. Lynn White Jr. salienta que

o texto de G�nesis 1:26 “Fa�amos o homem � nossa imagem, 
conforme a nossa semelhan�a: e que ele tinha dom�nio sobre os 
peixes do mar e sobre as aves dos c�us, e sobre o gado, e sobre 
toda a terra”, constitui uma licen�a das Sagradas Escrituras para 
qualquer explora��o que julguemos apropriada, no contexto de 
leis morais enunciadas noutros lugares (apud GARRARD, 
2006, p. 155).

O cerne desta quest�o reside no valor sem�ntico atribu�do ao voc�bulo 

“dom�nio”, que pode apresentar mais de uma interpreta��o, pois pode ser entendido 

como uma permiss�o do texto b�blico para que o homem explore e subjugue a natureza 

ou pode ser compreendida como “administra��o, usufruto” e n�o despotismo. Outra 

passagem b�blica que tamb�m traz essa tentativa de opress�o � natureza est� em Mateus 

6:26 “Olhai as aves do c�us: n�o semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros e o 

vosso Pai celeste as alimenta, N�o valeis mais que elas?”, neste trecho notamos que 

homens e aves s�o colocados dentro de um sistema de valor, implementando uma 

rela��o hier�rquica que encerra uma ideia de supremacia antropoc�ntrica sobre o mundo 

natural.

Nesse contexto, � urgente que nos desvinculemos de uma linguagem que 

enaltece a tirania do sujeito, moldando nossa maneira de pensar para uma linguagem 

capaz de instaurar uma conviv�ncia pac�fica e profunda entre homem e natureza, 

considerando que “[...] o homem n�o � dono da terra e n�o est� autorizado a fazer o que 

bem quiser. Ao contr�rio, deve trat�-la como um administrador respons�vel, para seu 

pr�prio bem e para o bem de outras esp�cies (coelhos, olmos, gados) que t�m direito � 

vida” (WILLIANS apud GARRARD, 2006, p. 71). Patativa compartilha nos seus versos 

desse desejo de administrar a terra, isso fica claro no poema “A Terra � nossa”:

Deus fez a grande natura
Com tudo quanto ela tem,
Mas n�o passou escritura
Da terra para ningu�m (ASSAR�, 2005, p. 132).
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Convergindo nesta mesma dire��o “o cacique ind�gena Seattle em resposta ao 

presidente dos Estados Unidos da Am�rica, Flanklin Pierce, que apresentou por escrito 

em 1854, uma proposta de compra do territ�rio da tribo Duwamish” (MEYER, 2008, p. 

102), afirmou em sua carta:

Como � que pode comprar ou vender o c�u, o calor da terra? 
Essa ideia nos parece estranha. Se n�o possu�mos o frescor do 
ar e o brilho da �gua, como � poss�vel compr�-los? Cada peda�o 
desta terra � sagrada para meu povo. Cada ramo brilhante de um 
pinheiro, cada punhado de areia das praias, a penumbra na 
floresta densa, cada clareira e inseto a zumbir s�o sagrados na 
mem�ria e experi�ncia de meu povo. A seiva que percorre o 
corpo das �rvores carrega consigo as lembran�as do homem 
vermelho (SEATTLE, apud MEYER, 2008, p. 103).

Evidencia-se, dessa forma, uma cultura marcada pelo predom�nio do humano, 

que se manifesta tamb�m na distin��o entre homens e animais, ou seja, “que separa os 

importantes dos que n�o tem import�ncia” (p. 192). Diante dessa linha divis�ria, os 

animais foram obrigados ao longo dos tempos a conviver com a cruel interfer�ncia 

humana, atrav�s do processo de domestifica��o, transformando-os em verdadeiros 

“fantoches humanos, como bichos de estima��o da fam�lia ou personagens de Disney, 

ou ent�o objetos de espet�culo n�o raro em livros e filmes sobre a vida selvagem” (p. 

196). O pensamento de Descartes influenciou significativamente o processo de 

sedimenta��o de uma ideia que afasta o eu do Outro como natureza, j� que ele

Hiperseparou a mente e o corpo e negou aos animais n�o apenas 
a faculdade da raz�o, mas toda a gama de sentimentos e 
sensa��es. Como resultado passou a ver os animais como 
radicalmente diferentes dos seres humanos e inferiores a estes. 
Eles seriam corpos sem mentes, verdadeiras m�quinas (p. 44).

Conv�m ressaltar, entretanto que na po�tica de Patativa do Assar� os limites 

entre humano e n�o-humano s�o reduzidos, havendo um rompimento de fronteiras, 

estabelecendo uma rela��o de alteridade e m�tua perten�a, “permitindo ao ser humano 

uma compreens�o aut�ntica de sua humanidade e de seu lugar no Cosmos’ (UNGER, 

1991, p. 73). Isto fica claro no poema “O Burro”:

Vai ele a trote, pelo ch�o da serra,
Com a vista espantada e penetrante,
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E ningu�m nota em seu marchar volante,
A estupidez que este animal encerra

Muitas vezes, manhoso, ele se emperra
Sem dar uma passada para diante,
Outras vezes, pinota, revoltante,
E sacode o seu dono s�brea terra.

Mas contudo! Este bruto sem no��o
Que � capaz de fazer uma trai��o
A quem quer que lhe venha na defesa

� mais manso e tem mais intelig�ncia
Do que o s�bio que trata da ci�ncia
E n�o cr� no Senhor da Natureza (ASSAR�, 2006, p. 201). 

Pelo que se pode perceber, no poema acima ocorre um processo de 

antropomorfiza��o do animal e animaliza��o do homem, isto �, o burro adquire 

caracter�sticas e atitudes humanas, atrav�s do emprego das seguintes express�es: vista 

estampada e penetrante, estupidez, manhoso, revoltante, sem no��o, tem mais 

intelig�ncia. O poeta personifica o burro e sua rela��o com o animal torna-se 

meton�mica, na medida em que ambos s�o sujeitos,  reconhecendo assim, o sofrimento 

do animal que se encontra “do lado errado de uma linha [supostamente] inultrapass�vel” 

(SINGER apud GARRARD, 2006, p. 192). O burro � fortemente marcado pelo 

estere�tipo de falta de intelig�ncia e teimosia, associa��o que vem da origem latina do 

seu nome burrus, que significa vermelho, men��o feita aos antigos dicion�rios que 

possu�am capas vermelhas. No poema “Meu caro jumento,” tamb�m observamos, um 

substrato que traz o nivelamento entre humano e n�o humano.

Meu amigo jumento
Que tanto sofre e padece,
Seu grande merecimento
Muita gente n�o conhece.
� t�o grande seu valo,
Que o mais s�bio professo,
De conhecimento al�m
Nas coisa da facurdade,
Talvez n�o diga a metade
Do valo que voc� tem.

[...]

E agora, caro jumento,
Se eu errei, pe�o perd�o.
Mas, todo seu sofrimento
� falta de prote��o
De assisten�a e de respeito
Voc� � do mesmo jeito
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Do matuto agriculto
Que trabaia at� morre
Pro mundo intero com�,
Mas ningu�m lhe d� valo (ASSAR�, 2006, pp. 293-297)

No entanto, esses animais, diante de sua posi��o historicamente ordin�ria, 

revelam-se como seres que possuem certas singularidades extraordin�rias, como o fato 

de possuir 62 cromossomos, 16 a mais que os seres humanos, al�m de serem animais 

valentes, sendo o �nico animal do seu tamanho que n�o foge diante da presen�a de um 

tigre. Assim, atrav�s dos versos “Voc� � do mesmo jeito/Do matuto agriculto” 

(ASSAR�, 2006, p. 201) o poeta se apropria de um dos principais s�mbolos do sert�o 

nordestino e instaura um princ�pio que prega “o bem-estar e o florescimento da vida dos 

humanos e dos n�o-humanos t�m valor intr�nseco, independente de sua utilidade para 

fins humanos” (UNGER, 1992, p. 20). Notamos ainda, que o poeta ao igualar 

homem/animal, acaba esfacelando a dicotomia existente entre os mesmo, implantando 

um sistema de equival�ncia entre humano e n�o-humano. Esse cruzamento do eu e da 

natureza como Outro, leva a uma personaliza��o dos seres n�o-humanos e com isso, 

elimina consideravelmente, as barreiras judificativas constru�das entre homo-sapiens e 

os demais animais, al�m estabelecer uma rela��o de complementaridade e 

interdepend�ncia com os demais elementos da natureza, tendo a preocupa��o de manter 

uma pr�tica alterit�ria, onde n�o se leve em considera��o processos de sobreposi��o, 

assimila��o ou destrui��o do outro. 

Nesta perspectiva, podemos perceber que, a poesia de Patativa do Assar� vem se 

conectar diretamente ao vi�s ecocr�tico, na medida em que, n�o busca, “um discurso 

mais verdadeiro ou esclarecedor sobre a natureza” (p. 106), mas uma po�tica de 

transforma��o e ameniza��o. Assim, nos deteremos ao enfoque ecol�gico dos seus 

versos, o que nos permitir� um alargamento dos horizontes e da consci�ncia, fundados 

no texto po�tico, j� que o fazer po�tico patativiano caminha em dire��o a um profundo 

engaje cr�tico de cunho ecol�gico. Por essa via, entendemos o poema:

Como uma energia armazenada, Rueckert explica que ler � uma 
transfer�ncia de energia e que cr�ticos/as e professores/as agem 
como mediadores entre poesia e a biosfera, liberando energia e 
a informa��o armazenada na poesia de modo que ela possa fluir 
atrav�s da comunidade humana e ser traduzida em a��o social 
(GLOTFELT apud SOARES, 2005, p. 263).
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Vejamos como se d� essas rela��es no poema de Patativa do Assar� cujo t�tulo � 

“Crime Imperdo�vel”:

Com a sua filha de bondade infinda,
Maria Rita, encantadora e bela,
Morava a vi�va D. Carolina,
Junto do engenho do Senhor Favela.

Paciente e boa e cheia de carinho,
Passava os dias sem pensar na dor,
Reinava ali, naquele tosco ninho,
Um grande exemplo do mais puro amor.

A linda jovem, flor de simpatia, 
De olhos brilhantes e cabelo louro,
Al�m de arrimo e doce companhia
Era da m�e o virginal tesouro.

Tinha uma voz harmoniosa e grata
Maria Rita, a filha da vi�va,
Igual � voz do sabi� da mata,
Quando ele canta na primeira chuva.

Maur�cio, um filho do senhor do engenho,
Um estudante, bacharel futuro,
Apaixonou-se, com o maior empenho
De saciar o cora��o impuro.

E com promessas de um porvir brilhante,
Fazendo juras de casar com ela,
Tanto insistiu o traidor pedante
Que conquistou a infeliz donzela.

Tornou-se em pranto da menina o riso,
Anuviou-se o doce amor materno,
Aquele rancho, que era um para�so
Foi transformado em verdadeiro inferno.

Depois, expulsas pelo mundo afora,
Sorvendo a ta�a de amargoso fel,
Solu�a a m�e e a triste filha chora,
Horrorizadas do chacal cruel.

Vive hoje o monstro a prosseguir no estudo,
Enquanto o manto da mis�ria as cobre,
Porque s� o rico tem direito a tudo,
N�o h� justi�a para quem � pobre... (ASSAR�, 1992, pp. 137-

138).

O poeta est� inserido no mundo sertanejo, o qual possui certas peculiaridades, e 

que “Patativa o experimentou do seu local, a Serra de Santana, e dela foi constituindo -

pelo vi�s de um saber local – as linguagens que representariam o “seu” Nordeste 
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particular” (FEITOSA, 2003, p. 159). No entanto, Patativa n�o compartilha de um 

imagin�rio sertanejo que compactua de uma vis�o radicalmente machista e excludente, a 

qual coloca o nordestino dentro de:

[...] Um conceito bastante original, criador de estere�tipo 
exorbitantemente masculino, conhecido no Brasil inteiro pela 
imagem do sertanejo ignorante, forte, bravo... um “cabra-
macho”. Desta forma, o habitante da regi�o Nordeste ganhava 
uma identidade e passava tamb�m a identificar-se com a pr�pria 
regi�o (CEBALLOS, 2000, p. 4).

Nessa perspectiva, “A imagem do poeta se sobressai � imagem do homem” 

(FEITOSA, 2003, p. 129) na medida em que, Patativa n�o se deixa contaminar pela 

vis�o machista e patriarcal do sertanejo. Esse fato se torna evidente na den�ncia da 

coisifica��o da mulher sertaneja no poema acima analisado. O poema metaforiza assim, 

uma viol�ncia anti-ecol�gica – representada pela opress�o e domina��o feminina, que 

elucida um repert�rio de ind�cios que comp�em a viol�ncia cultural pela qual se 

inferioriza as mulheres. O t�tulo do poema “crime imperdo�vel” j� remete a ideia de 

algo negativo, onde est� impl�cita uma atmosfera permeada pela viol�ncia. Observamos 

que o poema se divide em nove estrofes, das quais as quatro primeiras se referem � 

Maria Rita por meio da utiliza��o de adjetivos como: “bondade infinita, encantadora, 

bela, paciente, boa, cheia de carinho, exemplo de mais puro amor, flor de simpatia, doce 

companhia", a partir da quarta estrofe com a chegada de “Maur�cio, um filho do senhor 

de engenho" (ASSAR�, 1992, p. 138), os adjetivos utilizados para caracterizar Maria 

Rita mudam e adquirem uma conota��o melanc�lica: “infeliz donzela, triste filha, 

pranto da menina, horrorizadas”. Assim, notamos que ap�s a inser��o do filho do 

senhor de engenho no poema, Maria Rita sofre um gradativo processo de reifica��o, no 

qual ocorre o apagamento de sua identidade.

As ant�teses presentes no poema como: “pranto/riso, para�so/inferno” al�m da 

grande ant�tese entre a primeira e a segunda parte do poema, demonstram o conflito 

vivenciado por Maria Rita e sua m�e enquanto figuras femininas, que n�o encontram 

respaldo diante da lei, restando-lhes apenas o sil�ncio, o que vem refor�ar uma 

ideologia cultural que se “naturalizou” atrav�s dos s�culos de que a mulher � fr�gil, 

passiva e dependente da figura masculina. Tal ideologia vem acentuar os binarismos 

excludentes que enfatizam pr�ticas anti-ecol�gicas, “mas o ecofeminismo tamb�m culpa 

o dualismo androc�ntrico homem/mulher” (p. 42) como respons�vel por tais pr�ticas. 
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Nesse sentido, essa oposi��o garante a manuten��o de pr�ticas que colocam as mulheres 

em uma posi��o subalterna que vem invariavelmente validar a sua opress�o. 

Nos versos “Vive hoje o monstro a prosseguir no estudo/Enquanto o manto da 

mis�ria as cobre” (ASSAR�, 1992, p. 138) notamos uma esp�cie de n�o rea��o em 

cadeia, ou seja, o eu - l�rico n�o reage e consequentemente Maria Rita e sua m�e 

tamb�m n�o reagem aos desmandos de Maur�cio, inaugurando assim, um sil�ncio 

atordoante que acaba invadindo todo o poema. Esse sil�ncio vem justamente prejudicar 

o desenvolvimento de valores morais e �ticos que ir�o incidir sobre o processo de 

cristaliza��o da identidade feminina, repercutindo valores e comportamentos fixos, 

estereotipados e repetitivos. Esse processo de deterioriza��o vivenciado por Maria Rita 

e sua m�e encontra o respaldo necess�rio em uma suposta “domina��o natural” apoiada 

em uma determina��o biol�gica. Assim, 

(...) a ordem masculina est� t�o profundamente arraigada que n�o 
precisa de justifica��o: ela se imp�e como autoevidente, universal (o 
homem, vir, � esse ser particular que experimenta a si mesmo como 
universal, que tem o monop�lio do humano, homo). Ela tende a ser 
tida como certa em virtude da concord�ncia quase perfeita e 
imediata que estabelece entre, por um lado, estruturas sociais, como 
as expressas na organiza��o social do espa�o e do tempo e na 
divis�o social do trabalho, e, por outro lado, estruturas cognitivas 
inscritas nos corpos e nas mentes (BOURDIEU, 1998, p. 18).

Maria Rita foi silenciada, mas n�o foi apenas o sil�ncio da fala, mas um sil�ncio 

de ordem simb�lica que se traduz no ato de aceitar, conformar-se, obedecer, submeter-

se e calar-se. Ela foi reduzida a uma condi��o do n�o-ser, isto �, sua identidade foi 

anulada, estando simbolicamente exclu�da da cultura, tornando-se o recept�culo das 

atrocidades e extremos do processo de alteridade, j� que o Outro representado pelo 

homem, violentamente invade o seu Ser. Nesse processo, o dualismo (homem/mulher) 

se intensifica, gerando um binarismo excludente, no qual:

conceitos contrastantes (por exemplo, identidades de g�nero 
masculinas e femininas) se formam pela domina��o e subordina��o 
e se constroem como oposicionais e exclusivas (...) No dualismo, 
os lados mais altamente valorizados (masculinos, humanos) s�o 
definidos como alienados e de uma natureza diferente, ou ordem de 
ser, do lado mais “baixo”, inferiorizado (mulheres, natureza) e cada 
um � tratado como faltando em qualidades que tornam poss�vel 
superpor associa��o ou continuidade. A natureza de cada um � 
constru�da de maneiras polarizadas atrav�s da exclus�o de 
qualidades compartilhadas com o outro; o lado dominante � visto 
como fundamental, o subordinado � definido em rela��o a ele. O 
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efeito do dualismo �, nas palavras de Rosemary Radford Ruether, 
“naturalizar a domina��o” (PLUMWOOD, 2003, p. 31-2).         

Vale ressaltar que � sobre a ruptura desses dualismos que se encontra o cerne do 

Ecofeminismo, tendo por base a den�ncia da opress�o e a domina��o contra as 

mulheres, bem como a estrutura dualista que rege a sociedade patriarcal. Desse modo, 

podemos perceber que o poema patativiano denuncia a constru��o de dualismos que 

buscam desestabilizar uma de suas partes, estabelecendo dentro de uma vis�o un�voca 

um campo de poder hier�rquico. O poeta possibilita uma leitura �tico-est�tica, na 

medida em que, permite ao leitor um comprometimento com as quest�es ecol�gicas que 

interagem e transitam os seus versos. Portanto, o poeta assume uma postura cr�tica que 

busca alertar para uma tomada de consci�ncia, onde ocorra a dissolu��o das dicotomias, 

abrindo uma fenda entre os ditames universalizantes impostos pelo patriarcalismo, que 

de acordo com Fritjof Capra, provocaria “uma mudan�a radical em nossas percep��es, 

no nosso pensamento e nos nossos valores” (CAPRA, 1996, p. 23).

J� no poema “Seu Dot� me Conhece?”, observamos um forte apelo por parte do 

poeta ao Ecomarxismo e Ecologia Social, no qual priorizam uma postura que trata de 

sistemas de domina��o ou explora��o, como principais respons�veis pelos problemas 

ambientais.

Seu dot�, s� me parece 
Que o sinh� n�o me conhece 
Nunca s�be quem sou eu 
Nunca viu minha paio�a, 
Minha mui�, minha ro�a, 
E os fio que Deus me deu. 

[...]

Sou o que durante a semana, 
Cumprindo a sina tirana, 
Na grande labuta��o 
Pra sustent� a famia 
S� tem direito a dois dia 
O resto � pra o patr�o. 

[...]

Sou o sertanejo que cansa 
De vot�, com esperan�a 
Do Brasil fic� mi�; 
Mas o Brasil continua 
Na cantiga da perua 
Que �: pi�, pi�, pi�... 
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[...]

Sofrendo a mesma senten�a 
Tou quase perdendo a cren�a, 
E pra ningu�m se engan� 
Vou deix� o meu nome aqui: 
Eu sou fio do Brasil, 
E o meu nome � Cear� (ASSAR�, 1992, pp. 114-116).

O poema acima vem compartilhar do pensamento dos ecomarxistas e ecologistas 

sociais, na medida em que, entende que os problemas ambientais “n�o podem ser 

claramente divorciados de coisas mais comumente definidas como problemas sociais, 

tais como a precariedade da habita��o ou a falta de �gua pot�vel” (p. 49). Nesta rela��o 

desigual entre patr�o e empregado, ocorre um conflito estrutural, no qual a “explora��o 

objetiva est� no cerne de todas as outras formas de explora��o e opress�o” (pp. 49-50), 

isto fica claro nos versos “Pra sustent� a famia/S� tem direito a dois dia/O resto � pra o 

patr�o” (ASSAR�, 1992, p. 115). Assim, para os ecomarxistas existe “um conflito 

estrutural entre os trabalhadores e os donos dos meios de produ��o, no qual estes 

�ltimos extraem a mais-valia criada pelo trabalho do proletariado” (p. 49). Nos versos 

“Sou sertanejo que cansa/De vot�, com esperan�a/Do Brasil fic� mio” (ASSAR�, 1992, 

p. 116), observamos que a esperan�a do poeta est� depositada na democracia 

participativa, que vem justamente se conectar a vis�o dos ecologistas sociais, que se 

baseiam no seguinte princ�pio:

em vez de uma revolu��o dos trabalhadores, os ecologistas 
sociais apregoam estilos de vida exemplares e comunidades que 
prefigurem uma transforma��o social mais geral e que d�em �s 
pessoas uma pr�tica de conv�vio sustent�vel e de democracia 
participativa (p. 50).

Segundo Garrard (2006) os ecomarxistas, atuam como um movimento marginal 

na pol�tica, representando um forte pilar nos movimentos de justi�a ambiental do 

Terceiro Mundo. Nesse sentido, tanto os ecomarxistas quanto os ecologistas sociais, 

promovem “uma sociedade descentralizada, de afli��es n�o hier�rquicas” (p. 50), � este 

tipo de sociedade que o poeta almeja, ao denunciar a explora��o da terra e do homem 

nos versos “Sofrendo a mesma senten�a/Tou quase perdendo a cren�a/Eu sou fio do 

Brasil/E o meu nome � Cear�” (ASSAR�, 2006, p. 116), podemos observar o 

desvelamento dos ditames do sistema opressor, no qual o poeta personifica o Cear� 

atribuindo-lhe as dores e o penar de toda uma classe trabalhadora que ele representa.
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CAP�TULO III: PERCEP��O AMBIENTAL E EXPERI�NCIA EST�TICA: 

DESDOBRAMENTOS DE UMA ECOPO�TICA 

3.1 Percep��o e experi�ncia est�tica de bases fenomenol�gicas

� bastante vis�vel o processo de interven��o do homem sobre o meio, com o 

objetivo �nico de satisfazer suas necessidades. Tal constata��o levou Faggionato 

(2007)43 a elaborar os seguintes questionamentos: “Voc� j� pensou em quantas das 

nossas a��es sobre o ambiente, natural ou constru�do, afetam a qualidade de vida de 

v�rias gera��es? E nos diversos projetos arquitet�nicos ou urban�sticos que afetam as 

respostas dos seus usu�rios e moradores?”. Estas perguntas nos levam a inferir que, o 

modo como absolvemos e entendemos as pr�ticas de interven��o humana sobre o 

ambiente, s�o de natureza subjetiva e variam conforme o universo particular de cada 

um, ou seja, “Cada indiv�duo percebe, reage e responde diferentemente frente �s a��es 

sobre o meio. As respostas ou manifesta��es s�o, portanto resultado das percep��es, dos 

processos cognitivos, julgamentos e expectativas de cada indiv�duo” (FAGGIONATO, 

2007).

Desse modo, ao encararmos a percep��o como atos de car�ter estritamente 

subjetivo temos tamb�m, que levar em considera��o o teor de nossa pesquisa, de modo 

que esteja em conson�ncia com as bases te�ricas e os objetivos a que nos propomos. Por 

isso, tal pesquisa se enquadra em uma abordagem de cunho human�stico e subjetivo. 

Assim, “ao falar de percep��o ambiental, � preciso diferenciar sensa��o, percep��o e 

cogni��o: sensa��o significa que h� um �rg�o corporal para a percep��o, enquanto 

percep��o tem o sentido de apreens�o de uma realidade sens�vel [...], e cogni��o tem a 

conota��o de conhecer-se e construir o objeto de conhecimento” (OLIVEIRA apud 

SEEMANN, 2003, p. 4). Nesse contexto, compreender o fen�meno da percep��o “� de 

fundamental import�ncia para que possamos compreender melhor as inter-rela��es entre 

o homem e o ambiente, suas expectativas, satisfa��es e insatisfa��es, julgamentos e 

condutas” (FAGGIONATO, 2007). Para tanto, o termo percep��o pode ser definido 

como:

43 Texto dispon�vel em: http://educar.sc.usp.br/biologia/textos/m_a_txt4.html

http://educar.sc.u
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ato ou efeito de perceber; combina��o dos sentidos no 
reconhecimento de um objeto; recep��o de um est�mulo; 
faculdade de conhecer independentemente dos sentidos; 
sensa��o; intui��o; ideia; imagem; representa��o intelectual. 
N�o � dif�cil identificar uma amplitude consider�vel de 
poss�veis significados a partir dessas defini��es, que v�o desde 
a recep��o de est�mulos at� a intui��o, a ideia e a imagem, que 
s�o categorias perfeitamente distintas no discurso filos�fico 
(MARIN, 2008, p. 207).

Vale salientar, que existem diferentes formas de conceber a percep��o, cujas 

bases corroboraram significativamente para o entendimento global de tal fen�meno. 

Dentre essas concep��es, podemos citar: a empirista, a intelectualista e a 

fenomenol�gica.

Para os empiristas, a sensa��o e a percep��o dependem de 
est�mulos externos e o indiv�duo � um ser passivo. A percep��o 
� meramente uma organiza��o das sensa��es pontuais e 
independentes umas das outras, sendo que a repeti��o dessas 
sensa��es � a base para o conhecimento, sem repeti��es de 
sensa��es n�o � poss�vel conhecer [...] Os intelectualistas 
acreditam que a sensa��o e a percep��o dependem do sujeito do 
conhecimento e a coisa exterior � apenas a ocasi�o para que 
tenhamos sensa��o ou a percep��o. Neste caso o sujeito � ativo 
e a coisa -sentida e percebida – � passiva. “A passagem da 
sensa��o para a percep��o, � neste caso, um ato realizado pelo 
intelecto do sujeito do conhecimento, que confere organiza��o e 
sentido �s sensa��es” (Chau�, 1996:120). Por fim, os 
fenomenologistas pregam, ao contr�rio das correntes anteriores, 
que n�o existem diferen�as entre percep��o e sensa��o, pois 
ambas se processam ao mesmo tempo [...] Acredita-se que a 
percep��o � formada por dois mecanismos que se 
complementam, s�o eles os sentidos e a cogni��o. Tais 
mecanismos s�o influenciados por fatores externos e internos 
aos indiv�duos. Por exemplo, um cego n�o pode possuir 
percep��es do mundo igual a uma pessoa que det�m a vis�o, at� 
por que os est�mulos externos s�o captados pelos sentidos -
audi��o, vis�o, tato, olfato, paladar. N�o que um cego, por isso, 
possua uma percep��o reduzida, mas dado a sua dificuldade de 
visualiza��o ele poder utilizar outros sentidos, que o permitir� 
ter outras sensa��es da realidade e por isso interpret�-la de um 
outro modo. (EGLER; SILVA, 2002, pp. 2-3).
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Nessa ordem de ideias, tomamos como norte a vis�o de percep��o defendida 

pelos fenomenologistas, cujo referencial te�rico tem como um dos grandes 

representantes o fil�sofo franc�s Merleau – Ponty (1907-1961). Em sua teoria, a 

percep��o acontece no momento em que nossos sentidos s�o ativados e agem em 

parceria com nossas atividades cerebrais, resultando numa experi�ncia impar, j� que 

cada indiv�duo vai compreender a realidade em que est� inserido de acordo com sua 

experi�ncia particular. Mais especificamente, podemos dizer que o pensamento de 

Merleau – Ponty se fundamenta sob os seguintes pontos:

exist�ncia do mundo interdependente das considera��es que se 
possam fazer dele; inseparabilidade entre sujeito e seu mundo e 
constru��o rec�proca entre eles; o corpo como conex�o do 
sujeito ao seu mundo; percep��o do espa�o como express�o da 
vida total do sujeito; consci�ncia e mundo ligados pela 
percep��o (n�o h� consci�ncia do mundo poss�vel ap�s 
desligamento); consci�ncia ativa/anal�tica (entendimento) e 
passiva (percep��o) (MARIN, 2003; MARIN ET AL, 2003; 
FR�IS, 2001; CARMO, 2000 apud MARIN, 2008, pp. 215-
216).

Nessa perspectiva, a teoria da percep��o desenvolvida por Merleau – Ponty 

apoia-se na no��o de corpo como campo criador de sentidos, que se d�o atrav�s do 

movimento, esses por sua vez fazem parte de nosso acordo perceptivo com o mundo, 

possibilitando, com isso, reconhecer as coisas, habitando-as de modo intenso 

(N�BREGA, 2008). Tal vis�o, a respeito da percep��o, s� � poss�vel porque Merleau-

Ponty desarticula “a no��o de corpo-objeto, parte extra-partes [...] refor�a a teoria da 

percep��o fundada no sujeito encarnado, do sujeito que olha, sente e, nessa experi�ncia 

do corpo fenomenal, reconhece o espa�o como expressivo e simb�lico” (N�BREGA, 

2008, p. 142). Assim, cabe mencionar, de acordo com Marin (2009) que as percep��es 

s�o constru�das em suas viv�ncias, extrapolando a compreens�o racional e sistem�tica 

dos fen�menos, e inaugurando um estado “pr�-intelectual”, no qual este � abastecido 

pela experi�ncia est�tica, da imagina��o e da cria��o po�tica, resultando na seguinte 

constata��o: “discutir a percep��o ambiental pressup�e tratar da dimens�o est�tica do 

ser humano” (MARIN; KASPER, 2009, p. 268), sendo, portanto, a experi�ncia est�tica 

um desdobramento da an�lise perceptiva de Merleau- Ponty. Nesse sentido,
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A experi�ncia de intera��o do ser humano com a natureza e os 
lugares habitados � um apelo � experi�ncia est�tica e a 
criatividade. A rela��o com o ambiente � necessariamente uma 
rela��o est�tica. Note-se que em seus espa�os cotidianos est�o 
claramente presentes a busca pelo belo natural e os tra�os da 
cria��o de sublimidades, repletas de significa��es que acabam 
por configurar os modos de viver e as constru��es culturais dos 
grupos que os compartilham (MARIN; KASPER, 2009, p. 268).

Assim sendo, a viv�ncia da experi�ncia est�tica � imprescind�vel, uma vez que � 

atrav�s dela, que o homem comunica-se com o mundo, n�o atrav�s de um mon�logo, no 

qual s� apenas um fala e mant�m sua supremacia sobre o outro, mas como um terreno 

de experi�ncias poss�veis, que vai de encontro com as coisas e com os outros, com a 

probabilidade de constru��o de novas subjetividades e novas maneiras de viver. Tal 

fen�meno � alicer�ado pela capacidade inerente de estesia, que resulta da capacidade 

humana de sobrepujar o olhar imediatista e paralisante sobre as coisas e sobre o mundo, 

ou seja, “ap�ia-se em uma compreens�o sens�vel da vida e do conhecimento que 

ultrapassa as dicotomias cl�ssicas e o racionalismo. Essa perspectiva est�tica amplia as 

vis�es cient�ficas sobre a percep��o, proporcionando novos caminhos na fenomenologia 

de Merleau-Ponty” (N�BREGA, 2008, pp. 143-144). Nessa �tica, inaugura-se uma 

diferen�a entre mundo representado e mundo vivido, isto �, para os cl�ssicos a 

percep��o pressup�e uma vis�o atomista e objetiva do concreto e do sens�vel, j� em 

Merleau-Ponty ela ganha um aspecto subjetivo e flu�do, no qual o mundo vivido � 

experienciado. “A consequ�ncia disso � uma cr�tica que n�o � necessariamente a 

nega��o da ci�ncia, mas de toda forma de dogmatismo cient�fico” (MARIN; KASPER, 

2009, p. 271). Por esta via, Merleau-Ponty afirma na fenomenologia da Percep��o que:

A percep��o n�o � uma ci�ncia do mundo, n�o � nem mesmo 
um ato, uma tomada de posi��o deliberada; ela � fundo sobre o 
qual todos os atos se destacam e ela � pressuposta por eles. O 
mundo n�o � um objeto do qual possuo comigo a lei de 
constitui��o; ele � o meio natural e o campo de todos os meus 
pensamentos e de todas as minhas percep��es expl�citas. A 
verdade n�o “habita” apenas o “homem interior”, ou, antes, n�o 
existe homem interior, o homem est� no mundo, � no mundo 
que ele se conhece. Quando volto a mim a partir do dogmatismo 
do senso comum ou do dogmatismo da ci�ncia, encontro n�o 
um foco de verdade intr�nseca, mas um sujeito consagrado ao 
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mundo (MERLEAU-PONTY apud MARIN; KASPER, 2009,p. 
271). 

� premente, portanto, reconhecer que a experi�ncia est�tica “� o estado da 

exist�ncia humana onde a fluidez do fen�meno perceptivo se revela. � nessa dimens�o 

que se torna clara a riqueza e a completude do percebido, amplid�o por vezes ofuscada 

na sistematiza��o conceitual” (MARIN; OLIVEIRA, 2005, p. 197). Nesse sentido, tal 

experi�ncia se torna fundamental na descoberta do entorno, provocando o despertar de 

sentimentos pelas vias n�o-racionais, percebendo a natureza e o lugar habitado atrav�s 

do vi�s da afetividade e sensibilidade est�tica. A respeito dessa vis�o, Guimar�es (1998) 

salienta que:

A experi�ncia ambiental imediata possibilitada por meio da 
trilha interpretativa ou de uma viv�ncia na Natureza, torna-se 
deste modo, chave para o conhecimento do entorno, levando � 
compreens�o e apreens�o da paisagem enquanto mundo vivido
(BUTTIMER, 1985/a), onde tra�amos nossas trilhas interiores e 
exteriores, constru�das, destru�das e reconstru�das, conhecidas e 
reconhecidas, interpretadas e reinterpretadas, atrav�s de cada 
novo experienciar, mediante percep��es decorrentes e 
sucessivas, complementares ou n�o, refletidas nas 
transforma��es de atitudes e condutas concernentes ao meio 
ambiente, considerados todos os seus dom�nios, desde a 
biosfera, noosfera at� a psicosfera. (LIMA, 1998) (apud 
GUIMAR�ES, 1998, pp. 6-7).

A vis�o de mundo ancorada na modernidade cl�ssica deixou resqu�cios letais 

para a humanidade, uma vez que o homem quebrou o v�nculo com a natureza e com sua 

hist�ria. Tal processo provocou o enfraquecimento da espiritualidade e da capacidade de 

encantamento pelo mundo, instigando cada vez mais, o afastamento do estado pr�-

formal, pr�-intectual, que constitui a raiz da potencialidade do ser e que permite as 

formas de intera��o po�tica e profunda com o ambiente, que geram novos modos de 

viver. Assim sendo, a supera��o desse formalismo, se faz urgente, pois s� assim, 

conseguiremos desprender nossa percep��o das amarras formais, por meio de um 

contato singular e primitivo com o mundo, uma realidade �nica do percebido 

(DUFRENNE, 1981).
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� nesse sentido, que caminhamos este terceiro cap�tulo de nossa pesquisa, com o 

objetivo de demonstrar que a percep��o pode nos conduzir a uma experi�ncia est�tica 

com o mundo/natureza, de modo que possa levar o homem a ressignificar sua rela��o 

com o ambiente, com o lugar habitado, com a natureza. Assim, vamos observar que o 

poeta Patativa do Assar� atrav�s dos seus versos deixa transparecer sua experi�ncia 

est�tica com o lugar vivido, oferecendo-nos uma excelente oportunidade de nos permitir 

contaminar por sua experi�ncia do belo, a qual pode representar uma f�rtil �rea para a 

ressensibiliza��o ambiental, uma vez que,

As artes levam-nos � dimens�o est�tica da exist�ncia e –
conforme o ad�gio que diz que a natureza imita a obra de arte –
elas nos ensinam a ver o mundo esteticamente.Trata-se, enfim, 
de demonstrar que, em toda grande obra, de literatura, de 
cinema, de poesia, de m�sica, de pintura, de escultura, h� um 
pensamento profundo sobre a condi��o humana.“ (MORIN, 
2000, p. 45).

Tal vis�o alinha-se perfeitamente a abordagem Ecocr�tica, j� que converge para 

o mesmo ponto que � a equidade das rela��es, possibilitando uma experi�ncia est�tica 

do ser humano com a natureza, sendo capaz de realocar as concep��es de sujeito, 

imprimindo uma vis�o verdadeiramente transformadora da realidade.

Acrescenta-se a este panorama as bases fenomenol�gicas da experi�ncia est�tica, 

cuja orienta��o concebe um sujeito que n�o est� atrelado a um mundo racional e 

sistematizado, mas um sujeito que mergulha e mistura-se com as coisas observadas, 

possibilitando a dilui��o da “dicotomia” sujeito-objeto. Essa concep��o tem seu 

construto te�rico ancorado nas contribui��es de Dufrenne e Quint�s, as quais ser�o mais 

bem visualizadas nos itens a seguir.

3.2 A experi�ncia est�tica da natureza em Dufrenne

A experi�ncia est�tica para Dufrenne � essencialmente, uma experi�ncia 

perceptiva, implicando uma rela��o intr�nseca entre sujeito-objeto, a ponto de se 

dissolver qualquer fronteira existente entre os mesmos. Para Dufrenne (1981)44 o 

44 Utilizamos para este estudo a seguinte edi��o: DUFRENNE, Mikel. Est�tica e Filosofia. 2 ed. S�o 
Paulo: Perspectiva, 1981, p. 25, et. seq.  Desse modo, todas as cita��es subsequentes neste item s�o desta
mesma edi��o e a indica��o das respectivas p�ginas encontra-se no corpo do texto.



123

homem � um ser que anseia pelo belo, sendo esse desejo fruto da vontade de sentir-se 

no mundo, j� que “Estar no mundo n�o � ser uma coisa entre as coisas, � sentir-se em 

casa entre as coisas, mesmo as mais surpreendentes e as mais terr�veis, porque elas s�o 

expressivas” ( p. 25). Mais especificamente, podemos dizer que:

O homem � um ser-no-mundo. Ele tem necessidade de se sentir 
bem, no mundo, entre as coisas. E pelo fato de precisar se sentir 
no mundo, o homem tem necessidade do belo. Ele � capaz tanto 
de apreciar quanto de criar beleza. Assim se justifica a divis�o 
proposta: est�tica do artista (fazer) e est�tica do espectador 
(aparecer). A est�tica de Dufrenne reconhece o belo. Reabilita e
enaltece o belo (p. 14).

De acordo com Dufrenne, para a realiza��o da experi�ncia est�tica o homem se 

livra de dogmatismos e amarras intelectuais, pondo sua imagina��o num constante 

devir, ou seja, “A leitura que o ser humano faz do mundo � a leitura dos sistemas 

simb�licos do objeto est�tico, o que pressup�e um encontro profundo com sua 

intimidade, o que gera a necessidade de transposi��o do intelecto” (MARIN; 

OLIVEIRA, 2005, p. 198). Assim, pela via da sensibilidade, o homem mistura-se ao 

objeto procurando a veritate do objeto, que pode ser configurada por meio do sens�vel. 

A partir desse momento, o homem passa a confundir-se com as coisas, e entra em 

sintonia com o mundo; a Natureza se desvela para ele, este, por sua vez, torna-se capaz 

de decifrar as grandes imagens oferecidas por ela (DUFRENNE, 1981). No entanto, 

para que o homem consiga ler essas imagens produzidas pela Natureza, � necess�rio: 

estar inteiramente no objeto; sendo o passado uma extens�o do presente na aprecia��o; 

nessa conjuntura o sujeito deve deixar aflorar sua sensibilidade, permitindo que novas 

significa��es afetivas possam despertar, a partir desse encontro.

A experi�ncia est�tica trata-se, portanto, da percep��o de um sentimento 

imanente ao sens�vel. No entanto, tal experi�ncia s� consegue se efetivar na 

interatividade entre sujeito e objeto, isto �, “O objeto est�tico, ali�s, est� duplamente 

ligado ao sujeito. O artista cria a obra de arte. O espectador, atrav�s da percep��o, � 

respons�vel pela epifania do objeto est�tico” (p. 17) Desse modo, o objeto est�tico 

completa-se pela interven��o do sujeito. E a percep��o est�tica � criativa, porque � 

mediada pela imagina��o. Segundo Dufrenne, 
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[...] s� a imagina��o, por me grudar ao percebido, pode separar 
o objeto de seu contexto natural e lig�-lo a um horizonte 
interior, pode expandi-lo num mundo ao mobilizar, em mim, 
todas as profundezas onde ele possa ressoar e encontrar um eco. 
A imagina��o n�o re�ne imagens diversas que se fundiriam 
numa imagem gen�rica, ela re�ne as pot�ncias do eu para que se 
forme uma imagem singular (p. 96).

Como n�o poderia deixar de ser, o artista utiliza-se da imagina��o para entrar em 

sintonia com o objeto est�tico (natureza), uma vez que “a imagina��o s� consagra a 

unidade do objeto ao unificar o sujeito, ao faz�-lo inteiramente presente no objeto ao 

elevar a sensibilidade ao sentimento” (p. 95).

Dufrenne tamb�m, parte do princ�pio de que “todo objeto est�tico �, de algum 

modo, natureza e a natureza pode se tornar objeto est�tico” (p. 71), desmistificando a 

pretensa oposi��o entre natureza e arte, apontando, com isso, para a real oposi��o que se 

configura entre o natural e o artificial. Nesse sentido, a experi�ncia est�tica da natureza 

� perpassada pela percep��o do belo, por meio da qual a Natureza nos fala. Entretanto, 

para que tal fen�meno ocorra se faz necess�rio que essa experi�ncia seja imbu�da de 

desinteresse, para que a obra de arte “exalte um sens�vel gratuito, que tem sua estrutura 

e sua l�gica pr�prias, mais imperiosas que as do objeto representado, o qual logo � 

reduzido ao papel de pretexto, como se v� na arte contempor�nea” (p. 62). 

Tais fatores nos permitem compreender que o objeto natural nos integra ao 

mundo, despertando-nos para o sens�vel, cuja espontaneidade se d� no devir natural do 

mundo. Inevitavelmente, essa experi�ncia nos conduz ao sens�vel natural, onde “a 

natureza n�o cessa de improvisar” (p. 62), tal experi�ncia, pode ainda, se manifestar em 

diferentes circunst�ncias, tais como: “No prazer que eu sinto numa paisagem, do alto do 

cume de uma montanha, acaso posso dizer que parte cabe ao frescor do ar, ao perfume 

das flores silvestres, � satisfa��o de ter galgado a montanha” (p. 63). Mais 

especificamente, poder�amos ainda dizer que

para Dufrenne, da mesma forma que o ser humano tem a 
necessidade do belo, derivada da necessidade de sentir-se no 
mundo, apresenta a necessidade do belo natural gerada na 
familiaridade com a Natureza da qual faz parte. Essa Natureza 
n�o pode ser expressa apenas no n�vel do pensamento racional, 
porque ela � percebida a partir da sensibilidade ao belo, onde 
afloram afetividade e imagina��o.
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O encontro com o belo natural � uma experi�ncia de intera��o 
que resulta em significa��es racionais mas, sobretudo, afetivas. 
No encontro, a imagina��o, � colocada em harmonia com a 
Natureza, enriquecendo-a como objeto est�tico. Ela �, segundo 
Dufrenne, a via prim�ria da comunica��o do ser humano com o 
mundo. Logicamente, a percep��o assim compreendida a partir 
da complexidade humana e da sua participa��o no belo natural, 
n�o pode ser expressa por formalismos conceituais, mas sim por 
uma linguagem po�tica que, ao mesmo tempo, enriquece o 
mundo e permite ao ser humano a apreens�o da totalidade das 
coisas e da Natureza (MARIN; OLIVEIRA, 2005, pp. 200-201).

Para tanto, a experi�ncia est�tica visa ainda contribuir para a forma��o do 

homem, que se d� por vias profundas e fecundas, almejando o encontro com o real, mas 

“o encontro s� poss�vel entre “�mbitos de realidade”, n�o entre objetos” (QUINT�S, 

1993, p. 13). Este fato nos permite constatar que embora Quint�s corrobore a mesma 

perspectiva de Dufrenne, no que dizem respeito � base existencialista, os mesmos se 

distanciam ao apresentar a rela��o sujeito-objeto de forma distinta. Sobre essa 

constata��o nos ateremos a seguir.

3.3 Experi�ncia est�tica e realidades “ambitais” em Quint�s

Para Quint�s (1993)45 o homem s� se encontrar� de fato, ao entrar em jogo com 

as realidades “ambitais” do seu entorno, ou seja, ao “assumir valores, possibilidades de 

agir com pleno sentido” (p. 13). Tal constata��o nos leva a inferir que “a abertura 

confiante ao meio ambiente n�o aliena o homem; eleva-o ao melhor de si mesmo” (p. 

26). Assim os �mbitos de realidade, segundo Quint�s, s�o “campos de jogo livre” que 

permeiam a vida do homem, contrariando a no��o de espa�o formulada pela ci�ncia 

cl�ssica. Esses �mbitos s�o solidificados, na medida em que o homem “constitui-se, 

45 Utilizamos para este estudo a seguinte edi��o: QUINT�S, Alfonso L�pez. Est�tica. Tradu��o de Jaime 
A. Clasen. Petr�polis RJ: Vozes, 1993, p. 13, et. seq. Desse modo, todas as cita��es subsequentes neste 
item s�o desta mesma edi��o e a indica��o das respectivas p�ginas encontra-se no corpo do texto.
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desenvolve-se e se aperfei�oa encontrando-se com realidades de seu meio ambiente que 

em princ�pio lhe s�o distintas, distantes, externas e estranhas” (p. 26). Dessa forma,

O aut�ntico meio ambiente do homem � uma rede de por 
excel�ncia “ambitais” e suas m�ltiplas misturas constituem o 
tema por excel�ncia da grande arte de todos os tempos. Ao 
plasmar os �mbitos que o homem funda ao longo de sua 
exist�ncia, a arte inspira e fomenta a atitude de esperan�a, a 
abertura para o futuro e suas tarefas (p. 27).

Nessa ordem de ideias, Quint�s afirma que atrav�s do encontro com realidades 

distintas, o homem tem a oportunidade de tornar-se livre e atingir sua maturidade, j� 

que o mesmo n�o pode adquirir sua autonomia se ainda est� “sujeito ao mundo esterno” 

(p. 14), havendo, portanto, uma distin��o clara entre ser aut�nomo e ser heter�nomo. 

“Aut�nomo � o homem que se rege por crit�rios pr�prios. � considerado heter�nomo o 

homem que orienta sua vida conforme normas, preceitos e crit�rios externos, alheios” 

(pp. 14-15). Entretanto, “o esquema autonomia-heteronomia n�o deve ser, portanto, 

considerado um dilema, de modo que se deva escolher entre um ou outro de seus 

termos. Deve ser tomado como um “contraste”” (p. 79). Contudo, a maturidade pessoal 

s� ser� alcan�ada quando o homem atingir sua autonomia, mas sem deixar de lado sua 

independ�ncia pessoal, tal fato, � conquistado

ao fazer a experi�ncia profunda da uni�o eminente que pode ser 
estabelecida entre o homem e os seus valores, e ao perceber que 
o ser humano, apesar de seu car�ter sens�vel e sua tend�ncia � 
conterr�neo do profundo, sente-se em seu verdadeiro lar quando 
acolhe ativamente a chamada dos valores e os realiza em sua 
vida (p. 15).

Destacam-se ainda em Quint�s a capacidade do homem de captar a realidade –

campos de intera��o e de jogo – este processo dial�gico cede lugar a cultura. Neste 

�mbito de realidade “o homem deve viver culturalmente, co-fundar entidades que o 

vinculem ao real com uma unidade de integra��o, n�o de fus�o” (p. 35). Desse modo, a 

integra��o entre homem e o real n�o deve ser apenas uma justaposi��o, mas o encontro 
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do homem com realidades distintas com realidades culturais diversas, para que assim, 

ocorra

A dist�ncia de perspectiva colocada por Quint�s precisa ser 
entendida como a capacidade humana de colocar o real em
evid�ncia, o que funda a cultura, retirando-lhe a imediatez 
definitiva e formal, para transform�-lo em presen�a fluida e 
inspiradora. � no espa�o aberto pela dist�ncia de perspectiva, 
que � na verdade um espa�o de acolhimento, que se d� o 
encontro l�dico. Essa tomada de dist�ncia de perspectiva, e n�o 
de afastamento, que permite a configura��o do jogo entre o ser 
humano e as realidades do seu ambiente, � a via reflexiva 
(MARIN; OLIVEIRA, 2005, p. 202).

O autor demonstra que a “unidade fusional” � um dos fatores que inflama a crise 

cultural da atualidade, uma vez que “a unidade de fus�o anula a dualidade que implica o 

amor” (p. 35). Tal processo ocorre “na medida em que se induz o humano a 

experi�ncias de fascina��o e exalta��o que impedem a necess�ria dist�ncia de 

perspectiva para que se estabele�am os campos de jogo” (MARIN; OLIVEIRA, 2005, 

p. 202). Assim, ao adentrar no jogo entre as realidades do meio ambiente e posicion�-las 

em a��o criativa, “o distinto-distante-externo-estranho se converte em �ntimo” (p. 43), 

modificando o que antes era tido como cis�o ou afastamento para significar o campo do 

encontro e de ilumina��o.

Em Quint�s (1993), assim como em Dufrenne (1981) a imagina��o n�o objetiva 

esfacela a realidade, e � um passo importante em dire��o � liberdade criativa, sendo 

particularmente de natureza do ambital e n�o do irreal. Em suma, podemos dizer que 

Quint�s articula v�rios mecanismos de apreens�o da realidade, ao falar sobre a 

experi�ncia est�tica e a forma��o integral do homem, ativando assim, valores, normas e 

ideias, para que o homem possa entusiasmar-se com o valioso. O encontro com o real �, 

portanto, o meio pelo qual o homem se envolve coma realidade circundante atrav�s de 

uma participa��o criadora. Nesse contexto, o processo formativo requer quatro 

conceitos b�sicos para sua efetiva��o: conhecer, verdade, homem e realidade; tais 

conceitos 

Libertam-no de mil erros que diminuem o entusiasmo e o brio, 
e o orientam por um caminho de plenitude. Este caminho � o da 
criatividade ou �xtase, que floresce em sentimentos de gozo e 
felicidade. A alegria, como escreveu belamente Bergson, � sinal 
de que a vida triunfou. A impress�o segura de triunfo sobre as 
for�as do caos ocorre em todas as experi�ncias humanas 
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criativas e as dota de uma profunda afinidade. Se o grande poeta 
John Keats proclamou que o “belo � fonte de alegria 
inextingu�vel” [...] algo an�logo pode ser afirmado do bom, do 
verdadeiro e do santo. Ajudar a descobrir esta vizinhan�a 
enigm�tica das experi�ncias humanas mais altas � a maior 
contribui��o da est�tica para a tarefa educativa do homem (pp. 
26-27).

O artista em sua atividade criadora, segundo Quint�s, n�o pode se isolar, ele tem 

que est� dispon�vel ao encontro, deixando vir � tona o melhor de si, por meio da 

liberdade criadora e do envolvimento com o mundo. Assim, para o artista o ambiente e 

a interioridade representam um continnum, no qual sua espiritualidade � aflorada a cada 

novo encontro. Nesse sentido, Quint�s vai dizer que

Quando nossa vida espiritual se acha enriquecida e tem 
dinamismo, compreendemos facilmente que o distinto, distante, 
externo e estranho pode se transformar em �ntimo sem deixar de 
ser distinto. Esta transforma��o converte o pr�prio e o alheio, o 
interior e o exterior em complementares. Ao deixar de ver os
esquemas autonomia-heteronomia, iman�ncia-transced�ncia 
como dilem�ticos, sente-se uma grande sensa��o de amparo (p. 
90). 

Nessa perspectiva, o artista ao se doar ao fazer art�stico, recorre a sua vida 

�ntima, por�m Quint�s salienta que “a verdadeira interioridade do homem n�o surge ma 

solid�o vazia do mon�logo, sustentado em clima de desenraizamento, mas na rela��o 

dial�gica que corresponde a uma vontade de criar em comum �mbitos de conviv�ncia 

(p. 231). Al�m disso, Quint�s coloca a atividade contemplativa com um meio eficiente 

de obter a unidade-interioridade, distinguindo-a do olhar puramente especulativo.

A contempla��o exige uma entrega criadora, d� vida ao novo e 
express�o a novos �mbitos, enquanto que o olhar superficial 
condiciona o artista fora da realidade vista e o impede � inter-
rela��o. Ela se d�, portanto, num momento de imers�o 
participativa, de transcend�ncia do car�ter objetivo das 
realidades, de abertura incondicional. Nesse sentido, o autor 
dialoga com Dufrenne, quanto este defende o perder-se na obra 
ou no objeto como pressuposto para a experi�ncia est�tica. 
Assemelha-se tamb�m ao mergulho no nada que funda o 
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existencialismo em Sartre. A consci�ncia que se tem das coisas 
� que permitem a sua exist�ncia. N�o h� consci�ncia sem que 
haja objetos que a constituam. Sem o ser, a ess�ncia � nada. A 
consci�ncia �, portanto, intencional, exigindo o constante 
encontro com o objeto (MARIN; OLIVEIRA, 2005, p. 205).

Ademais, por sua vez, notamos que a teoria do jogo e dos �mbitos desenvolvida 

por Quint�s, “abre diante de n�s o horizonte de um humanismo extraordinariamente 

rico”, j� que estes s�o ultrapassados por realidades e n�o por objetos de conhecimento, 

manipula��o e dom�nio. Tal processo provoca uma mudan�a de mentalidade, de estilo 

de vida, de pensar, na medida em que prop�e um pensamento multidirecional, 

articulando-se as categorias do �tico e do est�tico, visando � qualidade dos valores 

dispostas em realidades ambitais. 

3.4 Percep��o e experi�ncia est�tica: trilhas interpretativas na po�tica 

patativiana 

Ao tomarmos por base a po�tica de Patativa do Assar�, a qual se constitui o foco 

de nossa pesquisa, evidenciaremos o entrela�amento vital entre percep��o e experi�ncia 

est�tica. Nessa concep��o, sua poesia estabelece um v�nculo profundo com a natureza, 

demonstrando que o homem necessita (re)sensibizar-se com o mundo e misturar-se � 

natureza, de modo que possa instaurar uma reflex�o sobre suas necessidades e pr�ticas, 

alinhando-se, portanto, a mesma �tica dos estudos Ecocr�ticos, j� que se fundamentam 

nos mesmos princ�pios fenomenol�gicos defendidos por Dufrenne (1981) e Quint�s 

(1993).

A partir do momento, que entendemos que “a experi�ncia de intera��o do ser 

humano com a natureza e os lugares habitados � um apelo � experi�ncia est�tica e � 

criatividade” (MARIN; KASPER, 2009, p. 268), compreendemos que toda rela��o com 

o ambiente pressup�e uma rela��o est�tica. Desse modo, a conex�o entre percep��o 

ambiental e experi�ncia est�tica possibilita o aflorar de novas subjetividades e novos 

modos de viver, que s�o inscritos na arte. Esta, por sua vez, possibilita o despertar de 

novos valores, que escapam dos esquemas formais impostos pela modernidade cl�ssica. 

Tal processo � poss�vel, porque ultrapassamos o reducionismo da linguagem 

cientificista e cedemos lugar a uma linguagem art�stica, capaz de possibilitar o encontro 
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do homem com a natureza, j� que a arte “n�o � simplesmente a fun��o do irreal, assim 

como n�o � fuga desse real; naquilo que mostra, a arte revela o real, desenvolve-o, 

recria-o, e sua luz pr�diga, por nossa vez, incita-nos a recri�-lo” (RIBON, 1991, p. 131).

Patativa do Assar� atrav�s de sua poesia nos ajuda a resgatar a capacidade de 

estesia, que foi sendo aniquilada ao longo do tempo, provocando o embrutecimento de 

nossos sentidos. Sua poesia nos possibilita a experi�ncia de nos misturar com o mundo, 

de modo que, promove a instaura��o de um novo olhar que est� situado

na origem, naquele ponto em que o homem, confundido 
inteiramente com as coisas, experimenta sua familiaridade com 
o mundo; a Natureza se desvenda para ele, e ele pode ler as 
grande imagens que ela lhe oferece (DUFRENNE, 1993, pp. 
30-31).

Nesse contexto, Patativa do Assar� atrav�s de suas antenas sensoriais consegue 

perceber a Natureza, n�o numa rela��o distante, impessoal, mas como �mbitos de 

realidade, que na perspectiva de Quint�s (1993) trata-se n�o de meros objetos, mas de 

“m�ltiplos campos de jogo livre, campos de possibilidades criadoras, �mbitos” (p. 18), 

que ir�o incidir diretamente na vida do homem, como um feixe de possibilidades 

poss�veis. Assim sendo, analisaremos a seguir o poema “Eu e meu Campina”, o qual 

nos revela a capacidade de o poeta perceber a natureza esteticamente:

[...]

Assar�, terra querida,
Nestes versos que componho
Te digo que em minha vida
Tu �s o meu grande sonho,
Desde o vale at� o monte
�s a milagrosa fonte
De minhas inspira��es,
Meu Torr�o de sol ardente
Banhado pela corrente
Do rio dos Basti�es.

Eu nasci ouvindo cantos
Das aves de minha terra
E, vendo os lindos encantos
Que a mata bonita encerra,
Foi ali que eu fui crescendo,
Fui lendo e fui aprendendo
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No livro da Natureza
Onde Deus � mais vis�vel,
O cora��o mais sens�vel
E a vida tem mais pureza.

[...]

Cresci entre os campos belos
De minha adorada Serra,
Compondo versos singelos
Brotados da pr�pria terra,
Inspirado nos primores
Dos campos com suas flores
De variados formatos
Que pra mim s�o obras-primas,
Sem nunca invejar as rimas
Dos poetas literatos.

Vivendo naquele meio
Sentindo prazer infindo
De doces venturas cheio
Naquele quadro silvestre
A voz do Divino Mestre
Falando dentro de mim:
_ N�o lamentes a pobreza
Pois tu tens grande riqueza,
Felicidade � assim.

[...]

Me envolve nesta cidade
Certa sombra de tristeza
Sentindo a roxa saudade
Das vozes da Natureza,
Longe daquele ambiente
T�o puro e t�o inocente
Que me prende e que me encanta,
Tenho apenas esta lira,
Um cora��o que suspira
E um passarinho que canta.

Canta campina, o teu canto
Faz diminuir meu t�dio
Para aplacar o meu pranto
A tua voz � o rem�dio,
Neste nosso esconderijo
�s o �nico regozijo
Para os tristes dias meus,
Tu �s meu anjo divino
E este teu canto � um hino
Louvando o poder de Deus.

Por dentro da mesma linha
Nossa vida continua
A tua sorte � a minha
E a minha sorte � a tua,
Se vivendo na cidade
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Tu cantas uma saudade,
Saudade o teu dono tem,
Meu querido companheiro
Se tu �s prisioneiro
Eu vivo preso tamb�m.

[...]

Eu te conduzi do mato
Com desvelo e com carinho
Porque neste mundo ingrato
Ningu�m quer viver sozinho,
Se a mesma sorte tivemos
Juntinhos n�s viveremos
Por ordem do Criador,
Neste sombrio recanto
Tu, consolando meu pranto
E eu cantando a tua dor. (ASSAR�, 2005, pp. 19-24).

Ao levarmos em considera��o que “� poss�vel viver uma experi�ncia est�tica 

tanto diante de uma obra de arte, quanto perante a natureza” (DUFRENNE, 1981, p. 

15), notamos que o poeta vivencia o �pice de experi�ncia est�tica, na medida em que se 

relaciona diretamente com o mundo, atrav�s de sua percep��o n�o com a inten��o de

dissec�-lo e sistematizar explica��es sobre fen�menos, mas 
como um campo de experi�ncias poss�veis, de encontro com as 
coisas e com os outros e de possibilidade de cria��o de novos 
modos de viver e de novas subjetividades. Nessa forma de 
intera��o com o meio, perde espa�o a supremacia da raz�o, 
t�pica do pensamento cl�ssico moderno: “(...) se na experi�ncia 
pr�tica h� um n�tido predom�nio do conceitual sobre o afetivo, 
da raz�o sobre o sentimento e a imagina��o, o mesmo n�o 
ocorre na experi�ncia da beleza; aqui equilibram-se o sentir e o 
pensar” (DUARTE JR. apud MARIN & KASPER, 2009, p. 
268).

Assim, o poeta ao sugerir que o lugar vivido � uma revela��o da exist�ncia 

humana, manifesta sua percep��o do belo natural e sua m�ltipla criatividade, operando 

um campo de jogo definido, onde sobressai o sentimento de conaturalidade com a 

natureza. Tal fen�meno pode ser percebido nos seguintes versos: “E vendo os lindos 

encantos/Que a mata bonita encerra [...] Estudei nas lindas folhas/Do meu livro natural” 

[...] Cresci entre os campos belos/Da minha adorada Serra [...] Que me prende e que me 

encanta (ASSAR�, 2005, pp. 19-22), j� que o eu-l�rico entrega-se totalmente ao objeto 
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est�tico, por meio do sens�vel, tal constata��o � evidenciada nos versos: “No livro da 

Natureza [...] O cora��o mais sens�vel/E a vida tem mais pureza”(ASSAR�, 2005, p. 

20). Nesse jogo, o belo torna-se algo, que por sua simples presen�a, � capaz de anunciar 

sua plenitude gloriosa atrav�s da sensibilidade, ou melhor, o belo � acima de tudo, um 

valor que � experimentado e experienciado nas coisas, “na gratuidade exuberante das 

imagens, quando a percep��o cessa de ser uma resposta pr�tica ou quando a pr�xis cessa 

de ser utilit�ria” (DUFRENNE, 1981, p. 25). Nesse contexto, real e irreal s�o 

descortinados e o poeta passa a considerar apenas o objeto est�tico (Natureza), para que 

possa captar o fen�meno e vivenciar, de fato, uma experi�ncia est�tica. Essa experi�ncia 

resulta em uma rela��o mais estreita e mais �ntima com o mundo, justificando, assim, a 

tend�ncia do homem ao belo, uma vez que “este se pode instalar no pr�-formal, embora 

n�o possa carecer de mat�ria, n�o estando num n�vel de abstra��o que nos impede a 

experi�ncia intencional. Ele est� necessariamente encarnado em objetos est�ticos 

(DUFRENNE apud MARIN; KASPER, 2009, p. 268).

Nessa ordem, nos versos: “Meu Torr�o de Sol ardente [...] Eu nasci ouvindo os 

cantos/Das aves de minha terra [...] Inspirados nos primores/Dos campos com sua 

flores/ De variados formatos [...] Sentindo a roxa saudade/ Das vozes da Natureza 

(ASSAR�, 2005, pp. 19-22), podemos observar que o eu-l�rico experimenta o mundo 

atrav�s dos sentidos, ou melhor, o poeta percebe o mundo/natureza por meio de um 

contato pleno, no qual habita o corpo e as sensa��es. Os sentidos s�o agu�ados no 

poema, demonstrando, com isso, que o poeta utiliza-se de tais mecanismos com o 

objetivo de perceber o mundo/natureza esteticamente, evitando “nesse momento, as 

armadilhas do intelecto de reduzir-se a determina��es conceituais” (ALVIM, 2007, p. 

142). Desse modo, Dufrenne afirma que o devir natural do mundo se d�

No prazer que eu sinto numa paisagem, do alto do cume de uma 
montanha, acaso posso dizer que parte cabe ao frescor do ar, ao 
perfume das flores silvestres, � satisfa��o de ter galgado a 
montanha e afirmado, nessa jornada, minha vontade de 
dom�nio? (...) �, por�m, mais na superf�cie que n�s nos 
comunicamos com o objeto natural e que estamos como que 
misturados a ele (DUFRENNE, 1981, p. 63).

Na realidade, o contato pleno � motivado por uma percep��o primordial, um pr�-

contado, pr�-reflexivo “lugar do ser bruto, onde n�o h� separa��o, de onde emerge tudo, 

a origem” (ALVIM, 2007, p. 142), inaugurando uma intimidade entre dois 
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aparentemente opostos: o subjetivo e o objetivo. Este pr�-contato foge de leituras 

meramente intelectuais, onde ocorre o distanciamento entre sujeito e objeto e cujo 

objeto � reduzido e manipulado pelo sujeito. Compartilhando com Dufrenne (1981),

Quint�s (1993) da import�ncia de escapar de racionalismos reducionistas, uma vez que 

“o encontro s� � poss�vel entre “�mbitos de realidade”, n�o entre objetos” (QUINT�S, 

1993, p. 13), afastando-se, desse modo, de toda realidade que produz “vertigem” e 

aproximando-se cada vez mais de um processo de “�xtase”.

No caso espec�fico do poema acima, a partir dos versos: “�s a milagrosa 

fonte/De minhas inspira��es [...] Vivendo naquele meio/Sentindo prazer infindo” 

(ASSAR�, 2005, pp. 19-21) observamos que o poeta busca saltar do transcendental para 

a significa��o ontol�gica da experi�ncia est�tica, na qual “a busca do a priori do a 

priori leva-o a uma filosofia da natureza [...] onde a Natureza naturante � concebida 

como a fonte de todo o a priori” (DUFRENNE, 1981, p. 13). Al�m disso, notamos que 

a experi�ncia est�tica no poema se d�, na medida em que sensibilidade e intelecto 

entram em acordo, uma vez que “O objeto belo � aquele que realiza, no apogeu do 

sens�vel, a adequa��o total do sens�vel e do sentido e que, assim, suscita o livre acordo 

da sensibilidade e do intelecto” ( p. 51).

Ainda nos versos: “Meu Torr�o de sol ardente [...] No livro da Natureza [...] 

Naquele quadro silvestre” (ASSAR�, 2006, pp. 19-21) referem-se a imagens que s�o 

capazes de significar, j� que atrav�s das imagens e dos jogos com as palavras, a 

linguagem consegue dizer. Segundo Dufrenne (1969) as grandes imagens nutrem a 

poesia, isto �, “a poesia fala uma l�ngua das imagens” (p. 163), ou melhor, “a Natureza 

se nos oferece como mundo atrav�s das coisas. Desse modo, podemos dizer que as 

coisas se d�o a n�s em imagens” (p. 173). O poeta tenciona para o ins�lito e o 

paradoxal, intuindo atrav�s de seu racioc�nio org�nico que a formalidade e 

artificialidade do pensamento n�o condizem com a realidade que o envolve. Assim, para 

adentrarmos no mundo imag�tico, � necess�rio nos desprender das amarras paralisantes 

do pensamento l�gico, apreendendo de fato, a ess�ncia do cosmo atrav�s da imagem 

po�tica. As imagens transcritas nos versos acima, na realidade, s�o tentativas de 

rompimento com a linguagem racionalizante, uma vez que “A imagem abala a atividade 

ling��stica” (BACHELARD, 1984, p. 187). No verso “Meu Torr�o de sol ardente” o 

poeta rompe com os limites do sentido, construindo outros que v�o muito al�m do 

racional, podendo nos levar � transcend�ncia da linguagem e do homem, posto que 

compara Assar�, sua terra querida a um torr�o de sol ardente. Nesse sentido, Dufrenne 

(1969) afirma que
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Pertence ao poeta recolher e transmitir tais imagens. Se elas 
parecem brotar de sua subjetividade, � porque ele est� aberto 
para elas para interioriz�-las, a tal ponto que elas s�o, ao mesmo 
tempo, Natureza e homem: reais na medida em que o mundo as 
prop�e; verdadeiras, na medida em que o homem se harmoniza 
com elas e pode, por sua vez, diz�-las. Ser inspirado � ser 
sens�vel a tais imagens; manter-se em comunica��o com o 
fundo numa proto-hist�ria onde a unidade ainda n�o est� 
rompida; libertar essas imagens, fixando-as nas palavras que 
solicitam; abrir por ali um mundo onde o leitor, por sua vez, 
possa penetrar. O ser po�tico do poeta consiste, pois, em ser 
capaz de estado po�tico: um estado que n�o � t�o diferente 
daquele em que o poema mergulha o leitor, e que, de fato, o 
leitor atribui ao poeta devido � sua pr�pria experi�ncia. Trata-se 
sempre de uma certa rela��o com o mundo atrav�s da 
linguagem; o poeta inventa essa linguagem para suscitar o 
estado po�tico, ao passo que o leitor encontra o poema diante de 
si. Mas seja para diz�-lo, seja para descobri-lo, o estado po�tico 
� inspirado por um ser po�tico da Natureza (DUFRENNE, 
1969, pp. 174-175).

Nesse contexto, podemos afirmar que o poeta ao jogar com as palavras, deixa 

transparecer seu projeto est�tico, que fica claro nos seguintes versos: “Compondo 

versos singelos/Brotados da pr�pria terra” (ASSAR�, 2005, p. 21). O poeta afirma 

compor versos que brotam da pr�pria terra, tal afirma��o � apresentada por meio de 

imagens, que ultrapassam as barreiras da raz�o, inaugurando um mundo m�gico, onde 

ocorre a anula��o das diferen�as objetivas. � nessa l�gica que Ot�vio Paz (1996) sugere 

que

a imagem faz com que as palavras percam a sua mobilidade e
intermutabilidade. Os voc�bulos se tornam insubstitu�veis, 
irrepar�veis. Deixam de ser instrumentos. A linguagem deixa de 
ser um utens�lio. O retorno da linguagem � natureza original, 
que parecia ser o fim �ltimo da imagem, � apenas o passo 
preliminar para uma opera��o ainda mais radical: a linguagem 
tocada pela poesia, cessa imediatamente de ser linguagem. Ou 
seja: conjunto de signos m�veis e significantes. O poema 
transcende a linguagem (PAZ, 1996, p. 48).

Nessa correla��o Dufrenne (1969) salienta que o poeta possui o dom de criar a 

imagem, mas seria in�til se n�o fosse alimentada pela Natureza. Esta, por sua vez, 

fornece ao homem o material necess�rio para formar o seu mundo. Assim, o po�tico 
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desponta a partir da Natureza “naturante”, “isto �, operadora do po�tico assim como da 

linguagem. Natureza “que fala e inspira”, e linguagem que � o “testemunho e 

express�o” dessa Natureza, envolvendo o homem, que � po�tico” (p. XII). Para 

Dufrenne (1969) “a poesia reconduz a linguagem” (p.XVI), ou melhor, o poeta 

transfigura a linguagem, possibilitando o seu encontro com a Natureza. Tal fen�meno 

n�o pode ser observado na linguagem comum que usamos todos os dias, j� que se 

encontram contaminadas e n�o est�o mais em seu estado primitivo, transformando-se 

“em instrumento de com�rcio da socialidade, para as necessidades informativas e 

comunicativas de todos os dias” (p. XVII)

Desse modo, a partir do trin�mio linguagem-poeta-Natureza o homem � capaz 

de escutar a Natureza, numa atitude de retorno ao primitivo, ao indiz�vel, deixando vir � 

tona a Natureza da qual faz parte. Nesse contexto, nos debru�aremos sob o pr�ximo 

item com o objeto de demonstrar a poesia de Patativa do Assar� como um reflexo de 

uma natureza inef�vel, cuja linguagem adv�m do meio natural, e, portanto, desejosa que 

o homem deixe-a fluir livremente, j� que “� com a linguagem que se exerce o

transcendental, e a faculdade de ver sup�e o poder de nomear” (DUFRENNE, 1969, p. 

214).

3.5 Ecologia Po�tica em Patativa do Assar�: erup��o de uma linguagem 

“verde”
Tudo fala: as estrelas, o sol, a lua, as 
montanhas soberbas, os lagos serenos, 
os vales profundos, as nuvens fugidias, 
as florestas, os p�ssaros e os animais. 
As pessoas aprendem a escutar 
atentamente estas vozes. Livros n�o s�o 
importantes para eles porque s�o 
mudos, ao passo que a natureza est� 
cheia de vozes.  (Leonardo Boff)

Em sua obra O Po�tico (1969)46, Dufrenne coloca em evid�ncia o problema da 

linguagem como norteador de toda sua reflex�o, o autor afirma que “o quale sens�vel da 

46Utilizamos para este estudo a seguinte edi��o: DUFRENNE, Mikel. O po�tico. Tradu��o de Luiz Arthur 
Nunes e Reasylvia K. de Souza. Porto Alegre: Editora Globo S. A., 1969, p. 12, et. seq. Desse modo, 
todas as cita��es subsequentes neste item s�o desta mesma edi��o e a indica��o das respectivas p�ginas 
encontra-se no corpo do texto.
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poesia ou, ainda, a encarna��o do po�tico, � a linguagem e que esta habita a realidade 

do homem” (p. 12). Assim veremos que a poesia � Natureza, na medida em que, � 

linguagem que retorna as suas origens, “mas � uma natureza que fala e que inspira, 

testemunha e express�o, diremos, de uma Natureza naturante que por si mesma nos 

fala” (p. 53).

No caso espec�fico da poesia de Patativa do Assar�, observamos que o poeta 

trata a linguagem como coisa natural, e seus versos sinalizam para uma Natureza 

falante, que se expressa por meio de uma antilinguagem, na qual o poeta age com 

extrema desenvoltura e liberdade. Ainda nessa mesma �tica,

O esquema usual da informa��o � transformado, a estrutura da 
frase alterada por m�ltiplos processos: inova��o, invers�o, 
aposi��o, supress�o da pontua��o. As palavras s�o instigadas a 
formar alian�as imprevistas e escandalosas: [...] A met�fora 
apresenta-se aqui em estado bruto, em sua forma mais 
provocante, uma vez que a palavra cambia brutalmente seu 
sentido com a outra � qual vai de encontro, sem que tenhamos o 
lazer de desenvolver ou justificar a compara��o p. 54).

Ao tratar a linguagem como Natureza, a poesia proporciona o afrouxamento dos 

v�nculos da sintaxe47, promovendo o retorno das palavras � Natureza. Tal fen�meno 

permite uma “s�bia desorganiza��o da sintaxe, a poesia aumenta a quantidade de 

informa��o.” (p. 54). Desse modo, se por um lado a sintaxe permite a “redund�ncia no 

discurso; aumenta a probabilidade subjetiva de apari��o dos elementos lexicais” (p. 54), 

por outro, a poesia � um convite ao improviso, ao imprevis�vel e a escolhas; onde as 

palavras fogem do controle do entendimento, e que aparentemente � comunicada pela 

pr�pria natureza das palavras. Assim sendo, “a poesia submete-se a outras regras. De 

fato, as liberdades que toma com a sintaxe comum s�o o reverso de sua obedi�ncia a 

uma outra sintaxe propriamente po�tica” (p. 56). Esse processo torna-se claro nos versos 

do poema intitulado “No meu sert�o”:

Boa noite, gente rica
De saben�a e induca��o,

47 A sintaxe � colocada aqui como elemento viabilizador de um racioc�nio instrumental, cuja tend�ncia 
reside no esvaziamento do que � po�tico, provocando o esgotamento da riqueza amb�gua do poema. 
Nessa correla��o, observamos que Patativa do Assar� inaugura uma poesia que possui uma sintaxe 
sertaneja peculiar, que d� vaz�o � percep��o do sens�vel.
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Pe�o que descurpe os erro
Desta minha fala��o.
N�o conhe�o portugu�s,
Apois eu por minha vez
Nunca mexi com pap�,
Mas vou fal� na linguage
Da minha gente servage,
Entenda l� quem pud�! (ASSAR�, 2006, p. 123)

Nessa ordem de ideias, a poesia de Patativa do Assar� n�o repudia todas as 

normas e regras sint�ticas, mas opta por “regras mais secretas, n�o t�o facilmente 

formul�veis, mas n�o menos imperiosas” (p. 132). Nos versos “N�o conhe�o 

portugu�s/Apois eu por minha vez/Nunca mexi com pap�” (ASSAR�, 2006, p. 123), 

podemos observar que o poeta desarticula sua poesia de uma sintaxe comum e obedece 

a uma sintaxe propriamente po�tica, o fato de n�o conhecer, n�o implica em ignor�ncia, 

mas na capacidade inerente que o poeta disp�e de libertar seus versos de todas as 

amarras formais, possibilitando o surgimento de um sistema lingu�stico “a-centrado n�o 

hier�rquico e n�o significante, sem General, sem mem�ria organizada ou aut�mato 

central, unicamente definido por uma circula��o de estados” (DELEUZE; GUATTARI, 

1995, p. 33). O poeta atrav�s dos versos “Mas vou fal� na linguage/De minha gente 

sevage/Entenda l� quem pude!” (ASSAR�, 1969, p. 123) tamb�m aponta para a 

necessidade de libertar a poesia do controle do intelecto, j� que o mesmo � autorit�rio e 

guiado por princ�pios l�gicos, retornando, assim, a um est�gio pr�-intelectual, o qual 

possibilita a restitui��o da linguagem ao seu estado de natureza. Assim sendo, de acordo 

com Dufrenne “em poesia o sentido n�o � determinado pela sintaxe nem comandado 

pelo intelecto” (p. 133). 

Vejamos como se d�o essas rela��es no poema intitulado “Vou vort�”:

[...]

Eu n�o gostei do rejume
Da vida da capit�,
Eu aqui s� gostei munto
Do m�, deste grande m�.
Que po�o d’�gua pai d’�gua!
Ele tem l�gua e mais l�gua,
Agente s� sabe � vendo,
Veve a ronc� com org�io,
De longe se oice o bar�io
Das �gua se arremexendo.
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Aquilo � que � s� bonito,
Eita, maz�o coloss�!
N�o goza nada da vida
Quem morre sem v� o m�.
Eu atarentado fico
De v� aquele fuxico,
A zoada da mar�,
Aquela grande peleja
O m� tem um qu� que seja
Que s� Deus sabe o que �.

Vi o m�, vorto contente,
A viagem n�o perdi,
Ele fez eu me alembr�
L� dos campo onde nasci
Vendo as verdura das �gua,
Uma sodade, uma m�gua
Dentro do meu cora��o
Como preaca furou.
Essas �gua t�m a c�
Das mata do meu sert�o.

Eu gostei munto do m�,
Vou vort� munto sodoso,
E tou certo que ele � grande,
� bonito e � perigoso
E mais perigoso fica
Quando se encoi e se estica
Naquele constante jogo,
Todo inquieto e renitente
Parece um cabra valente
Quando t� puxando fogo.

Eu int� pe�o descurpa
Da minha compara��o.
Mas ele tem as levada
De um cab�co valent�o,
Apois tem argumas hora
Que o m� se joga pra fora,
Escuma, pinota e berra,
Todo raivoso e afobado,
Rocando desesperado,
Querendo enguli a terra (ASSAR�, 2006, pp.133-134).

Ao examinarmos a linguagem po�tica observaremos que ela se destina � fala. 

Segundo Dufrenne “a escrita � uma pseudol�ngua para a verdadeira l�ngua que � a 

l�ngua oral” (p. 15). No caso espec�fico de Patativa do Assar� e sua Literatura Matuta, 

tal afirma��o vem se ajustar, na medida em que, � atrav�s da l�ngua oral que o poeta 
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desenvolve sua poesia, sendo a l�ngua oral para ele sua mat�ria, enquanto a escrita n�o 

passa do material, um suporte ou um aux�lio. Nesse sentido,

No instante de sua cria��o, o poeta encontra-se diante desta 
folha branca que vai se animar como o m�sico diante de seu 
piano; mas o papel serve-lhe apenas para fixar palavras que ele 
experimenta em seu corpo, com sua garganta e seu ouvido: 
testemunha e mem�ria de um ato que n�o lhe concerne (p. 15).

Assim sendo, baseado no poema acima, express�es como: “Veve a ronc� com 

org�io/De longe se oice os bar�io [...] Eu atarentado fico [...] Vou vort� muto sodoso” 

(ASSAR�, 2006, pp. 133-134), revelam a clara manifesta��o da l�ngua falada no poema 

de Patativa do Assar�, visto que � ela que “o poeta visa, � ela que ele violenta e 

formaliza” (p. 16). Esta l�ngua falada permite transmitir a mensagem que a escrita 

transporta, situando sua vigorosa autonomia sem�ntica, ou seja, “� com a l�ngua que a 

poesia se constr�i, e � na fala que ela se encarna, usando a escrita a conduziu at� n�s” 

(p. 17). Nessa �tica, ao utilizar-se da l�ngua falada o poeta deixa ecoar suas experi�ncias 

primordiais, na mesma linhagem de um Homero, dos bardos celtas, dos profetas 

b�blicos e outros. 

No dizer de Dufrenne o estado po�tico ou experi�ncia est�tica rouba o poeta de 

si mesmo e o une a algo exterior, colocando-o em contato direto com a Natureza. Nessa 

l�gica, o poeta atrav�s de seus versos busca o origin�rio, subvertendo a linguagem e o 

intelecto. Analogamente, nos versos “Parece um cabra valente/Quando t� puxando 

fogo” (ASSAR�, 1969, p. 134), o poeta n�o se preocupa em reproduzir a realidade, isto 

�, em utilizar a linguagem dentro de uma l�gica, atrav�s da qual venha representar o 

mundo, mas como um mecanismo capaz de reinventar a realidade, confundindo a 

aparente normalidade e implodindo o sempre igual. Ao apresentar o mar como um cabra 

valente, o poeta faz men��o � f�ria do mar provocada pela massa de �gua que caminha 

em velocidade crescente at� encontrar o litoral, inundando a faixa de terra, onde as 

ondas quebram bem pr�ximas a orla. A express�o “cabra valente” refere-se tamb�m a 

“cabra da peste” que designa para os nordestinos um homem corajoso, sem medo de 

nada, destemido. O “cabra valente” ao qual o poeta se refere est� “puxando fogo”, ou 

seja, est� embriagado com bebida alco�lica, fator pelo qual potencializa sua valentia. 

Tal constru��o demonstra a riqueza do laborat�rio po�tico patativiano, o qual � 

instigado por tudo que remete ao aparentemente il�gico e surreal. 
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Ainda nos versos “Que o m� se joga pra fora,/Escuma, pinota e berra/Todo 

raivoso e afobado,/Roncando desesperado,/Querendo enguli a terra” (ASSAR�, 2006, 

p.134), o mar � personificado, ganhando fei��es de um animal bravo que “escuma, 

pinota e berra”. Esta fera selvagem adquire dimens�es apocal�pticas, desejando “enguli 

a terra”. Nessa correla��o, o poema acaba recorrendo a uma sistem�tica irrever�ncia 

l�gica, em que o uso de express�es ins�litas que fogem do lugar comum, produz 

imagens que s�o transubstanciadas na e pela linguagem, deixando a Natureza vir � fala. 

Nesse contexto, Gr�n (2003) ancorado na Hermen�utica filos�fica de Hans-

George Gadamer vem afirmar que o resgate da tradi��o � um elemento primordial para 

darmos o primeiro passo em dire��o a des-objetifica��o da Natureza. Gr�n (2003) 

tamb�m aponta para a necessidade de respeitarmos a “outridade da Natureza”. Tal 

fen�meno s� ocorre quando

n�o estamos preocupados em aprender e estudar simplesmente 
para controlar algo. “N�s iremos aprender sempre e novamente 
atrav�s da experi�ncia com os nossos pr�prios preconceitos, a 
outridade do outro em seu ser outro. Participar com o outro e 
ser uma parte do outro � a melhor coisa que n�s podemos 
almejar (GADAMER, apud GR�N, 2003, p. 3-4).

Segundo Gr�n (2003), para Gadamer a compreens�o da Natureza se d� quando 

uma estrutura lingu�stica emerge, possibilitando que a natureza apare�a de forma 

espl�ndida na linguagem. Esse processo

remonta � dial�tica Grega. Na dial�tica Grega o conhecimento 
n�o resultava de nenhuma atividade metodol�gica da 
consci�ncia, mas era algo que a coisa fez e o pensamento sofre.
Apesar da tentativa de Plat�o de mover-se para fora do mundo 
da linguagem com sua teoria das Formas, no pensamento Grego 
as coisas tinham uma certa dignidade. Gadamer (1995) 
ultrapassa essa defici�ncia do pensamento grego no que diz 
respeito ao papel da linguagem e assegura a “dignidade das 
coisas”. A atividade da coisa � sempre um vir � tona na 
linguagem. O ser f�sico da coisa existe apenas para desaparecer 
naquilo que � dito. A compreens�o da Natureza guarda certas 
analogias com a compreens�o da obra de Arte. Trata-se sempre 
de algu�m ou algo que nos confronta, nos convida e nos 
perturba, pela simples raz�o de que ela � outra para n�s 
mesmos. O ser est�tico depende da no��o de apresenta��o. 
(GR�N, 2003, p. 5).
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Nesse sentido, a Natureza s� ser� plenamente ouvida se nos atrelarmos 

verdadeiramente a ela, com o desejo profundo de escut�-la. No entanto, para escutarmos 

a Natureza � necess�rio o estabelecimento do respeito, ou melhor, quando “n�s retemos 

o respeito pela outridade do outro que n�s procuramos conhecer” (GR�N, 2003, p. 5). 

� por essa via, que o poeta Patativa do Assar� segue trilhando seu percurso po�tico, 

entendendo que o di�logo com a Natureza n�o pertence a vontade individual, mas pela 

lei da mat�ria em quest�o. Nesse trajeto a linguagem torna-se indispens�vel para 

compreender nossa rela��o com a Natureza, na medida em que

A linguagem � fundamental para compreender a nossa rela��o 
com a Natureza. Atrav�s da linguagem podemos compreender 
que n�o estamos fora da Natureza como apregoava Descartes. 
Tampouco estamos totalmente imersos na Natureza como 
implicam algumas leituras da Ecologia Profunda. Uma 
compreens�o hermen�utica nos leva a perceber o que poderia 
ser uma rela��o ecol�gica entre seres humanos e Natureza. 
Seria uma rela��o na qual n�s participamos na Natureza e a 
Natureza participa em n�s, como dois c�rculos conc�ntricos. 
Esse tipo de compreens�o nos permite estabelecer “Tecnologias 
de Alian�a” com a Natureza para nos aproximarmos dela e, ao 
mesmo  tempo, manter sua outridade sempre respeitada. E nesse 
tipo de encontro sa�mos ambos modificados, n�s e a Natureza. 
(GR�N, 2003, p. 6).

Para Gadamer (apud GR�N, 2003) a escuta socr�tica � um referencial para uma 

hermen�utica da escuta. Nesse jogo de rela��es, a Natureza n�o pode ser interpretada 

baseada em princ�pios hier�rquicos e dominadores, posto que para a interpreta��o 

acontecer de fato, “� necess�rio que o significado do Outro possa permanecer como 

auto-apresenta��o, pois ditar o significado da Natureza para predi��o e controle n�o � 

um ato de compreens�o” (GR�N, 2003, p. 6). Desse modo,

n�o tem sentido buscar uma rela��o mais harmoniosa com a 
Natureza se n�s n�o possu�mos a m�nima boa vontade para 
compreender a Natureza como Outro. Se, ao inv�s disso, n�s 
nos esfor�amos sempre para impor um significado, predi��o ou 
controle sobre a Natureza, n�s estaremos entrando em um tipo 
de conquista e n�o em um di�logo. A aceita��o da outridade da 
Natureza envolve necessariamente um desejo sincero de 
compreender a Natureza. Ao assumir uma tal postura ser�amos 
inevitavelmente levados a uma hermen�utica da escuta. Essa 
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boa vontade permite a proje��o de nossa inteligibilidade no 
outro. Esta proje��o � ent�o n�o mais que uma pr�-concep��o 
da completude (GR�N, 2003, p. 9).

De modo semelhante, Dufrenne sinaliza para a necessidade do homem escutar a 

Natureza, mas esta escuta n�o requer “que ele realize seus pr�prios fins e proclame seu 

imp�rio sobre o mundo, mas que permita o processo dessa correla��o intencional, 

segundo a qual o ser pode aparecer, e a luz converte a Natureza em mundo” (p. 214). De 

modo semelhante, a Ecocr�tica busca atrav�s dos textos liter�rios, realocar o meio 

natural, permitindo que ele passe a ocupar o centro da obra liter�ria. Nessa rela��o, n�o 

existe uma hegemonia entre homem/natureza, mas uma harmonia, a qual possibilita 

uma “est�tica da ren�ncia” que � justamente uma esp�cie de literatura em que o 

narrador ou personagens da obra, renunciam n�o s� aos bens mat�rias, mas tamb�m, 

renunciam o pr�prio Eu deixando-se invadir pelo o Outro. Nessa correla��o, a ren�ncia 

volunt�ria pode ainda permitir o

cruzamento entre outros eus; outras vezes, �-se levado a uma 
personaliza��o de seres n�o-humanos que eliminaria o abismo 
hier�rquico entre o homo sapiens e as demais esp�cies; pode 
ainda ser-se levado a uma representa��o dos interesses e dos 
desejos das plantas e dos animais e a um retorno a formas 
m�ticas e animistas do passado (HEISE, 2005).

Para Dufrenne a poesia � a primeira linguagem, que faz a Natureza aparecer 

como linguagem e o poeta t�m consci�ncia dessa verdade, uma vez que, o sentimento de 

Natureza o incomoda, representando “o sentimento que a Natureza imp�e como o seu 

pr�prio dizer” (p. 215). Quando o poeta empresta sua voz a Natureza, testemunhando a 

Natureza naturada que habita nele, desperta o po�tico como categoria est�tica que 

“reside na generosidade e na benevol�ncia do sens�vel” (p. 251).

Ancorados nesta perspectiva, podemos observar que Patativa do Assar� ao 

enveredar no processo de escuta da Natureza, acaba possibilitando o di�logo entre 

(homem/natureza), implicando em um ato de compreens�o profunda do meio natural. 

Isso fica claro no poema “A estrada da minha vida”:

Trilhei na inf�ncia querida
Composta de mil primores
A Estrada da Minha Vida
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Ornamentada de flores,
E que linda estrada aquela!
Sempre havia ao lado dela
Encanto, paz e beleza,
Desde a terra ao grande espa�o
Em tudo eu notava um tra�o
Do Pincel da Natureza.

Viajei de passo lento
Pisando rosas e relvas
Ouvindo a cada momento
Gemer o vento nas selvas,
Colibris e borboletas
Dos ramos das violetas
Vinham render-me homenagem
E do cajueiro frondoso
O sabi� sonoro 
Saudava a minha passagem

O sol quando despontava
Convertendo a terra em ouro
Em seus raios eu notava
O mais sublime tesouro,
E de noite a lua bela
Era qual linda donzela
De uma beleza
De uma beleza sem fim
A sua luz prateada
Tinha a cor imaculada
Das vestes de um querubim

Se a noite escura chegava
Envolvia em seus negrores
Uma Santa me embalava
Cantando trovas de amores
E quando raiava o dia
Que o bercinho eu descia
Chegava aos ouvidos meus
Pelas brisas matutinas
O som das harpas divinas 
Dos Santos anjos de Deus

E eu seguia o meu caminho
Sempre alegre e sorridente
Balbuciando baixinho
Minha can��o de inocente
E enquanto sem embara�o
Eu transpunha passo a passo
Os tapetes da Campina
No centro da espessa mata
As �guas de uma cascata
Cantava ao p� da colina (ASSAR�, 2004, p. 38-39).
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A partir do poema acima, podemos compreender que o poeta exercita o di�logo 

Socr�tico, o qual constitui um campo hermen�utico de compreens�o, estabelecendo uma 

linguagem de comunica��o com o Outro/Natureza. Esse processo requer uma deliberada 

aceita��o da outridade da Natureza que envolve necessariamente “um desejo sincero de 

compreender a Natureza. Ao assumir tal postura ser�amos inevitavelmente levados a 

uma hermen�utica da escuta” (GR�N, 2003, p. 9). A hermen�utica da escuta pode ser 

percebida claramente nos seguintes versos: “Ouvindo a cada momento/Gemer o vento 

nas selvas,/Colibris e borboletas [...] O sabi� sonoro/Saudava minha passagem [..] 

Chegava aos meus ouvidos/Pelas brisas matutinas [...] As �guas de uma cascata/Cantava 

ao p� da colina” (ASSAR�, 2004, pp. 38-39). Atrav�s desses versos o poeta exerce sua 

escuta da Natureza, deixando vir � tona, desse modo, o seu estado po�tico. Nessa �tica, 

o reconhecimento da import�ncia “de ‘deixar falar’, seja um indiv�duo, a Natureza ou a 

tradi��o em sua forma mais ampla constitui, portanto, uma das mais importantes li��es 

da hermen�utica” (GR�N, 2003, p. 7), assemelhando-se, assim, ao processo de escuta 

Socr�tica. Nessa correla��o, Gr�n (2007) salienta que

Quando nos encontramos com a Natureza como um Tu. Essa 
compreens�o da mat�ria ocorre na linguagem. Esse encontro 
com a Natureza atrav�s da dial�tica da escuta � o entrar na 
linguagem da Natureza propriamente dita. Nesse encontro tanto 
a Natureza quanto n�s provamos das influ�ncias dele e 
emergimos transformados “numa comunh�o em que n�o somos 
mais quem �ramos” (GADAMER apud GR�N, 2007, p. 150).

Ainda nos versos “Em tudo eu notava um tra�o/Do Pincel da Natureza” 

(ASSAR�, 2004, p. 38), essa rela��o do poeta com a Natureza pode ser encarada como 

que Prigogine (apud REIGOTA, 2001, p. 16) chamou de “nova alian�a” que � uma

“escuta po�tica da natureza, reintegrando o homem no universo que ele observa” 

(Prigogine apud REIGOTA, 2001, p. 16). A ideia de “escuta po�tica” da Natureza 

alinha-se � perspectiva de Gadamer, de modo que, ambos reconhecem a necessidade de 

n�o objetifica��o da Natureza, percebendo-a dentro de uma perspectiva em que possam 

ser tratadas equanimente. Assim, o poeta quando diz “notar em tudo o Pincel da 

Natureza”, ele est� exercendo sua capacidade de “fotografar” os sentimentos de uma 

imagem, podendo esta ter cor, cheiro, sabor; despertando todo tipo de sensa��o. Esta 

imagem nada mais � do que uma representa��o internalizada do ambiente atrav�s da 
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experi�ncia. Assim, certas imagens representam o ponto de contato entre o homem e o 

seu ambiente, ativando seu estado po�tico. Nessa ordem, Dufrenne refor�a que

Po�tico designa a expressividade das imagens em que se 
exprime o poiein da Natureza. Todo artista pode ser sens�vel a 
tais imagens: toda arte pode repeti-las � sua maneira, e 
emprestar assim a sua voz � Natureza. Um sopro de poesia 
passa na obra daquele que for d�cil a esse poiein da Natureza 
[...] Toda arte, ent�o, imita a Natureza. N�o, certamente, na 
medida em que reproduz artificialmente objetos naturais, mas 
inicialmente, criando objetos que tenham a consci�ncia, o rigor 
e o brilho das imagens por que se revela a Natureza, e , 
principalmente, na medida em que esses objetos exprimem um 
mundo, uma Natureza naturada que � um aspecto da Natureza 
naturante. Toda arte � expressiva como o � a Natureza; mas 
exprime a Natureza pelo fato de que essa se exprime a si pr�pria 
(p. 232).

Entretanto, o di�logo verdadeiro com a Natureza s� ser� realizado de fato, se 

este n�o vier imbu�do da “Vontade de Dominar”, que segundo Gadamer (apud GR�N, 

2003, p. 9) “qualquer interpreta��o que � movida pela Vontade de Dominar est� fadada 

ao fracasso”, ou melhor, qualquer tentativa de interpretar a Natureza incluindo a 

“Vontade de Dominar”, esta n�o pode ser chamada de interpreta��o, j� que n�o leva em 

considera��o a unidade de significado do Outro. Por esta via, o poema acima “A estrada 

da minha vida” que inicialmente mostra um cen�rio de harmonia e completa integra��o 

entre homem/natureza, demonstrando uma experi�ncia hermen�utica genu�na. Tal 

poema traz no segundo momento um cen�rio oposto, corporificado em um ambiente 

completamente hostil. Vejamos como se d� essa rela��o:

[...]

Nesta viagem de amor
Nada me causava t�dio,
Tudo vinha em meu favor
Pelo divino interm�dio
Mas a torpe sedu��o
Qual fera na escurid�o
Manhosa, sagaz e astuta
Atirou sem piedade
Sua seta de maldade
Contra a minha alma impoluta.
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Desde este dia maldito
Tudo tornou-se contr�rio,
Meu luzente itiner�rio,
Segui pela minha estrada
Como a folha arrebatada
Na correnteza do rio,
Entre a grande Natureza
Tudo quanto era beleza 
Apresentou-se sombrio.

O Sabi� n�o cantava
Entre bosques e colinas
Nem pela brisa chegava
O som da harpas divinas,
S� me ficou na mem�ria
Aquelas estrada de gloria
Onde andei calmo e feliz,
L� onde deixei guardados
Entre as roseiras dos prados
Meus brinquedos infantis.

[...]

Na mais horr�vel peleja
Vivo hoje em cima do cume
Onde a brisa n�o bafeja
E as flores n�o t�m perfume,
A vagar triste sozinho
Sem conforto e sem carinho 
Na solid�o deste monte,
N�o ou�o o canto das aves
Nem o sussurro suave
Das lindas �guas da fonte.

No deserto desta crista
Ningu�m consola meus ais,
Fugiram da minha vida
As belezas naturais,
A luz do sol � t�o ba�a
E a lua pelo c�u passa
Desmaiada e j� sem cor
E as lanternas das estrelas
Procuro e n�o posso v�-las
� triste o meu dissabor

E aqui o que mais me pasma
Me faz tremer e chorar
� ver o negro fantasma
Com as m�os a me acenar
Sempre sempre me rodeia
E com a voz horrenda e feia
De quando em quando murmura
Baixinho nos meus ouvidos
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Para dercermos unidos
Os degraus da sepultura (ASSAR�, 2004, pp. 39-41).

Para Gr�n (2003) a compreens�o da Natureza s� ser� poss�vel quando tivermos, 

de fato, respeito por sua alteridade, ou seja, a Natureza s� ser� ouvida quando nos 

engajarmos com ela, enveredando na disponibilidade gratuita do ato de escut�-la. No 

entanto, para que o processo de compreens�o da Natureza se realize plenamente � 

preciso que o sujeito tenha boa vontade, reconhecendo a Natureza como o Outro e, 

desse modo, permitindo a instaura��o de um di�logo perp�tuo. Entretanto, tal processo 

n�o ter� �xito se o sujeito ao inv�s de um di�logo, “impor um significado, predi��o ou 

controle sobre a Natureza, n�s estaremos entrando em um tipo de conquista e n�o em 

um di�logo” (GR�N, 2003, p. 9). 

Seria, pois, cab�vel propor pensar que ao subjugar a Natureza, estamos 

irrevogavelmente cerceando a sua fala, e, assim, gerando uma incompreens�o que 

provoca a insensibilidade, o ego�smo e a crueldade. Nessa l�gica, aniquila-se o estado 

po�tico, imprimindo a marca do n�o-po�tico, que � “tudo o que concorre para produzir 

uma anti-Natureza pela qual o homem nega o homem e se acha ele pr�prio negado” (p. 

246). Tal processo pode ser percebido de forma primorosa no poema acima, j� que o 

poeta atravessa uma dial�tica alienante, a qual torna o homem impotente diante da 

“torpe sedu��o” de um mundo imerso em “intensas transforma��es t�nico-cient�ficas, 

em contrapartida das quais se engendram fen�menos de desequil�brios ecol�gicos” 

(GUATARRI, 1990, p. 7). Dentro dessa �tica, o poeta afunda-se em uma constante 

infantiliza��o regressiva, provocando a exacerba��o de uma perspectiva de viola��o e 

de viol�ncia que pode ser visualizada nos seguintes versos: “Desde este dia 

maldito/Tudo tornou-se ao contr�rio,/Foi se tornando esquisito/Meu luzente itiner�rio” 

(ASSAR�, 2004, p. 40). Ainda nos versos, “Entre a grande Natureza/Tudo quanto era 

beleza/Apresentou-se sombrio” (ASSAR�, 2004, p. 40), podemos observar que o poeta 

vivencia, irremediavelmente, a morte da poesia, uma vez que, “o po�tico � sempre 

amea�ado pelo n�o-po�tico” (p. 246). A experi�ncia est�tica do poeta � enquarquilhada, 

ocasionando no dizer de Capra (1996) uma “crise de percep��o”, e, desse modo, 

permitindo a perda dos sentidos do ambiente como sin�nimo de lugar habitado de novas 

subjetividades e modos de viver. Nesse sentido, Dufrenne (1969) fala sobre o estado 

n�o-po�tico, reconhecendo que
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Assim como no trabalho o homem, na maioria das vezes, n�o � 
po�tico, o universo da ci�ncia n�o � ele pr�prio po�tico. Esse 
solicita o entendimento, e n�o a percep��o ou o sentimento, e a 
percep��o serve apenas para registrar um dado cuja 
interpreta��o exige o discurso e a pr�xis racionais, e n�o para 
recolher um sentido que solicita a poesia (p. 249). 

Em consequ�ncia de tal crise, se engendra a opacidade do ser, a qual provoca a 

impossibilidade de a Natureza vir-a-fala. Assim sendo, “Na Natureza, o mal que alcan�a 

o homem, mata nele a poesia, atesta que a Natureza n�o � necessariamente po�tica” (p. 

248). � o que podemos visualizar nesses versos: “O Sabi� n�o cantava [...] Onde a brisa 

n�o bafeja/E as flores n�o t�m perfume [...] N�o ou�o o canto das aves/ Nem o sussurro 

suave/Das lindas �guas da fonte [...] Fugiram da minha vista/As belezas naturais,/A luz 

do sol � t�o ba�a/E a lua pelo c�u passa” (ASSAR�, 2004, p. 41). Atrav�s desses versos, 

o poeta deixa clara a predomin�ncia de uma turbul�ncia que � instaurada, na medida em 

que ocorre uma ininterrupta aliena��o da percep��o. Nessa �tica, “N�o s� as esp�cies 

desaparecem, mas tamb�m as palavras, as frases, os gestos de solidariedade humana” 

(GUATTARI, 1990, p. 27), deixando sobressair o estado de esp�rito deplor�vel do eu-

l�rico, que se torna evidente atrav�s de suas lam�rias: “Ningu�m consola meus ais [...] � 

triste o meu dissabor” (ASSAR�, 2004, p. 41). Segundo Dufrenne, o poeta estaria 

completamente apartado do po�tico, j� que

O homem po�tico n�o � o homem tenso e crispado, � o homem 
conciliado e calmo, gracioso, o que reencontra em si pr�prio a 
forma da liberdade natural e da espontaneidade, pelo que 
governa a natureza obedecendo-lhe, e se integra no mundo de 
modo mais harmonioso que violento. O homem po�tico � o que 
n�o se deixa prender em sua pr�pria armadilha, que vive aqu�m 
do infort�nio da consci�ncia separada e separante. Sente-se 
respons�vel pelo mundo [...] (p. 243).  

O eu-l�rico acaba negando a natureza existente nele, atrav�s da qual pertence � 

Natureza. O �pice dessa nega��o � concretizado no momento em que o eu-l�rico “ver 

um negro fantasma” acenando e o convidando para descer unidos “Os degraus da 

seputura” (ASSAR�, 2004, p. 41). Nesse aspecto, o eu-l�rico � consubstancialmente 

levado a uma nega��o radical, “em que o homem foge a si pr�prio apenas para perder-se 

em estado de coisa inerte na Natureza” (p. 240). Ainda aqui, podemos observar que o 
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poeta faz uma cr�tica ao discurso paralisante e sedativo da m�dia que neutraliza a 

democracia e o direito de livre escolha, ludibriando o homem e, assim, oferecendo-lhe a 

sensa��o falaciosa de bem-estar e aparente tranquilidade, a qual sustenta a ideia absurda 

de que os recursos naturais s�o inesgot�veis.

Em contrapartida, ao n�o-po�tico criticado pelo poeta, o po�tico � a apoteose da 

fala, j� que “o po�tico � uma entona��o particular na linguagem do mundo. � a gl�ria do 

aparecer, e o sentido que liberta nada mais � do que a benevol�ncia, a prodigalidade 

manifestada no pr�prio aparecer” (p. 249). Segundo Guattari (1990) somente “a 

ecologia social, a ecologia mental e a ecologia ambiental – sob a �gide �tico-est�tica de 

uma ecosofia” (p. 23) � capaz de ressignificar os valores e as subjetividades diante da 

crise ecol�gica vigente. Ainda de acordo com Guattari a implanta��o de uma ecosofia 

provocar�

Novas pr�ticas sociais, novas pr�ticas est�ticas, novas pr�ticas 
de si na rela��o com o outro, com o estrangeiro, com o 
estranho: todo um programa que aparecer� bem distante das 
urg�ncias do momento! E, no entanto, � exatamente na 
articula��o: da subjetividade em estado nascente, do socius em 
estado mutante, do meio ambiente no ponto em que pode ser 
reinventado, que estar� em jogo a sa�da das crises maiores de 
nossa �poca (1990, p. 55).

Nessa �tica, � cab�vel pensar que sendo o mundo apresentado a n�s por meio da 

linguagem, esta, por sua vez, representa a media��o entre o ser humano e o seu habitat. 

Tal media��o � imprescind�vel para a compreens�o de nossa rela��o com a Natureza, j� 

que podemos atrav�s dela concluir que “O evento verbal significa que tanto n�s mesmos 

quanto as coisas s�o preservados e alterados na linguagem” (GR�N, 2007. p. 119), ou 

seja, o modo como nos relacionamos com a natureza n�o � estanque, nem im�vel, mas � 

din�mico, oferecendo uma gama de possibilidades, de rela��es e de interpreta��es. 

Assim, “pode-se argumentar, ent�o, que as coisas, inclusive o ambiente, emergem, 

persistem e s�o alteradas na linguagem” (GR�N, 2007, p. 119), estabelecendo uma 

experi�ncia de mundo estritamente verbal, que emerge a partir do di�logo.

De acordo com Gr�n (2007) o di�logo torna-se fundamental para que possamos 

enfatizar uma Natureza “viva”. No entanto, tal di�logo precisa ser fundamentado em 

uma linguagem tamb�m “viva”, que n�o obede�a ao purismo, a n�o-ambiguidade, ao 

simbolismo e ao formalismo, posto que, uma linguagem amparada em tais princ�pios 

“n�o pode oferecer um meio de garantia de satisfa��o desse ideal ambientalista-
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dial�gico” (GR�N, 2007, p. 122). Dentro dessa l�gica, a linguagem � concebida 

enquanto evento atenta as necessidades do ambiente, “esse ouvir dial�tico conferiria � 

Natureza uma voz falante” (GR�N, 2007, p. 123). 

Enfocando a quest�o por essa via, Patativa do Assar� dialoga com o seu meio 

natural, e desse di�logo brota um art�fice propenso � supera��o do antropocentrismo, 

que busca perceber o homem como mais um elemento que comp�e a Natureza, e assim, 

consegue, com isso, desfazer algumas hierarquiza��es. Assim, podemos notar tal 

fen�meno, na imagem do sert�o que o poeta carrega, j� que ele transcende as formas 

conceituais que o descreve. O sert�o do qual o poeta fala, canta e encanta o homem, � 

um sert�o perform�tico que se personifica. Nessa �tica, o poeta relaciona-se com a 

Natureza n�o de forma passiva, mas como “a parte mais eminente, a presen�a sens�vel, 

a consci�ncia imaginante da Natureza” (p. XIV). Tal processo � evidenciado, na medida 

em que, o poeta reconhece as coias do mundo, o que automaticamente leva ao seu auto-

reconhecimento, descortinando cen�rios enquanto viveiro de possibilidades. Um 

exemplo contundente desse sert�o encarnado e animado encontra-se no poema “Cante 

l�, que eu canto c�”:

[...]
Canto as ful� e os abr�io
Com todas coisa daqui:
Pra toda parte que eu �io
Vejo um verso se bul�.
Se as vez andando no vale
Atr�s de cur� meus male
Quero repar� pra serra,
Assim que eu �io pra cima,
Vejo um diluve de rima
Caindo inriba da terra.

Mas tudo � rima rast�ra
De fruita de jatob�,
De f�ia de gamel�ra
E fulo de trapi�,
De canto de passarinho
E de po�ra do caminho,
Quando a ventania vem,
Pois voc� j� t� ciente:
Nossa vida � deferente
E nosso verso tamb�m (ASSAR�, 1992, p. 28).

Nos versos “Canto as fulo e os abr�io/Com todas as coisa daqui” (ASSAR�, 

1992, p. 28), podemos verificar que o poeta busca o material necess�rio para compor 

seus versos nos elementos naturais que o cercam. Nessa artimanha po�tica a 
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subjetividade � aparentemente esfumada, para s� depois encontrar-se coextensiva � 

Natureza, trazendo uma intensidade que � aflorada por meio da din�mica disposi��o dos 

elementos naturais, cujo sustent�culo localiza-se na rela��o umbilical do poeta com o 

sert�o/natureza.

Observemos ainda os seguintes versos:

Poeta cant� de rua,
Que na cidade nasceu,
Cante a cidade que � sua
Que eu canto o sert�o que � meu.

Se a� voc� teve estudo,
Aqui, Deus me ensinou tudo,
Sem de livro precis�
Por favo, n�o mexa aqui,
Que eu tamb�m n�o mexo a�,
Cante l�, que eu canto c� (ASSAR�, 1992, p. 25).

Patativa reconhece no seu ser poeta, um eu-l�rico condicionado ao seu meio; 

fazendo divergir do Outro que n�o faz parte de seu habitat. A express�o que intitula o 

poema “Cante l�, que eu canto c�” demonstra uma for�a sem�ntica composta de 

autoridade, j� que o canto do poeta pode ser concretizado a partir do lugar da 

enuncia��o. Nessa correla��o, o sert�o/natureza passa a representar para o poeta n�o 

mais aquele lugar que apenas povoa sua imagina��o, mas um l�cus em que viv�ncia 

suas experi�ncias e com o qual se harmoniza. “Dize-me qual � teu mundo, e dir-te-ei 

quem �s” (p. 119), esta afirma��o � perfeitamente cab�vel em se tratando de Patativa do 

Assar�, uma vez que, o poeta traz em seus versos uma experi�ncia do vivido, que � 

legitimada no discurso po�tico por meio da autoridade de falar do que se conhece. 

Esse bardo sertanejo consegue habitar poeticamente o mundo atrav�s da 

linguagem po�tica, que adquire maior impacto, na medida em que, o poeta passa a 

condi��o de autoridade enunciativa, promovendo, assim, a desautoriza��o enunciativa 

do poeta “cant� de rua”, j� que este n�o possui o conhecimento necess�rio do mundo 

sertanejo, estando, pois incapacitado de cantar as belezas desse universo simb�lico. 

Nessa rela��o, o poeta acaba deixando algumas marcas que refor�am sua autoridade 

po�tica, dentre elas podemos citar o pronome possessivo “meu”, que evidencia a 

inten��o do poeta como detentor oficial do discurso, de inflamar a proposta de que o 

poeta nascido na rua n�o est� legitimado a versar sobre o sert�o. Tal fa�anha s� poderia 

ser poss�vel se suas origens estivessem fixadas no l�cus sertanejo. Assim, para o poeta 

s� quem pode falar do sert�o � quem nele mora.
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Analogamente Patativa do Assar� como poeta int�rprete do Sert�o, consegue 

realizar de forma primorosa a vincula��o de seus versos ao meio natural, colocando em 

pr�tica o processo de “escuta Socr�tica”, e assim, inaugurando um di�logo intenso com 

a Natureza. Nesse processo dial�gico poeta e Natureza s�o transformados. Segundo 

Gadamer (apud GR�N, 2007, p. 10) o verdadeiro di�logo 

N�o deixa parte alguma � conversa imut�vel. Cientes das nossas 
pr�prias falibilidades e das dos outros, movemo-nos atrav�s do 
di�logo, abrigando as ideias de cada um – como aqueles 
parceiros sens�veis e respeitoso de uma dan�a – para nos 
coordenarmos com os outros e criar uma comunh�o com eles, 
em que deixamos para tr�s as posi��es do passado. Os bons 
dan�arinos coordenam seus movimentos pelo sal�o, 
compartilhando-o ao mudarem de posi��o em rela��o aos 
demais dan�arinos. O bom di�logo pode, ent�o, ser suave como 
uma valsa ou intenso como um tango, desde que haja harmonia 
entre as partes para a conversa e sempre uma disposi��o de 
mover-se para abrigar os outros.

A voz presente na po�tica de Patativa do Assar� ultrapassa os limites da fala e da 

escrita, j� que segundo Gadamer (apud GR�N, 2007, p. 157) a voz � a palavra interior, 

que permite o acesso a uma realidade m�ltipla, extrapolando, assim, as partes 

gramaticais. Nesse sentido, quando encaramos a palavra como m�ltipla “a voz persiste 

tanto na escrita quanto na fala” (GR�N, 2007, p. 157). Assim sendo, a escrita n�o pode 

silenciar a voz por meio de uma gramatologia. Sob esse aspecto, Patativa do Assar� 

deixa fluir a voz que emana do homem e do ch�o sertanejo, ambos permeados por um 

profundo sentimento de perten�a, o qual escapa de f�rmulas gramaticais, que acabam 

neutralizando toda esp�cie de di�logo, uma vez que, o poeta inaugura um constante 

movimento de se reconhecer no Outro “e encontrar um lar no estrangeiro – � este o 

movimento b�sico do esp�rito cujo ser consiste nesta volta para si mesmo a partir da 

outridade” (GADAMER apud GR�N, 2007, pp. 158-159).

No poema “Aos poetas cl�ssicos” Patativa deixa claro como se d� o processo de 

composi��o dial�gico-ambientalista de seus versos:

Poetas niversit�ro,
Poetas de Cademia,
De rico vocabularo
Cheio de mitologia;
Se a gente canta o que pensa,
Eu quero pedir licen�a,
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Pois mesmo sem portugu�s
Neste livrinho apresento
O praz� e o sofrimento
De um poeta campon�s.

[...]

Depois que os dois livro eu li,
Fiquei me sintindo bem,
E �tras coisinha aprendii
Sem t� li��o de ningu�m.
Na minha lira servage

Canto o que minha arma sente
E o meu cora��o incerra,
As coisa de minha terra
E a vida de minha gente.

[...]

Meu caro amigo poeta,
Que faz poesia branca,
N�o me chame de pateta
Por esta opini�o franca.
Nasci entre a natureza,
Sempre adorando as beleza
Das obra do cria do Criad�,
Uvindo o vento na serva
E vendo no campo a reva
Pintadinha de fulo.

[...]

Sou caboco roc�ro,
Sem letra e sem istru��o;
O meu verso tem o ch�ro
Da po�ra do sert�o;
Vivo nesta solidade
Bem distante da cidade
Onde a cien�a guverna.
Tudo meu � natura,
N�o sou capaz de gost� 
Da poesia moderna (ASSAR�, 1992, pp. 17-19).

Baseado no poema acima observamos que o poeta acaba fazendo uma cr�tica 

aos poetas universit�rios, cuja poesia � banhada por um “rico” vocabul�rio, “cheio de 

mitologia”, demonstrando com isso, que embora tais poetas estejam alicer�ados no 

intelecto e na formalidade do rigor cient�fico e acad�mico, estes, por sua vez n�o 

disp�em da leveza e espontaneidade do poeta campon�s, o qual permite-se inovar 

“mesmo sem portugu�s”, criando uma sintonia profunda com o meu natural. Atrav�s 
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dos versos “Na minha pobre linguage,/A minha lira servage/Canto o que minha arma 

sente” (ASSAR�, 1992, p. 18) podemos identificar o objetivo do poeta, que � 

justamente o de expressar seus sentimentos; para isso, acaba dando uma maior �nfase ao 

po�tico que � materializado em seus versos por meio das rimas e, assim, mergulha “na 

compreens�o da fragilidade humana, tendo como ponto de partida o panorama 

situacional do caboclo nordestino” (ALENCAR apud ASSAR�, 1992, pp. 10-11). Em 

contrapartida, o poeta tece uma critica aos poetas “Qui faz poesia branca” (ASSAR�, 

1992, p. 19), demonstrando, com isso, “n�o ser capaz de gost� de poesia moderna”, 

rejeitando toda esp�cie de poesia que n�o disponha de uma estrutura r�tmica: “Mas 

garanto s� fi�/E n�o instru� pap�/Com poesia sem rima” (ASSAR�, 1992, p. 18). Ao 

expor seu gosto, o poeta acaba comparando a poesia sem rimas “A ful� sem perfume”, 

“Parece uma noite escura”, “� como o corpo sem arma/E o cora��o sem am�” 

(ASSAR�, 1992, p. 19).

Inevitavelmente, essa percep��o nos conduziria a inferir que o poeta com seu 

modo pr�prio de ver o mundo acaba nos conduzindo a uma linguagem po�tica capaz de 

estabelecer diferentes conex�es, sem cair num reducionismo organizador. Sua 

linguagem assemelha-se ao rizoma, j� que “pode ser conectado a qualquer outro e deve 

s�-lo. � muito diferente da �rvore ou da raiz que fixam um ponto, uma ordem” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 15). Essa articula��o da linguagem promovida pelo 

poeta permite que as palavras escapem, em certa medida, do rigor da gramaticalidade, 

impondo outra l�gica que � sedimentada pelo princ�pio da descentraliza��o e 

multiplicidade. Assim, importa ressaltar que,

Um rizoma n�o cessaria de conectar cadeias semi�ticas, 
organiza��es de poder, ocorr�ncias que remetem �s artes, �s 
ci�ncias, �s lutas sociais. Uma cadeia semi�tica � como um 
tub�rculo que aglomera atos muito diversos, lingu�sticos, mas 
tamb�m perceptivos, m�micos, gestuais, cogitativos: n�o existe 
l�ngua em si, nem universalidade da linguagem, mas um 
concurso de dialetos, pato�s, de g�rias, de l�nguas especiais. [...] 
A l�ngua se estabiliza em torno de uma par�quia, de um 
bispado, de uma capital. Ela faz bulbo. Ela evolui por hastes e 
fluxos subterr�neos, ao longo de vales fluviais ou de linhas de 
estradas de ferro, espalha-se como manchas de �leo 
(DELEUZE; GATTARI, 1995, pp. 15-16).

Sendo o porta-voz do Sert�o nordestino, o poeta apresenta seus versos atrav�s 

“de uma aguda percep��o da exist�ncia da realidade” (ALENCAR apud ASSAR�, 
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1992, p. 10), explorando em profundidade sua sensibilidade po�tica, que � apresentada 

em cria��es espont�neas e criativas, j� que “o poeta n�o nomeia a Natureza; ele fala 

“das coisas daqui”, [...], falar� tamb�m da terra [...]. Uma vez que ele fale – uma vez 

que o homem perceba – a Natureza torna-se mundo” (p. 216). Desse modo, nos versos: 

“Sou caboco roc�ro/Sem letra e sem istru��o;/O meu verso tem o ch�ro/Da po�ra do 

sert�o” (ASSAR�, 1992, p. 19), o poeta sente o po�tico “em objetos, � primeira vista, 

insignificantes e neutros” (p. 229), exprimindo uma poesia da Natureza, posto que, “� 

sempre a Natureza que ela ajuda a expressar-se. Para tanto, basta que ela manifeste a 

expressividade das coisas numa linguagem j� por si expressiva” (p. 229). Assim sendo, 

a Natureza aparece atrav�s do poeta, este, por sua vez, libera a palavra da Natureza, j� 

que “Todo artista pode ser sens�vel a tais imagens [...] Um sopro de poesia passa na 

obra daquele que for d�cil a esse poiein da Natureza” (p. 232).

Em sua linguagem “simples”, o poeta consegue ultrapassar os limites formais 

da l�ngua, anunciando uma poesia livre de toda promessa de racionalidade. Nesse caso, 

observamos que o poeta trata a l�ngua enquanto rizoma, uma vez que, o c�digo de sua 

poesia funde-se em novas linguagens e conecta-se a um “ponto qualquer com outro 

ponto qualquer e cada um de seus tra�os n�o remete necessariamente a tra�os de mesma 

natureza; [...] p�e em jogo regimes de signos muito diferentes, inclusive estados de n�o-

signos” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 32). Por isso mesmo, o poeta sabia transitar 

entre o que ele chamava de “linguagem matuta” e “linguagem erudita”, demonstrando 

imensa desenvoltura nos dois padr�es de linguagem, mas sua preocupa��o recaia n�o 

sobre as modalidades de linguagens, e sim na possibilidade de comunicar uma 

“verdade” atrav�s de seus versos. “Assim, entendia que a “verdade” � uma s� e, uma 

vez dita, encontra abrigo nas duas linguagens” (FEITOSA, 2003, p. 210) Nesse 

contexto, 

Cores ou sons n�o est�o verdadeiramente submetidos a uma 
sintaxe nem tampouco admitem uma sem�ntica, mas apenas 
express�o. Essas artes mostram, sem o dizer, um mundo 
indiz�vel. N�o h� d�vida que o monumento pode falar ou 
cantar; pode dizer a si pr�prio ou exprimir um mundo. Mas isto 
acontece, n�o pela presen�a da gram�tica, e sim pela 
plasticidade que se aparenta � linguagem (DUFRENNE, 1969, 
p. 236).
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Dentro da rela��o linguagem-poeta-Natureza, observamos que a poesia de 

Patativa do Assar� constitui-se um amplo campo de possibilidades, na medida em que o 

poeta passa a ser “a parte mais eminente, a presen�a sens�vel, a consci�ncia imaginante 

da Natureza” (p. 14), estabelecendo, assim, uma rela��o espont�nea entre os dois, 

devido �s “ra�zes humanas, logo naturais, do poeta” (p. 14). Nesse aspecto, a poesia 

permite que a linguagem volte ao seu estado primitivo, ou seja, a poesia reconduz a 

linguagem � natureza, mas, para isso, � preciso que o poeta esteja aberto, com sua 

percep��o est�tica aflorada, j� que “� por interm�dio do artista, que a Natureza se 

oferece e fala, antes mesmo de, pelas ci�ncias e pelas t�cnicas falarmos ou agirmos 

sobre ela” (p. 5).

Nesse sentido, Patativa � exemplo de poeta que deixa a Natureza falar atrav�s 

dele, uma vez que, em seu processo de cria��o “nos sugere esse estado embrion�rio, 

esp�cie de limbo onde o poema � gestado” (CARVALHO, 2009, p. 137). Sua fala 

po�tica � invadida por uma for�a tel�rica que ir� servir de solda entre poeta e Natureza, 

al�m de constituir um elemento essencial de seu laborat�rio po�tico. Segundo Carvalho 

(2009),

Patativa fala de sua cria��o durante as tarefas no campo. Diz 
que, enquanto trabalhava a terra, o poema ganhava corpo, [...], 
nessa esp�cie de transe racional, de mergulho no mais fundo de 
nossa condi��o humana, de medita��o �s avessas, onde o 
absoluto � buscado, n�o como esvaziamento, mas como 
plenitude, que se perfaz num jogo mais amplo em que todo o 
corpo se envolve (CARVALHO, 2009, p. 137).

A experi�ncia de um sert�o vivido e sentido s�o fortemente marcados nos seus 

versos, que adv�m de uma profunda rela��o com a terra e com todo o entorno. Nessa 

imbrica��o o poeta recorre � flora sertaneja com suas cores, cheiros e texturas; a fauna 

com suas v�rias esp�cies de animais e aos diversos fen�menos clim�ticos, para, assim, 

compor sua lira. Patativa soube retirar de cada elemento natural sua fun��o, trazendo-a 

para o campo pol�tico e social do cotidiano sertanejo. Entretanto, isso s� � poss�vel, 

porque o poeta deixa-se invadir pela Natureza, estabelecendo o exerc�cio de escuta, cuja 

base est� ancorada no respeito pela outridade da Natureza. Nessa esteira de valores a 

“natura” acaba servindo como c�dice que permite adentrar no universo sertanejo, no 

qual “Homem, natureza e arte interagem nesse bal� criador. O p� que sobe desse ato 

perform�tico da cria��o � um sinal da cria��o art�stica em movimento” (FEITOSA, 

2003, p. 94). Assim sendo, Patativa deixa claro que a linguagem de sua po�tica adv�m 
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da Natureza, esta por sua vez, emprestou-lhe “o nome e fama de bom cantador” 

(FEITOSA, 2003, p. 51). Desse modo, a interpreta��o do sert�o de m�ltiplos tons torna-

se vi�vel, porque o poeta se apropria da Natureza, “aquela que lhe criou e de onde ele 

prov�m e � sua pr�pria natureza, a natureza de sua alma de ser pensante, ser s�bio, ser 

m�tico” (FEITOSA, 2003, p. 97). Nesse contexto,

Patativa � Natureza porque sente naturalmente suas impress�es 
para poder imit�-las para n�s. Ele � o meio que nos liga a um 
tipo de natureza que s� ele percebe. E, ao represent�-la, seus 
segredos permanecem guardados no poeta, para serem 
revelados noutros momentos. Como na linguagem b�blica, os 
elementos representantes dessa verdade dessa natureza est�o 
pulverizados ao longo de sua lira. E, quando essa mesma 
Natureza lhe prega uma perip�cia, escondendo alguma coisa 
que precisava ser dita, paciente e respeitoso, ele p�e a observ�-
la para entend�-la, para justificar seus enigmas, seus mist�rios, 
para caracteriz�-la conforme suas necessidades (FEITOSA, 
2003, p. 98).

Sendo um verdadeiro demiurgo da linguagem, Patativa � aquele que consegue 

desmantelar a sintaxe gramatical e abre espa�o para uma sintaxe po�tica. E � apenas a 

sintaxe po�tica que oferece essa vis�o totalizante do mundo, a vis�o ecol�gica, no 

sentido abrangente do termo. Nesse movimento po�tico encontramos as bases de uma 

poesia feita in natura, ou seja, uma poesia que vem das entranhas da terra, na qual o 

poeta perde completamente a pretens�o de criar um poema que seja um discurso sobre a 

natureza; antes, sua poesia se manifesta como o lugar onde a natureza se materializa, 

apresenta a si mesma, fala e torna-se presen�a. Essa articula��o promove a erup��o de 

uma linguagem verde na po�tica de Patativa do Assar�, que pode ser compreendida 

como a capacidade do poeta de transformar caos em cosmos, levando em considera��o 

as rela��es vitais para al�m dos recortes disciplinares e burocr�ticos que controlam 

nossa vida, mas, tamb�m, essa linguagem conota a imaturidade, no sentido de uma 

tintura nova, novidade, em constante inacabamento. Desse modo, a po�tica patativiana � 

evidenciada como linguagem viva, como evento, permitindo a Natureza vir-�-fala.  
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CONSIDERA��ES FINAIS

As discuss�es que terminamos de expor permitem elucidar algumas 

conclus�es. Entre elas, consignar�amos a relacionada � po�tica patativiana que se 

encontra completamente embebida no mundo natural, este, por sua vez, n�o serve como 

cen�rio ou palco, representando, por assim dizer, uma exterioridade alienante amparada 

em nossas engrenagens reificantes, mas um ambiente/sert�o que ultrapassa as fronteiras 

geogr�ficas, atingindo lugares que tocam a nossa subjetividade. Assim, ao falar da 

Natureza, Patativa sugere que ela n�o est� apartada do homem, pelo contr�rio, salienta 

que sua presen�a pode ser sentida dentro de cada um.

Dessa maneira, procuramos, no primeiro cap�tulo, demonstrar que o conceito 

de Natureza � m�ltiplo e din�mico, o qual � influenciado diretamente pelo contexto da 

�poca, trazendo a marca da hist�ria dos diversos atores sociais que modificam e s�o 

modificados pelo ambiente Tal perspectiva foi sendo moldada de acordo com os 

interesses e concep��es vigentes, tendo como princ�pio b�sico, o aniquilamento de todo 

v�nculo com a tradi��o, cuja tend�ncia � essencialmente distanciada do mundo natural, 

dispondo, portanto, de uma compreens�o de Natureza dentro de uma l�gica 

instrumental. Desse modo, a filosofia moderna muito contribuiu para a nega��o da 

tradi��o, uma vez que, disseminou o entendimento de que somos seres a-hist�ricos e 

aut�nomos, “ou seja, n�o dependemos dos outros para existir – n�o depender�amos nem 

mesmo dos ecossistemas que nos sustentam” (GR�N, 2007, p. 18).  

Retomando uma diretriz de discuss�o registrada logo no primeiro cap�tulo, 

urge trazer para o debate ecol�gico teorias que possam sedimentar o discurso que prega 

uma Natureza din�mica, “viva”, instaurando uma compreens�o de Natureza em termos 

n�o-objetificantes, n�o-instrumentais. Por esta via, n�o seria demasiado repetir que a 

concep��o sist�mica, a din�mica autopoi�tica da natureza e da sociedade, a semi�tica, o 

contrato natural de Serres (1990) e a consci�ncia hol�stica da natureza, nos ajudam a 

pensar os problemas ambientais na complexidade planet�ria, fato que vem se ajustar � 

perspectiva Ecocr�tica. Nessa l�gica, o que fica evidente � que a po�tica patativiana 

dialoga com as teorias elencadas acima, de modo que sinaliza para uma “nova raz�o”, 

isto �, para uma mudan�a de mentalidade capaz de romper com “as ideias de modelo de 

desenvolvimento, baseado na acumula��o econ�mica, no autoritarismo pol�tico, no 

saque aos recursos naturais, no desprezo �s culturas de grupos minorit�rios e aos 

direitos fundamentais do homem” (REIGOTA, 2001, p. 61). Fato que se torna claro nos 
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poemas: “Retrato do Sert�o”, “Eu e o Sert�o”, “A festa da Natureza”, “Minha 

impress�o sobre o trem de ferro”, “A Terra � Natur�” e “Eu e a Pitomb�ra”.

Como vimos o segundo cap�tulo desta pesquisa voltou-se de modo ordenado 

para o texto liter�rio, buscando investigar as marcas deixadas pela Natureza na 

Literatura Brasileira, cuja abrang�ncia foi delimitada entre as manifesta��es liter�rias 

que v�o da era colonial at� o pr�-modernismo. Em tal perspectiva, nos reportamos � 

id�ia de que a Literatura Brasileira � um campo f�rtil para a investiga��o das rela��es 

entre o homem e o seu ambiente natural. Dentro dessa �tica, ainda mencionamos as 

proje��es da poesia popular no Brasil, a qual Patativa do Assar� se enquadra em certa 

medida, j� que o poeta denominava sua produ��o como poesia matuta. Tal modalidade 

po�tica tem suas ra�zes vinculadas � Naturpoesie, esp�cie de poesia natural que sempre 

esteve presente na Gr�cia antiga.

Ainda no segundo cap�tulo, tratamos do cerne de nossa pesquisa que � 

justamente os estudos “Ecocr�ticos”. Sob esse itiner�rio, buscamos demonstrar que tais 

estudos servem para subsidiar o di�logo entre literatura e ecologia, dentro de uma l�gica 

que prega uma concep��o planet�ria, a qual � movida por uma prospec��o de um mudus 

vivendi ecol�gico. Desse modo, o vi�s ecocr�tico nos auxiliou na tarefa de apresentar a 

poesia de Patativa do Assar� dentro de um olhar ecol�gico-ambiental, o qual prioriza 

uma consci�ncia ecol�gica, que � disseminada pelo texto liter�rio, possibilitando uma 

reflex�o cr�tica sobre o modo como o homem se relaciona com a Natureza e 

consequentemente, proporcionando uma avalia��o sobre a crise planet�ria que 

representa atualmente, uma s�ria amea�a � vida de Gaya. Por esta via, tamb�m 

enfocamos a po�tica patativiana, procurando estabelecer uma conex�o entre “o 

conhecimento ecol�gico da natureza e sua inflex�o cultural” (GARRARD, 2006, p. 29). 

Dentre os v�rios aspectos pol�ticos e filos�ficos da Ecocr�tica vimos que existe 

uma gama de possibilidades de explorar o texto liter�rio. Assim sendo, Greg Garrard 

(2006) recorre a certas met�foras que denomina de tropos, dentre eles, evidenciamos: a 

pastoral, o mundo natural, o apocalipse e a rela��o entre seres humanos e animais. 

Salientamos tamb�m as correntes filos�ficas, que servem de substrato para a moldagem 

e compreens�o da rela��o homem/natureza, al�m de trazer � tona as consequ�ncias 

dessa intera��o, buscando respostas �s quest�es essenciais da exist�ncia e � atitude do 

ser humano diante da vida, destacamos: Cornucopianismo, Ambientalismo, Ecologia 

profunda, Ecofeminismo, Ecologia social e Ecomarxismo e a Ecofilosofia 

Heideggeriana. 
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Nessa conjuntura entre poeta-poesia-mundo analisamos que a ecocr�tica instiga 

essa intera��o, na medida em que procura “oferecer um discurso verdadeiramente 

transformador, que nos permite analisar e criticar o mundo em que vivemos” 

(GARRARD, 2006, p. 16). Desse modo, a Ecocr�tica com uma ferramenta de an�lise, 

nos permitiu investigar a po�tica de Patativa do Assar� dentro de uma rela��o sist�mica 

e hol�stica, j� que na rela��o do poeta com a Natureza ocorre uma transubstancializa��o, 

a qual � acionada no momento que o poeta ao entrar em contato com a Natureza perde 

completamente sua liberdade de pensar e julgar. Nesse sentido, sua rela��o com a 

Natureza � de inoc�ncia, respeito e erotismo, posto que, se transforma em um 

“ordin�rio”. O ser “ordin�rio” � uma auto-ren�ncia a favor do natural, fato que vem se 

coadunar ao vi�s Ecocr�tico, j� que o mesmo prega uma est�tica da ren�ncia que 

“consiste fundamentalmente numa  literatura de simplicidade volunt�ria¡, em que o 

narrador ou o falante – personagens da obra – renunciam aos bens materiais” (BUELL 

apud HEISE, 2005). Al�m disso, a est�tica da ren�ncia pode ainda levar a ren�ncia do 

pr�prio eu, deixando-se invadir pelo Outro. Em tal perspectiva ocorre uma 

personaliza��o dos seres n�o-humanos, aniquilando, assim, o hiato existente entre homo 

sapiens e as demais esp�cies. Por conseguinte, os poemas patativianos analisados sob a 

abordagem ecocr�tica foram: “Dois Quadros”, “Vida Sertaneja”, “Assar�”, “A Terra � 

nossa”, “O Burro”, “Meu caro jumento”, “Crime Imperdo�vel” e “Seu Dot� me 

Conhece?”

No terceiro e �ltimo cap�tulo desta pesquisa, tecemos algumas considera��es 

em torno da percep��o ambiental e da experi�ncia est�tica presente na po�tica 

patativiana, apontando para a dimens�o emotiva do texto liter�rio e sua capacidade 

imag�tica e criativa. Nessa ordem de ideias, buscamos explanar atrav�s dos versos de 

Patativa do Assar� a capacidade humana de transcender o olhar imediatista sobre as 

coisas, que � proporcionado, na medida em que, na experi�ncia do vivido, nos deixamos 

atravessar pelo mundo, promovendo, assim, a dilui��o da dicotomia sujeito-objeto. 

Nessa reflex�o de base fenomenol�gica entendemos que o poeta procura poetizar o 

mundo por meio de sua experi�ncia est�tica, revelando suas impress�es do lugar vivido. 

Assim, a Natureza que lhe inspira, serve de conte�do para sua obra, cuja tessitura � 

manipulada de diversas maneiras por sua perspic�cia perceptiva, j� que “Ler um mesmo 

quadro do cotidiano com olhares diferentes n�o implica contradi��o, mas esperteza 

perceptiva” (FEITOSA, 2003, p. 98). A Ressignifica��o do mundo atrav�s da 

recupera��o da estesia � apontada nos versos do poeta como uma necessidade extrema, 

promovendo, com isso, o resgate de nossas subjetividades que est� atrelado ao espa�o 
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de viv�ncia, evitando, dessa forma, o embrutecimento e paralisa��o dos nossos sentidos 

e afetividades. 

O poeta procura no seu canto sertanejo, por meio da poetiza��o dos espa�os 

cotidianos, superar a s�ntese intelectualista, instigando novos olhares que permeiam a 

rela��o ser humano/Natureza. Nesse aspecto, observamos que em seus versos 

resplandece a necessidade do belo, que � acionada, na medida em que, o poeta deixa 

transparecer sua profunda rela��o com o mundo. Nesse itiner�rio, ocorre um instigante 

di�logo entre poeta e Natureza, despertando, desse modo, uma postura dial�gica, que 

quando encerrada, “emergimos “saciados” e transformados” (GR�N, 2007, p. 134). O 

poeta nos possibilita um di�logo respeitoso e sincero com a Natureza, que se torna 

imprescind�vel para o desvelo de nossas rela��es com o meio natural. Tal di�logo s� � 

poss�vel quando constru�mos uma nova “rela��o entre humanos e o mundo natural, uma 

rela��o que se case com o melhor tipo de rela��o entre as coisas naturais: a sinergia” 

(GR�N, 2007, p. 11).

No segundo momento, ainda do terceiro cap�tulo, nos propusemos a apresentar 

a po�tica patativiana como um produto da natureza, isto �, como um rec�ndito que � 

desvelado pela capacidade do poeta elevar o potencial expressivo da linguagem, 

reconduzindo a mesma � sua origem e inaugurando uma linguagem “verde”. Importa 

verificar que, Patativa coloca as palavras em liberdade, permitindo o afrouxamento dos 

v�nculos da sintaxe. Esta s�bia desorganiza��o da sintaxe promove uma nova 

organiza��o po�tica, que transforma a linguagem em rizoma, esta por sua vez “procede 

por varia��o, expans�o, conquista, captura, picada” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 

32), cuja fun��o � despertar no homem uma consci�ncia po�tica, j� que a Natureza “nos 

fala atrav�s do expediente da poesia. Concebe-se que, para revelar-se, a Natureza 

necessita do poeta” (DUFRENNE, 1969, p. 226). Para a verifica��o da erup��o da 

linguagem “verde” na poesia de Patativa do Assar�, utilizamos os seguintes poemas: 

“Eu e meu Campina”, “No meu Sert�o”, “Vou vort�”, “A estrada da minha vida”, 

“Cante l�, que eu canto c�” e “Aos Poetas Cl�ssicos”.

Com a leitura empreendida neste trabalho, esperamos ter mostrado de forma 

clarividente a presen�a marcante de um vi�s ecopo�tico, que perpassa toda poesia de 

Patativa do Assar�, o qual est� revestido por uma vis�o em que o ser humano se 

encontra inserido dentro de um Cosmos, isto �, “Uma vis�o na qual o ser humano se v� 

ante uma transcend�ncia; uma experi�ncia atrav�s da qual o homem pensa a sua 

liberdade em rela��o a sua capacidade de se adaptar �s grandes leis da Natureza” 

(UNGER, 1991, p. 54).
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Foi neste intuito que optamos por tra�ar uma via interpretativa que 

contemplasse a po�tica patativiana como um reduto, que descarta toda esp�cie de 

humanismo antropoc�ntrico e secular, cuja prioridade � “ver o homem como centro do 

Universo, ocupando o lugar de Deus” (UNGER, 1991, p. 87). Nesse contexto, 

buscamos perceber os versos de Patativa por meio de uma lente que contempla a 

Natureza em sua gratuidade, j� que o poeta “n�o canta a natureza como sentimento, mas 

escuta a cantilena da natureza, a natureza canta por si mesma; ele se associa �quilo que 

a pr�pria natureza j� realiza” (BOFF apud UNGER, 1992, p. 76). Dessa forma, nosso 

olhar esteve direcionado para o que a po�tica patativiana pode revelar, em termos de 

mudan�a de mentalidade, em rela��o a nossa compreens�o da Natureza e de n�s 

mesmos. Para isso, utilizamos um fio condutor capaz de promover uma  

ressensibiliza��o ecol�gica, trazendo um “senso de cordialidade e de respeito para com 

a Natureza que nos envolve e a Natureza que somos pode tamb�m atuar no sentido desta 

transmuta��o” (UNGER, 1991, p. 63).   

N�o seria demasiado repetir que o compromisso desta pesquisa foi o de 

proporcionar a reflex�o acerca da quest�o ecol�gica-ambiental presente na poesia do 

cearense Pataiva do Assar�. Tal posicionamento torna-se relevante devido ao cen�rio de 

crise em que estamos inseridos. Assim sendo, o texto po�tico como um condutor de 

energia que emana da Natureza, pode oferecer elementos significativos para uma 

reconcilia��o do homem com o Cosmos, ou com o meio natural. Al�m dessa 

prerrogativa, nossa pesquisa tamb�m almejou promover uma discuss�o que levasse em 

considera��o alguns fatores que descortinam cen�rios de uma Natureza idealizada, 

mascarada, fruto de uma ret�rica ampla que acaba obscurecendo a realidade complexa e 

a din�mica da Natureza. Nesse sentido, verifica-se, portanto, as comprova��es das 

hip�teses formuladas, estas por sua vez, transformaram-se em axiomas capazes de 

sobrepujar os limites do pensamento cl�ssico, possibilitando o surgimento de uma vis�o

capaz de reconhecer o valor intr�nseco da Natureza, independente da sua utilidade para 

fins humanos. Esta verifica��o, que est� na base de toda po�tica patativiana, p�de ser 

acionada, na medida em que, buscamos compreender o �mago natural que serve de 

inv�lucro para a constru��o dos seus versos.

Por�m, longe de estarmos encerrando um processo conclusivo, nosso texto 

chega a este ponto com novas inquieta��es, novos desafios interpretativos a buscar. 

Durante a pesquisa, observamos uma s�rie de outros aspectos que tamb�m seriam 

pertinentes ao estudo. Mas, por quest�es metodol�gicas, obviamente, n�o seria poss�vel 

abarcar toda a gama de possibilidades do trabalho ecol�gico-liter�rio.
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