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A POESIA, AO CHEGAR A SUA IDENTIDADE, espelho e medula de 

sabugueiro, abre suas cem portas. Ao chegar ao centro da terra, pela mesma potência 

secreta do logro do seu vazio, alcança o estelar. No alento que o homem recebe está 

o espelho do estelar e nas palavras que devolve, a inauguração da argila com chuvas. 

Na poesia, único milagre que nos é permitido, segundo Baudelaire, se mantém o 

telúrico da palavra devolvida na metáfora, que é o par infinito, e na imagem, como 

queda do estelar. Aí o homem consegue ver, quase modular a infinitude das 

metamorfoses na permanência ou resistência infinita.  

 

José Lezama Lima  

 
Tradução de Josely Vianna Baptista 

(LIMA, 1987, p.9).    
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RESUMO 

 

Este estudo tem por objeto o livro Roça barroca (2011), de Josely Vianna Baptista, compósito 

de tradução de mitopoética Mbyá-Guarani e poesia de extração neobarroca, lido a partir do 

conceito de espaço cultural contraponteado, proposição de Lezama Lima em A expressão 

americana, e referências dos campos da cultura, filosofia, antropologia e história indígena, 

com o substrato das teorias do poema. A tomada do texto poético pela figura de linguagem da 

diaforia/antanáclase, pela qual se lê o dúplice e as dobras na enunciação do espaço ao mesmo 

tempo ameríndio e ibérico, é secundada por conceitos multifários, como paisagem inventada, 

di-linguismo, cosmofonia e mito. Nessa cena de leitura, o estranhamento da tarefa tradutória e 

da linguagem poética de Roça barroca encontra a estraneidade da condição sociocultural que 

os mitos Mbyá-Guarani vozeiam.    

 

Palavras-chave: Poesia brasileira contemporânea. Josely Vianna Baptista. Mbyá-Guarani.  
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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to analyse the book Roça Barroca (2011) by Josely Vianna Baptista, 

a composite of Mbyá-Guarani mythopoetic’s translation and poetry of Neo-baroque 

extraction, read from the concept of “contrapuntal (counterpointed) cultural space” – a 

proposition taken from Lezama Lima in La expresión americana (The American expression), 

as well as references coming from several fields: culture, philosophy, anthropology and 

indigenous history, taking into account the substrate from the poem’s theories. Considering 

the poetic text by the figure of speech called antanaclasis for which it is possible to read the 

dual and the folds in the enunciation of the space at the same time Amerindian and Iberian, it 

follows multifarious concepts as invented landscape, dual-linguism, cosmophony and myth. 

In this reading scenario, the strangeness of the translation task and of the poetic language of 

Roça Barroca meets the strangeness of the sociocultural condition the Mbyá-Guarani myths 

give voice. 

 

Keywords: Contemporary Brazilian poetry. Josely Vianna Baptista. Mbyá-Guarani. 
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UMA INTRODUÇÃO 

 

O CAOS SONOROSO DO COMEÇO 
 

 

 

 

 

SUE 

o secor do poço 

soe 

o oco do cepo 

brote 

o bulbo do fruto 

vente 

o pólen poento 

(ventre)   

 
(BAPTISTA, 2011, p.133) 
 
 

 

enuncia o poema de Roça barroca (2011), com o ato primigênio do imperativo 

afirmativo que ordena e ali instaura as incidências: ventar, brotar, soar, suar. Súmula da 

música de poesia do livro de Josely Vianna Baptista, esse poema aparenta “performar” a voz 

da Natureza que demanda tudo, como princípio ativo, dos ciclos do Sol à iteração das 

estações. Porque esse “(ventre)” que povoa a lavoura arcaica de tantas forças ainda em ato é, 

como espécie de pronome anterior à primeira pessoa do singular, a voz de mando (ou de 

conjuração) que sobrepaira e sobre-exalta tudo, pelo desdobramento que ativa, de verso em 

verso, todo o campo da physis: pólen e fruto e cepo e poço.  

Entretanto, o poema é quase a circunlocução ao ato de fecundação narrado pelo canto 

Mbyá-Guarani: “Ñande Ru Papa tenonde / gueterã ombojera / pytã ymágui (...)” (“Nosso 

primeiro Pai, sumo, supremo, / a sós foi desdobrando a si mesmo / do caos obscuro do 

começo”) (BAPTISTA, 2011, p. 24-25). Nesse sentido, podendo-se tomar “SUE” como paráfrase da 

eclosão e rebentamento de Ñande Ru, esse pequeno poema imperioso é irredutível a écfrase, 

sendo antes ativação ou instauração da Natureza, pelo artesanato de aliteração e paronomásia, 

em que o tecido sonoro dos círculos radiais dos fonemas e dos grafemas “tecem” – cito aqui a 

arte de agulha paraguaia do ñanduty como metáfora – o “motivo geométrico” final. Este: o 

ventre insulado entre duas paredes de parênteses.  

O ventre é o substantivo que se desdobra e “se dá a ver”, sujeito do enunciado, desde o 

contágio das assonâncias. Ou seja, da sudação ao vento, as causas naturais que a voz 

imperativa aviva não descrevem a Natureza, mas a instauram pelo seu “dizível”.  
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Ouvida em detalhe, a sucinta cena da origem é ativada pela seriação dos versos 

populares de sete sílabas – são quatro redondilhas maiores que anunciam e descerram o 

dissílabo “(ventre)” – e a própria escolha métrica evoca uma fórmula de ‘sortilégio’ que 

incide na matéria – pelo princípio da magia simpática – ou de ‘feitiço’ – na acepção de feito –, 

palavra que preserva a relação semântica com fictum, coisa feita pela linguagem.  

Assim, não há nenhum ente superlativo ante-pronominal em “SUE”, porque oco, 

secor, pólen e bulbo não têm relação imediatamente causal no plano físico; ao contrário, os 

quatro substantivos realizam o ‘desdobramento’ da incitação somente pela analogia que cada 

grafema e cada fonema, em reincidência, ali desenham, numa queda (quase um ideograma) 

que descende de “sue” a “(ventre)”. Ao final, os parênteses intensificam a condição intervalar 

da voz de mundo, voz que não advém da física, nem da metafísica, mas decorre só da 

superfície das palavras: o espaço literário. E, ali, o ventre, imagem sonora do “caos obscuro 

do começo”, contém em si o verbo – entre.     

José Miguel Wisnik rememora o fundamento musical de todas as cosmogonias, como 

o formulou o estudioso do lastro mítico da música modal, Marius Schneider, que diz: “Toda 

vez que a gênese do mundo é descrita com a precisão desejada, um elemento acústico 

intervém no momento decisivo da ação”. E sentencia: “A fonte de onde emana o mundo é 

sempre uma fonte acústica”1 (WISNIK, 2014, p .37-38).      

Nessa linhagem, Josely parece afirmar o fundamento sonoro de Roça barroca em um 

poema posterior a sua publicação, “Fábula” (2015) – o “documento” que deriva da sua 

pesquisa de campo colaborativa Na tela rútila das pálpebras: uma topografia dos campos 

gerais do Paraná (2015-2016) –, à procura das próprias fontes acústicas: 
 

Traços, sílabas, sons são reféns 

e órfãos de coisas não-nomeadas. 

Que língua pode abrigar um broto 

em seu instante de surto, 

e significá-lo?  (...) 2 

 

Que língua pode nomear o ventre em seu instante de som? Todas? Nenhuma? Em que 

língua enunciar o não-nomeável? Ou, no extremo, em que língua fazer ventar?  

                                                           
1
 Wisnik, ao comentar os estudos de Marius Schneider em diversas mitologias (indianas, árabes, chinesas, 

africanas, esquimós), resume: “Na origem do universo, o deus se apresenta, se cria ou cria outro deus ou cria o 

mundo, a partir do som. Um jacaré batendo na barriga com a própria cauda, como um tambor, num mito egípcio. 

O deus profere o mundo através do sopro ou do trovão, da chuva ou do vento, do sino ou da flauta, ou da 

oralidade em todas as suas possibilidades (sussurro, balbucio, espirro, grito, gemido, soluço, vômito). ‘A fonte 

de onde emana o mundo é sempre uma fonte acústica’ [...]”. (WISNIK, 2014, p. 38).        
2
 Fábula. In: Na tela rútila das pálpebras. Disponível em: <http://natelarutiladaspalpebras.telarutila.com/>. 

Acesso em 18/01/19. [Vide Anexo]. 
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  Nessa hipótese da ativação do mundo físico, é fecundo tomar a voz imperativa que 

comanda fenômenos naturais como entonação – nos termos de Nikolai Trubetzkoy retomados 

por Daniel Heller-Roazen em Ecolalias: sobre o esquecimento das línguas (2005), quando 

postula a categoria dos “elementos fonológicos distintivos anômalos”, como a interjeição, a 

onomatopeia e as ordens dadas a animais, elementos “que não têm função representativa” 

(HELLER-ROAZEN, 2017, p. 13). Dito em outras palavras, uma busca do pronome pessoal da 

enunciação da ordem ciclópica “sue”– a que ordena brotos e ventos, macroscopicamente – 

deve incorporar o que não pertença à ordem antropocêntrica, mas aquilo que vozeie toda a 

ambiência (o Umwelt), incluindo-se o rosto semovente da flora e os gestos de duração 

mineral. É uma exclamação intérmina a do livro Roça barroca.   

Do encruzo de ambientes e épocas a composição de Roça barroca é abundante, com 

os tempos e espaços dissimiles que lemos sob as constelações culturais do tempo-de-agora, 

pois são assim as roças: hibridação. De fato, os poemas compõem um espaço virtual em que 

se “dão a ver”, pelo dizível, a Escarpa Devoniana e a Serra Geral, os rios e terras roxas; o ar, 

as chuvas, os guapuruvus e ipês e embaúbas-da-mata; as épocas de plantio e colheita; a elipse 

das constelações-animais – como a Guirá Ñandu, la cautiva, ou da Ema –; as “vozes veladas” 

de Dante e Góngora, Manuel da Nóbrega, Hans Staden e Pablo Vera; os jesuítas das 

‘reduções’ e relíquias barrocas; os Guarani históricos e os etnográficos, os do presente; as 

línguas guarani, castelhana e portuguesa e a linguagem literária do neobarroco/do neobarroso. 

Tudo roça. Tudo confina e alterna no “instante de surto”, i.é., de poesia, nas áreas lindeiras 

entre o mundus latino e a Yvy Rupa (“onde se assenta o mundo”) dos Guarani, a designação 

dada ao povo pelos jesuítas no séc. XVII, enquanto mbyá significa “gente”, conforme 

Bartolomeu Meliá (LITAIFF, 2018, p.15).    

Desdobrado, portanto, ínsito e ilocável, esse espaço da roça barroca – não apenas o 

fora dentro do éden intimista, mas o dentro fora do lavradio exposto às intempéries e na 

iminência de volver a terra – pede ser lido com a geofilosofia de Deleuze/Guattari, a qual 

formula que “A geografia não se contenta em fornecer uma matéria e lugares variáveis para a 

forma histórica. Ela não é somente física e humana, mas mental, como a paisagem” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 125). Esses dois componentes da geofilosofia, “o território e a 

terra, com duas zonas de indiscernibilidade, a desterritorialização (do território à terra) e a 

reterritorialização (da terra ao território)” (id., p. 113), consentem uma leitura dessa poesia 

ctônica, inclusive como o “ferramental” (a metáfora é agrária) para ler os trânsitos e 

translações de um a outro poema de Roça barroca:  
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Física, psicológica ou social, a desterritorialização é relativa na medida em que 

concerne à relação com os territórios que nela se desenham ou se apagam, sua 

relação geológica com eras e catástrofes, sua relação astronômica com o cosmos e o 

sistema estelar do qual faz parte. Mas a desterritorialização é absoluta quando a terra 

entra no puro plano da imanência de um pensamento–Ser, de um pensamento–

Natureza com movimentos diagramáticos infinitos. Pensar consiste em estender um 

plano de imanência que absorve a terra (ou antes a “adsorve”). A desterritorialização 

de um tal plano não exclui uma reterritorialização, mas a afirma como a criação de 

uma terra por vir. [...] (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 116-117). 

 

 Desterritorializada, a “geografia mental” de Roça barroca abole a cartografia de uma 

América consumada, porque ultrapassa o aparente dilema europeu vs. ameríndio e 

desterritorializa uma roça à maneira barroca numa “terra por vir” e já presente, a terra da 

mbaety ou da kokue (roça, em língua guarani). Como declara “exercício espiritual”, poema 

que abre a série “Moradas nômades”: “risco / no portulano / da areia / o roteiro do error / (do 

latim errore)” (BAPTISTA, 2011, p.102). O error das migrações ameríndias. O riscar. Ou o risco 

de opacidade da poética a ser lida como “geomancia”, rés da terra, se de imediato tomarmos a 

sua poesia como “umbral” da função comunicativa; o risco de uma cartografia intérmina mais 

além do nacional, do contemporâneo, do poético, ou do que Estados-nação e as línguas ainda 

vivas inscrevem no semovente e no movediço.   

 Em “Lindes, limites, limiares” (2007), Raúl Antelo analisa a noção de fronteira, que, 

tendo por raiz frons, frontis, deriva em ‘afrontar’ e ‘confrontar’, e sumaria o debate 

sociocultural dos anos 1960-70 sobre a América Latina como uma defrontação entre as ideias 

de sincronia vs. sintopia (como lugar unívoco e unicéfalo) e entre as noções de uma América 

similar (similis), mas menor, vs. simultânea (simultas) à Europa. Assim, “o barroco é uma 

gênese sequestrada pela formação da autonomia ou devemos pensá-lo como principio 

regulador, como começo constituído après coup? Pode a origem ter uma história ou a história 

é, precisamente, a desconstrução da origem?” (op.cit., p. 2). Quanto ao debate dos “dilemas da 

modernização” e o trágico do exílio no próprio território, cita “Política do exílio” (1996), de 

Giorgio Agamben, em que “esse sentimento de não estar de todo não é, a rigor, nem direito 

nem pena [como no direito romano], ele não está nem dentro nem fora da ordem jurídica e 

constitui, de fato, a soleira, o limiar de indiferença entre o externo e o interno, entre a 

exclusão e a inclusão.” (id., p. 8).  E, com Massimo Cacciari, lê confim (cum-finis) como a linha 

de contato, ao mesmo tempo limen, soleira ou passagem, e limes, caminho que circunda o 

território. Diz: “não há como pensar a América Latina para além do contato entre suas partes, 

nem há como pensar a literatura fora da dimensão contingente dos intercâmbios com outras 

disciplinas”. (id., p. 9-10).   
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E em “Crítica y acefalía: apuntes sobre la deriva anteliana” – introdução ao livro 

Imágenes de la America Latina (2014), de Raúl Antelo –, Maximiliano Crespi comenta a sua 

leitura sobre a condição de umbral e deslocamento na tradição latino-americanista: a ficção 

teórica de Antelo ”en el espacio imaginário definido por un ‘guión de extimidad’; es decir: 

por un umbral, un margen ni interno ni externo sino éxtimo, una dimensión superlativa de lo 

exter - extraño, extranjero, exterior.” (ANTELO, 2014, p. 31).              

Numa leitura em paralaxe, cabe evocar José Lezama Lima – poeta de Enemigo Rumor 

e de Paradiso tão substancial para o imaginário de Josely V. Baptista –, quem concebeu o 

espaço “aberto” das Américas como aquele em que o Barroco europeu se desventrou, tomado 

pelos “dons sobrantes” que tornaram aquele conhecimento agônico, aqui, um “novo começo”, 

como o formulou em A expressão americana (1957):  
 

Na influência americana o que predomina é o que me atreveria a chamar o espaço 

gnóstico, aberto, onde a inserção com o espírito invasor se verifica através da imediata 

compreensão da mirada. As formas congeladas do barroco europeu, e toda 

proliferação expressa um corpo danificado, desaparecem na América nesse espaço 

gnóstico, que conhece por sua própria amplitude de paisagem, por seus dons 

sobrantes. O simpathos desse espaço gnóstico deve-se ao seu legítimo mundo 

ancestral, é um primitivo que conhece, que herda pecados e maldições, que se insere 

nas formas de um conhecimento que agoniza, tendo que justificar-se, paradoxalmente, 

com um espírito que começa. 

(LIMA, 1988, p. 183).   

 

Para a aproximação a essas terras e territórios erradios que os poemas “reabrem” 

(rompendo as margens e demarcações entre ameríndio, ibérico e barrocos), a proposição de 

Eduardo Viveiros de Castro, em Metafísicas canibais (2015), orienta, politicamente, a leitura, 

no sentido sumamente barroco (vide Leibniz/Deleuze) de “dobrar contornos”:  
       

[...] Como se vê, a metafísica ocidental é a fons et origo de toda espécie de 

colonialismo – interno (interespecífico), externo (entre-específico), e se pudesse, 

eterno (intemporal). Mas o vento vira, as coisas mudam, e a alteridade sempre termina 

por corroer e fazer desmoronar as mais sólidas muralhas da identidade. Mude-se então 

o problema, mudar-se-à a forma da resposta: contra as Grandes Partilhas, uma 

antropologia menor fará proliferar as pequenas multiplicidades – não o narcisismo das 

pequenas diferenças, mas o antinarcisismo das variações contínuas; contra os 

humanismos consumados ou finalizados, um “humanismo interminável” (Maniglier 

2000) que recusa a constituição da humanidade como se uma ordem à parte, um 

império dentro de um império. Sublinho: proliferar a humanidade. Pois não se trata, 

como lembrou oportunamente Derrida (2006), de pregar a abolição da fronteira que 

une-separa “linguagem” e “mundo”, “pessoas” e “coisas”, “nós” e “eles”, “humanos” 

e “não-humanos” – as facilidades reducionistas e os monismos de bolso estão fora de 

questão quanto as fantasias fusionais –; mas sim de “irreduzir” e “imprecisar” essa 

fronteira, contorcendo sua linha divisória (suas sucessivas linhas divisórias paralelas) 

em uma curva infinitamente complexa. Não se trata de apagar contornos, mas de 

dobrá-los, adensá-los, enviesá-los, irisá-los, fractalizá-los. [...]. (VIVEIROS DE 

CASTRO, 2015, p. 27-28).  
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“Irreduzir” e “imprecisar” fronteiras parece ser o impulso primal dessa poesia que 

perfaz o ‘ilocável’ como uma “metáfora, um lugar mais originário que o espaço” – na 

expressão de Susana Scramim em Literatura do presente (2007) –, pela enunciação dos 

mundos torrentes que se atravessam “nesta rota / sem rumo” (como diz o poema “da 

saudade”), enformando cada poema com metáforas por acúmulo ou por contato. Assim, o 

sintagma “moradas nômades” evoca tanto a tradição da transumância do povo Mbyá-Guarani 

(deslocamento que pede ser lido como mobilidade e nunca como nomadismo), quanto 

desarvora os limites entre culturas e as aproximam de outros “reinos”, porque, em pleno 

Antropoceno, essa poética de ativação da natureza “irreduz” os contornos do humanal em 

multiplicidades, tornando visíveis também o cósmico, o vegetal, o mineral.     

Imprecisão. Abertura do espaço. Extimidade. A geografia mental dos umbrais.                    

Nessa direção, para citar uma divisa da religião guarani, “as almas são visíveis em 

forma de sombras” (epígrafe de Egon Schaden ao poema-título), a leitura de Roça barroca 

pede a potência das outras escalas (de uma impenetrável Constelação da Ema ao “eco de 

silêncio em cada covo” sobre a terra fértil), o que impele a uma experiência do fora em que “o 

limite não está fora da linguagem, ela é o seu fora: é feito de visões e audições não 

linguageiras, mas que só a linguagem torna possíveis” (DELEUZE, 2011, p. 9), e conduz a uma 

linguagem vária que vozeia outros viventes em uma “língua estrangeira”, como Deleuze 

argumenta em “A literatura e a vida”, do livro Crítica e clínica (1993): 
 

O que a literatura produz na língua [diz Proust, é] precisamente uma espécie de 

língua estrangeira, que não é uma outra língua, nem um dialeto regional 

redescoberto, mas um devir-outro da língua, uma minoração dessa língua maior, um 

delírio que a arrasta, uma linha de feitiçaria que foge ao sistema dominante. [...] a 

literatura opera a invenção de uma nova língua no interior da língua mediante a 

sintaxe [e essa operação] provém do fato de que uma língua estrangeira não é 

escavada na própria língua sem que toda a linguagem não sofra por seu turno uma 

reviravolta, seja levada a um limite, a um fora ou um avesso que consiste em Visões 

e Audições que já não pertencem à língua alguma. Essas Visões não são fantasmas, 

mas verdadeiras Ideias que o autor vê e ouve nos interstícios da linguagem, nos 

desvios da linguagem. Não são interrupções do processo, mas paragens que dele 

fazem parte, como uma eternidade que só pode ser revelada no devir, uma paisagem 

que só aparece no movimento. Elas não estão fora da linguagem, elas são o seu fora. 

O escritor como vidente e ouvidor, finalidade da literatura. (DELEUZE, 2011. p. 16).           

         

A essa poética experimental de oitivas e vidências, e “de coisas não nomeadas”, é 

preciso superpor o Emanuelle Coccia de A vida das plantas (2018) e o seu conceito de 

imersão – “a vida enquanto imersão é a vida em que nossos olhos são ouvidos” (COCCIA, 2018. p 

37) – e, ainda, a ética da audição que Jean-Luc Nancy enunciou em “À escuta”:  
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[...] Estar à escuta é estar ao mesmo tempo no fora e no dentro, estar aberto de fora e 

de dentro, portanto de um a outro, e de um no outro. A escuta formaria então a 

singularidade sensível que conteria no modo o mais ostensivo a condição sensível ou 

sensitiva (aistética) como tal: a partilha de um dentro/fora, divisão e participação, 

desconexão e contágio (NANCY, 2013, p. 167). 

 
 

Necessária à leitura dos poemas de extração cultural ameríndia, a “cosmofonia”, essa 

que concebe o ser como imanente do som, é apresentada pelo guarani Kaká Werá:         
      

[...] O tupy, “som em pé”, “ser humano”, se manifesta em três corpos: o corpo físico, 

um corpo que a gente chama de corpo de som, e um corpo que a gente chama de 

corpo de luz. Esse corpo de luz é representado na cultura através dos cocares, das 

cores. O corpo de som está ligado a duas qualidades de energia, que são o Katamiê e 

o Wakmiê, as polaridades feminina e masculina. Esse movimento do ser é 

equilibrado em sete tons ancestrais. A dança indígena, chamada jeroky, serve para 

alinhar, afinar o instrumento que é a sua alma, que é esse corpo de som. Para a 

filosofia tupy, trata-se do corpo que liga o céu e a terra, a sua estada na matéria e a 

sua estada no espírito, por onde você tem os sentimentos, as percepções. Esse corpo 

é movido por vibrações, é um corpo de som. Os cantos são entoados para equilibrar 

esse corpo. O silêncio é o som dos sons. Tem esse sentido da essência de tudo. Há 

sons que são ligados com a estrutura corporal sensorial e a estrutura corporal mais 

sutil, que é o espírito. Aí entra o silêncio, pois toda vibração de vida emana do 

silêncio. A língua portuguesa reconhece cinco vogais. A língua tupi-guarani tem 

seis: a, e, i, o, u e ÿ, que é um som mais gutural. E o sétimo é o silêncio, de onde 

tudo emana. (WERÁ, 2017, p. 40-41).                  

 
 

Sobre o povo Guarani (subgrupos Nhandeva, Kaiowá e Mbyá), apresento uma síntese 

de Guillermo Sequera sobre os Mbyá, as fontes das traduções de Roça barroca:     
         

[...] Sua longa experiência viageira indica uma defesa original da multiculturalidade, 

contrariando a má fama de serem considerados como os indígenas que 

desenvolveram a “ideologia da rejeição aos outros”. As histórias regionais ou 

transfronteiriças embaçaram a fisionomia cultural dos Mbyá. A autodenominação 

gentílica é definida por “ka’aguygua” (habitantes da floresta), embora algumas 

comunidades culturais se chamem Mbyá-Guarani,“Mbyá-Apytere” (gente 

verdadeira), ou “Jeguakava tenonde porânguei” (os adornados que terão bem-

estar). Esta etnia baseia seu modo de subsistência na caça, coleta, pesca e 

agricultura, apesar do despojo brutal dos bosques operado nos últimos anos sobre 

seus habitats tradicionais (SEQUERA, 1998, p. C-4). 

 

 

Livro de filiação neobarroca, a breve apresentação de Néstor Perlongher define outro 

substrato cultural em que se move o imaginário de Josely Vianna Baptista:  
 

Poética da desterritorialização, o barroco sempre choca e percorre um limite pré-

concebido e sujeitante. Ao dessujeitar, dessubjetiva. É o desfazimento ou 

desprendimento dos místicos. Não é a poesia do eu, mas a aniquilação do eu. Libera 

o florilégio líquido (sempre fluente) dos versos da sujeição ao império romântico de 

um eu lírico. Tende à imanência e, curiosamente, essa imanência é divina, alcança, 

forma e integra (constitui) sua própria divindade ou plano de transcendência. [...] 

Poética do êxtase: êxtase na festa jubilosa da língua em sua fosforescência 

incandescente (PERLONGHER, 1991, p. 14). 
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A poética de Roça barroca instaura a natureza e parece tornar o estranhamento da 

linguagem – com procedimentos multifários – a equivalência da estraneidade de seus 

(poucos) personagens: as pessoas em error (termo da antropóloga Hélène Clastres para 

designar as migrações dos Guarani), entre dois mundos torrentes, ibérico e ameríndio. 

Mundos torrentes aqui como imagem da interinfluência cultural de duas ou mais ordens de 

discurso, porque na linhagem da literatura de revalidação do barroco, esses poemas 

introduzem, como um devir-outro, a mitopoética Mbyá-Guarani na literatura brasileira. 

Composto na primeira parte pelos cantos religiosos Mbyá “Maino i reko ypikue” (“Os 

primitivos ritos do Colibri”), “Ayvu rapyta” (“A fonte da fala”) e “Yvy tenonde” (“A primeira 

terra”), traduções e transcriações de Josely Vianna Baptista dos cantos Mbyá coletados na 

década de 1940 por León Cadogan (Assunção, 1899-1973) e reunidos em Ayvu rapyta: textos 

míticos de los Mbyá-Guarani del Guairá, em 1959 (a tradutora se baseia na reedição de 1992, 

organizada por Bartolomeu Meliá), Roça barroca inclui, na segunda parte, a seção “Moradas 

nômades”, de poemas autorais, além de textos de referência sobre o léxico e a tradução, o 

prefácio de Augusto Roa Bastos, “Catecismo da beleza”, e o posfácio de Francisco Faria. Na 

entrada ao campo de Roça barroca cabe reproduzir o relato que explicita uma proposição 

poética e política que orienta Josely Vianna Baptista, como Faria o assinala em “Notas sobre 

um percurso compartilhado”:  
 

Roça barroca foi inicialmente pensado como um arco narrativo cujo percurso unia 

aquela transfiguração de momentos do cotidiano (que, justamente, se iniciava na 

“roça” que mantivemos no fundo dos quintais da casa em que moramos no interior 

do Paraná, e que por anos foi objeto de cuidados dela e do nosso filho Pedro 

Jerônimo, que cresceu escolhendo o que ali queria cultivar e o que dali colhia para 

preparar seu almoço) e estendia-se unindo passado e presente, natureza e cultura, 

numa síntese poética de um trabalho que sempre refletiu o impacto da perspectiva 

ameríndia sobre o imaginário da criação dos mitos fundacionais das Américas. [...] 

[o livro] acaba se configurando como o primeiro grande passo dessa síntese que a 

autora imaginou no início do seu projeto poético/político, que combina invenção 

artística, intervenção cultural, diálogo multidisciplinar e revisão (senão reavaliação) 

de nossa herança cultural. (BAPTISTA, 2011, p. 145-146).          

 

Tradutora extraordinária de literatura hispânica (v. Anexo), a poeta Josely Vianna 

Baptista se propôs a transmitir o “sussurro ancestral” da língua guarani, transladando o mito à 

poesia – “uma das raras formas de transe relativamente ritualizadas que ainda restam no 

Ocidente” –, enquanto os seus poemas autorais “procuram dialogar com a sofisticada trama 

sonora dos cantos [Mbyá], no umbral em que o arcaico e o moderno se encontram em 

cruzamentos híbridos.” (BAPTISTA, 2011, p. 15).  
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Na temporalidade compósita de Roça barroca, cabe rememorar Gertrude Stein, 

“embora isto seja antigo isto é novo e embora isto seja novo isto é antigo, mas agora nos 

encontramos em nosso próprio caminho que é um caminho completamente diferente”, citada 

por Jerome Rothemberg, o poeta que, no texto “Pré-face para um simpósio sobre Etnopoética” 

(1975), pensou o poema e a poesia em termos pertinentes à Roça barroca: 
 

O que dizemos sobre a função de nossa poesia, a coisa que fazemos? Que ela 

explora. Que ela inicia o pensamento ou a ação. Que ela propõe seu próprio 

deslocamento. Que permite vulnerabilidade & conflito. Que permanece, como a 

melhor ciência, constantemente aberta a mudança: a uma mudança ininterrupta em 

nossa ideia do que um poema é ou pode ser. Do que a língua é. Do que a experiência 

é. Do que a realidade é. Que para muitos de nós ela se tornou um processo 

fundamental para o jogo & intercâmbio de possibilidades (ROTHENBERG, 2006, p. 97). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO  

 

“A escrita Guarani ainda não tem uma convenção unanimemente aceita” (POPYGUÁ, 2017, p.70). Nesta 

dissertação, os mesmos termos poderão ter grafia diversa – p.ex. Ñande Ru / Nhanderu, ou Yvy Maraey 

/ Yvy Maräey –, conforme suas diversas disciplinas e fontes textuais.  
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UMA PASSAGEM 

 

O COSMO CONCISO DAS PRIMEIRAS LEITURAS  
 

 

 

A introdução ao campo de Roça barroca pede o breviário das primeiras leituras de 

poetas e professores-pesquisadores que, coevos (contemporâneos) da sua publicação, 

compõem a cena de sua recepção imediata e incidem sobre a sua legibilidade futura – ao 

modo do poema “SUE”, as leituras críticas são também atos primigênios e o ativam. Como 

olhar “em regresso”, o poeta Augusto de Campos – no breve texto publicado na 2ª. orelha de 

Sol sobre nuvens (2007), de Josely Baptista, a antologia da Coleção Signos (Editora 

Perspectiva) que reúne os livros Ar (1991), Corpografia (1992), com Francisco Faria, e a 

série “Os poros flóridos” (2003), além de inéditos em livro – situa sua poesia na linhagem do 

barroco, aquele barroco retomado pelos espanhóis da Geração de 1927, quando do 

tricentenário de Góngora. Na apresentação ao livro, Augusto sumaria essa poética 

experimental no transcurso de 1991 a 2007:  
 

   [...] Fazendo convergir as duas perspectivas – a das poéticas não-verbais e a da 

linguagem barroconovista – Josely encontrou um modo muito pessoal de expressão: 

um idioleto verbovisual que vem desenvolvendo desde os seus primeiros livros, 

publicados em princípios dos anos 1990, e que a distingue pelo artesanato, pela 

imaginação e pela originalidade. [...] Com arrojo e competência, unindo 

materialidade plástica e diafaneidade de escritura, plasmando metonímia, metáfora e 

metalinguagem – fisicalidade ‘metafísica’ – a poeta “reamalgama” corpo e alma na 

matéria da palavra. [...] (op.cit., 2007).  

 

 Também a essa ‘carnação’ poética inicial se reporta Susana Scramim no ensaio “Entre 

desastres, linguagens e outros hiatos – uma leitura em contraste: Haroldo de Campos e Josely 

Vianna Baptista” (2002)3, que lê o livro Galáxias (1963-1973) como o “verbo flexionado e, 

portanto, gasto, [que] é signo de uma fala polifônica e bárbara como o mapa da América 

Latina: sopro e articulação, alento e pronunciação, percursos realizados pela língua em 

direção à organização de uma linguagem singular” (op.cit., p.111). Lido em contraponto, 

Corpografia mantém a seriação das repetições diferidas, mas em lugar da variação no plano 

sintático (como em Haroldo de Campos), faz variar o plano morfológico em que “os versos se 

fragmentam em fonemas”, com as “palavras aeradas [que] são sinais de uma fala polifônica e 

bárbara como a América Latina: sopro e articulação, alento e pronunciação” (ib., p.113); sim, 

Scramim aproxima-os ipsis litteris.  

                                                           
3
 In: Babel - Revista de poesia, tradução e crítica, n. 5, 2002. 
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Espécie de ensaio conceitual, diz Susana, a vasta “elipse paraláctica” da escrita 

espacial de Galáxias “abre-se a novos registros e conceitos estético-culturais” (id., p.112), 

havendo o “resgate” da sua ideia de constelação e de serialismo no livro Corpografia. Nessa 

vertente, a tomada da “utopia selvagem” que poemas e desenhos de Corpografia instauram, 

como deserto ou como hileia (floresta amazônica), coincide com o “ilocável” e o 

transfronteiriço que leremos (vide Capítulos I e II) nos poemas de Roça barroca:              

   [...] Em “Moradas” [um poema do livro], a referência ao misticismo realista e 

prático de Las Moradas o el Castillo Interior, da santa do Barroco espanhol, Tereza 

de Ávila, sinaliza a opção pela busca da recomposição de uma razão ibero-

americana, repartindo as divergências particularizantes em tantos outros mundos 

possíveis e fazendo das incompossibilidades outras tantas fronteiras entre mundos. 

A lição de Corpografia é o trabalho na fronteira, formar um corpo sem, no entanto, 

constituir um organismo, formar uma paisagem sem, no entanto, instituir algum tipo 

de naturalismo. A lição vem de mestres que entram e saem pela fronteira aberta, pela 

zona franca. Entre os mestres da lição poética de Corpografia está a pesquisa 

conceitual de Haroldo de Campos (SCRAMIM, 2002. p. 114).  

 

No volume de ensaios Literatura do presente: história e anacronismo dos textos 

(2007)4, Susana Scramim retoma Corpografia e seu poema “Hileias” como “vestidura” 

(enquanto o outro objeto, poema “La inocencia”, de Arturo Carrera, é “desnudamento”) e, a 

partir do “mal de arquivo” (Derrida), identifica a “superposição e mobilidade entre distintos 

arquivos do mosaico latino-americano”, cumulado de referências a Soledad de Góngora, a 

Buffon e Humboldt. Em “Hileias” é lido o procedimento de dessubjetivação que atravessa 

toda escritura de Josely: “A passagem franqueada entre mundos distintos, mas compreendidos 

ambos como dobra, como desdobramento e como vestidura, não é expressão do eu, mas antes 

perda da individualidade, cancelamento do sujeito”. Nessa natureza que o poema desdobra, 

diz, a primazia do tempo presente é uma característica da mentalidade barroca, a qual está 

conectada com um modo de sentir, por sua vez, antinostálgico e anti-utópico” (SCRAMIM, 

2007, p. 53-54). São palavras adequadas a Roça.   

No mesmo livro, o ensaio “A metáfora. Um lugar mais originário que o espaço”5 lê 

“Hileias” a partir da noção de confim de Massimo Cacciari, sendo que o confim não é o que 

divide, mas “o que define um lugar é justamente o ponto em que se toca o outro”. E se “um 

lugar é um nome próprio que se define no ponto em que toca o outro lugar” (id., p. 81), essa 

poesia confina com o outro da prosa e com o outro do discurso cultural.  

                                                           
4
 SCRAMIM, Susana. Literatura do presente: história e anacronismo dos textos. Chapecó: Argos, 2007.  

5
 Também publicado como “Entre locus e tropos: Hiléias, de Josely Vianna Baptista, e Las Encantadas, de 

Daniel Samoilovich”. Revista de Letras, v.45, n.1, Universidade Estadual Paulista, 2005.     
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 Sendo o poema “Hileias” (1992) uma espécie de antevisão do poemário de 2011, pela 

sua “natureza desdobrada” como paisagem de cultura, cabe registrar que o confim com o outro 

– o traço da radicalidade dessa poética, segundo Scramim – cria transições em Roça barroca 

entre a “tarefa da tradução” de mitopoética Mbyá-Guarani, a seção “Breve elucidário” 

(vocabulário guarani), a seção “Em busca do tempo dos longos sóis eternos” (cosmovisão 

mbyá) e a seção “Moradas nômades”, que reúne poemas autorais a partir de pesquisas de 

campo do mundo ameríndio, paráfrases dos discursos míticos, dramas breves, instantâneos da 

paisagem e intuições. Confins entre a ciência e ficções. O outro da cultura Mbyá-Guarani 

compõe o seu repertório e uma paisagem de fundo.                     

 Na tese “Entre fascinações e soledades: por uma memória especular em José Lezama 

Lima e Josely Vianna Baptista” (2008), de Cristiane Maria da Silva6 – com orientação de 

Susana Scramim –, a noção de metáfora como “um lugar mais originário que o espaço” é 

apropriada para especulação (espelhamento) entre as imagens de Orfeu e Eurídice e a de 

Narciso (como figura no poema “Muerte de Narciso”, de Lezama) para identificar “a 

paisagem em devir americana [de Corpografia] onde não podemos vê-la”, porque o 

imaginário do Paraíso recaiu em um “mundo intermediário (entre-espelhos)”. A hipótese de 

que “na espectralização da história o barroco é usado como ferramenta de desconstrução” em 

Corpografia, com o artifício de uma “segunda natureza autopsiada”, (op.cit., 167) encontra a 

imagem do paraíso dos barrocos latino-americanos em situação de queda e barro – uma 

“deserção em soledad”. Confins de Orfeu e Narciso e Hileias.       

 

 Roça barroca 

 

O livro Roça barroca foi resenhado por Luiz Guilherme Barbosa7,
 
em 2012, em 

“Arquivo arcaico”, em que observou o “atrito entre os poemas e suas traduções”, sendo esse 

livro de poesia e antropologia escrito “sobre os arquivos da modernidade, que são, também, 

arquivos do arcaico”. E o lê com a afirmação de Haroldo de Campos (ensaio “Poesia e 

modernidade - da morte da arte à constelação. O Poema pós-utópico”) de que “a admissão de 

uma ‘história plural’ nos incita a uma apropriação crítica da ‘pluralidade de passados’, sem 

uma prévia determinação exclusivista do futuro”.  

                                                           
6
 SILVA, Cristiane Maria da. Entre fascinações e soledades. por uma memória especular em José Lezama Lima 

e Josely Vianna Baptista. Tese de Doutorado, Curso de Pós-graduação em Literatura da Universidade Federal de 

Santa Catarina, 2008.  
7
 BARBOSA, Luiz Guilherme. “Arquivo arcaico”. Rascunho, n. 148, ago., 2012. Disponível em: 

http://rascunho.com.br/arquivo-arcaico/ 
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Em “De filigranas e porosidades” (2016)8, Mario Henrique Domingues sumaria os 

livros Sol sobre nuvens, Corpografia e Ar e vê “constantes qualidades simultâneas”, 

definindo-as como “precisão imagética”, “loucura do olhar” e “gestos de corporificação e 

erotização da linguagem”. Ele evoca Néstor Perlongher na definição da poesia de Ar como um 

“barroconcreto” (concretismo e barroco) e, ainda, reverencia a “meticulosa tessitura acústica” 

dos poemas, com sua “trama de linhas vocais, trama oral, intrínseca às palavras que 

desencadeiam a imagem”. Essa sinestesia pede, segundo Domingues, uma “imaginação 

auditiva” (termo do romano Lucrécio) e o estar “atento para o corpo da voz”, pois o “cuidado 

fonológico microscópico é audível até quando chega ao plano sintagmático, com seus 

paralelismos rimados”. Por fim, cogita as influências fônicas e o influxo das traduções de 

livros “indianistas” de José Maria Arguedas e de Augusto Roa Bastos por Josely sobre a 

poética de Roça barroca.    

Em “Traduções extraordinárias: as de Josely Vianna Baptista” (2016)9, Betty Mindlin 

qualifica o livro Roça barroca como “uma bela novidade”, por dar relevo à “expressão escrita 

indígena na literatura universal” e voltar-se, com a “sua arte com as palavras”, à decifração de 

“um povo [os Mbyá-Guarani] não apenas diferente de nós, mas também de feições inusitadas 

quando comparados a outras tradições indígenas”. A antropóloga inscreve Josely Baptista 

entre “os poucos escritores que enveredam por um repertório cultural minoritário”, citando 

Mário de Andrade, Raul Bopp, Guimarães Rosa, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Ana Miranda e 

Alberto Mussa. E porque “uma tradução é uma caça, um facho de luz sobre um fragmento nas 

trevas, uma obsessão”, Mindlin comenta a “devoção” de Josely ao imaginário indígena, 

enquanto observa, como fontes de Roça barroca, estudos de León Cadogan e a bibliografia 

clássica sobre os Guarani – Curt Nimuendajú, Bartomeu Melià, Hélène Clastres, Pierre 

Clastres e Alfred Métraux –, e, principalmente, o convívio com o povo Mbyá, em que imagina 

a poeta “debatendo e confrontando sua tradução com os narradores guaranis atuais”. Nessa 

obsessão, escreve Mindlin, Josely “experimentou, sem medo, aprender a língua”, sendo que 

“o resultado é uma versão lindíssima de alguns textos míticos mbyá guarani, aos quais 

acrescenta seus próprios poemas, outra forma de encantar-se com eles”. 

 

                                                           
8
 DOMINGUES, Mario Henrique. “De filigranas e porosidades”. Germina, v. 12, n. 4, 2016. Disponível em: 

<http://www.germinaliteratura.com.br/capa_especiais.htm>.  
9 MINDLIN, Betty. “Traduções extraordinárias: as de Josely Vianna Baptista”. Cult [site], 17, nov. 2016. Seção 

O cuidado da poesia. Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/a-fonte-da-fala/>.   

http://www.germinaliteratura.com.br/capa_especiais.htm
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No artigo “Das belas palavras às moradas nômades: a busca da poesia” (2017)10, de 

Izabela Leal, Roça barroca é valorizado pela “potência poética da cultura indígena”, com o 

seu “método dialético crítico/criativo” de escritura – ao modo de Lezama – que produz uma 

visibilização dos Guarani, “um projeto político mais do que necessário na atualidade, quando 

os indígenas vêm sofrendo cada vez mais a perda de suas terras e o apagamento de sua 

cultura”. Para Leal, a colonização ibérica e a busca guarani da Terra sem Mal, fracassos de 

per se, coincidem na ideia da “poesia como busca interminável por um sentido último que 

sempre se furta”. Valendo-se da noção de anacronismo (Didi-Huberman) – “verdadeira 

constelação, feita imagem, de tempos heterogêneos” –, vê em Roça “o arcaico e o moderno”; 

e, com a imagem das “terras pretas”, repositórios de restos de cultura material (vide, no livro, 

a breve seção “Taking notes”), presume que “esse solo – mais uma vez evocando a ideia da 

decomposição – serve como metáfora para o trabalho poético da autora, que folheia um 

dicionário, também um local de acúmulo, uma memória da língua” (op.cit., p.86).   

O conceito de anacronismo é também o ferramental de Maria Salete Borba, no ensaio 

“Para além do zênite: um estudo de três poemas de Roça barroca”, de 201811, que o aproxima 

da collage de Kurt Schwitters (a partir do ensaio “A arte no horizonte do provável”, de 

Haroldo de Campos) para ler esses procedimentos de tradução criativa e a imaginação como 

montagem que resultam na “poesia barroca/hermética” do livro:  
 

[...] é importante salientar que a poesia de Josely Vianna Baptista ultrapassa o 

contraste, a dubiedade do Barroco tradicional, ela troca o branco e preto pelo 

palimpsesto, pela sobreposição de cinzas e azuis, mostrando-nos que a poesia do 

presente pode ser simples, mas nunca simplória. Que a poesia é, e sempre foi, um 

caminho possível para pensar questões complexas que atravessam e reconstroem o 

presente, a linguagem e o poético com o político (op.cit., p.24). 

 

No artigo “Sobre barro, barroco e literatura ameríndia em Roça Barroca” (2019), 

Débora Cota12
 faz analogia entre barro e barroco a partir da cor terracota da capa do livro, em 

alusão aos vermelhos terrosos da Tríplice Fronteira habitada pelos Guarani (op. cit.,p.200). Da 

“procura da poesia nas traduções” de Josely aos mitos traduzidos em poesia, Cota observa as 

duas linhas conciliadas e aponta a “exuberância dos materiais”.  

                                                           
10

 LEAL, Izabela. “Das belas palavras às moradas nômades: a busca da poesia”. E-Lyra / Lyracompoetics, (9), 

jun., 2017. p. 79-95. Disponível em: <https://www.elyra.org/index.php/elyra/article/view/171>. 
11

 BORBA, Maria Salete. “Para “Além do zênite”: um estudo de três poemas de Roça Barroca, de Josely Vianna 

Baptista”. Conexão Letras, v. 13, n. 20, jul.-dez. 2018. p. 11-25. 
12

 COTA, Débora. “Sobre barro, barroco e literatura ameríndia em Roça Barroca, de Josely Vianna Baptista”. 

Humanidades e Inovação, v.6, n.4, Universidade Estadual do Tocantins, 2019. p.199-206.  
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Em “Josely Vianna Baptista: uma poética xamânica da tradução e da tradição” 

(2018)13, Celia Pedrosa analisa a poesia de Ar, Corpografia, Os poros flóridos e Roça... e 

retoma a proposição de Haroldo de Campos de uma “leitura bárbara e antropofágica da 

tradição em tradução”. Na alusão a seu extenso trabalho como tradutora de literatura e suas 

duas versões de Paradiso, de Lezama, em 1987 e 2014, conjuga essas vertentes: “escrita 

poética e tradutória desde então vem se contaminando uma à outra numa prática relacional em 

que valores de origem e originalidade cedem lugar ao recomeço e à repetição como motores 

de deslocamentos e hibridismos vários” (op.cit., p 95). Lendo Roça barroca como transposição 

dos “limites convencionais da latinoamericanidade” e “da nacionalidade”, Pedrosa aponta a 

contribuição antropológica (e a da Antropofagia) e o “investimento na força operacional de 

começos vários [que] faz com que a tradicional relação entre unidade, identidade e 

originalidade dê lugar à produção de singularidades, nunca originárias, acontecendo como 

efeitos em diferença” (id., p. 98). Nessa poesia marcada por “porosidade” e por “nomadismo”, 

há um “jogo fantasmático entre presença e ausência ilocutória do eu”, enquanto “o ato de 

leitura e releitura poética e tradutória performaria uma possibilidade provocativa de estar em 

comum, articulando imaginação mítica e imaginação utópica, experiência religiosa e 

experiência poética” (id., p. 104).    

Celia Pedrosa retoma a leitura no ensaio “Topografia, corpografia: natureza, arte e 

técnica na poesia de Josely Vianna Baptista” (2020, ainda inédito)14, tendo a pesquisa de 

campo Na tela rútila das pálpebras (2015-2016) como objeto e, com o referencial de Jean-

Luc Nancy, lê o “esforço de desidentificação” como valor estético e político que associa o 

poético a uma voz imprópria (o conceito de Ana Porrúa), desestabilizando a forma e fazendo 

conviver, nela, as “diferentes forças de subjetivação”. Ao comentar a tradução de Josely do 

épico Popol Vuh, o esplendor da palavra antiga dos Maia-Quché de Quauhtlemallan: aurora 

sangrenta, história e mito (2019), indica a aproximação ao Roça, “cuja escrita se tece também 

no cruzamento de imaginação, tradução e citação”.  

O originário como pervivência (Fortleben, Benjamin via Haroldo) ressoa nessa escrita de 

confim, porosidade e passagem e relativiza a autoria, pertencimento e enraizamento – essa 

‘imagem cronotópica’ roça barroca funde natureza e cultura na poética imprópria.  

 

                                                           
13

 PEDROSA, Celia. “Josely Vianna Baptista: uma poética xamânica da tradução e da tradição”. ALEA: Estudos 

Neolatinos. Rio de Janeiro, vol. 20/2, mai-ago., 2018, p. 92-104. 
14

 Esse ensaio, ainda inédito, é uma atualização de: PEDROSA, Celia. “Topografia, corpografia: natureza, arte e 

técnica na poesia de Josely Vianna Baptista”. Texto apresentado no II Seminário OCO: Ocas Primaveras, Núcleo 

Oco de Artes/PPGLIT/UFSC, set., 2019.    
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O breve excurso pelas primeiras leituras encerra com Gustavo Silveira Ribeiro15, que, 

entre os títulos mais relevantes de poesia brasileira publicados entre 2008 e 201816, incluiu 

Roça barroca17
, “livro múltiplo e inclassificável”, por sua natureza compósita, “da ciência à 

arte, do discurso antropológico moderno à imaginação poética arcaica, do mundo social 

agrário e interiorano (a roça) ao universo estético – ibero-americano, fundamentalmente – dos 

volteios e dos excessos (o Barroco)”. Ribeiro argumenta que esse “processo de hibridação 

cancela certezas metafísicas e instala o leitor num campo de especulação aberto”, tendo Josely 

iniciado nesse livro um “percurso muito próprio por caminhos pouco ou nada conhecidos pela 

poesia de língua portuguesa”.  

 

   § A segunda edição de Roça barroca (SESI-SP Editora, 2018) atualiza a recepção do 

poemário, que se desdobra na edição argentina de Moradas nômades (Juana Ramiréz Editora, 

2019), com a tradução de Reynaldo Jiménez, e nas edições mexicana e sueca, ambas de 2020: 

Roza barroca, organizada por Enrique Flores (Cidade do México: Instituto de Investigaciones 

Filológicas de la UNAM), e MITT BAROCKA LAND: DE HIMMELSBLÅ PALMTRÄDEN. 

Tre heliga sånger av mbyá-guarani från Guairá.Normadiska boplatser, edição com desenhos 

de Francisco Faria e tradução de Ulla Gabrielsson (Gotemburgo: Edition Diadorim).      

 

 
 

 

 

 

                                                           
15

 RIBEIRO, Gustavo Silveira – “Xanto: poesia brasileira, livros da década / Uma casa para conter o caos – dez 

anos de poesia brasileira (2008-2018). Parte III – Saber contido em seu ser-de-céu”. Escamandro, 23/10/19. 

Disponível em: <https://escamandro.wordpress.com/tag/josely-vianna-baptista/>. 
16

 Os livros resenhados na seleta de Gustavo Ribeiro são: Icterofagia, Dirceu Villa (Editora Hedra, 2008); Um 

útero é do tamanho de um punho, Angélica Freitas (CosacNaify, 2012); Roça barroca; Trans, Age de Carvalho 

(CosacNaify, 2011); Monodrama, Carlito Azevedo (7Letras, 2009); Modelos vivos, Ricardo Aleixo (Crisálida, 

2010); Ciclo do amante substituível, Ricardo Domeneck (7Letras, 2012); Um teste de resistores, Marília Garcia 

(7Letras, 2014); O livro das semelhanças, Ana Martins Marques (Companhia das Letras, 2015); Qvasi, 

Edimilson de Almeida Pereira (Ed. 34, 2017); Trilha, Leonardo Fróes (Azougue Editorial, 2015) e Vinagre: uma 

antologia de poetas neobarracos, organização: Fabiano Calixto e Pedro Tostes (Os vândalos, 2013).    
17

 Roça barroca obteve terceiro lugar na 54ª edição do Prêmio Jabuti (Câmara Brasileira do Livro, 2012). Na 

categoria poesia, Alumbramentos, de Maria Lúcia dal Farra, e Vesúvio, de Zulmira Ribeiro Tavares, foram, 

respectivamente, 1º e 2º lugares. Vide: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/10/confira-os-vencedores-

do-premio-jabuti.html>. 

https://escamandro.wordpress.com/tag/josely-vianna-baptista/


27 
 

  EL PRINCIPIO 

 

Augusto Roa Bastos 

 

 

   

Ñanderuvusu ogûahê ouvo, 

Ñanderuvusu... 

 

Le predecía un trueno silencioso. 

La obscuridad tapaba los caminos, 

pero su diestra relampagueante 

apertaba las tinieblas 

aproximándose 

con un sol sobre el pecho. 

 

Desde mucho antes de aparecer 

en medio de los murciélagos eternos 

Ñanderuvusu envió signos 

de su presencia solitária. 

 

Ñanderuvusu, el Gran Padre, 

dueño de la luz que aún no era la luz, 

del viento que aún no era el viento, 

del agua que aún no recogia rostros y montañas 

con la punta de su lengua húmeda. 

 

No había caminos 

en la gran noche del principio. 

Sólo Ñanderuvusu conocía el camino 

como el relámpago conoce el suyo 

y lo hace y deshace al instante. 

 

Yñypyrû oñepyrú, 

Ñanderuvusu ou... 

 

Todo esperaba el nacimiento del principio 

en una concentración de fuerzas atropellándose  

desde atrás hacia adelante, 

en un remolino oscuro 

bajo las alas membranosas 

de los murciélagos eternos. 

 

Todo esperaba la aparición de Ñanderuvusu 

con oídos todavía de piedra, 

con ojos todavía sin miradas, 

conteniendo el aliento inmortal. 
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De pronto el sueño infinito se interrompió, 

el viento empezó a respirar debilmente, 

un fuego azul 

comenzó a chisporrotear sobre el ala 

del murciélago más distante. 

El trueno estalló en dos grandes bloques de ita hû 

y Ñanderuvusu apareció solo y profundo 

con el sol sobre el pecho. 

 

Ñanderuvusu, el Gran Padre Brillante 

que está antes del principio 

y después del fin 

y en medio de todo. 

 

Ñanderuvusu omoñepyrû 

yñypyrû... 

 

En medio de la luz cegadora que le brotaba del pecho, 

Ñanderuvusu estaba solo, 

el último-último pero también el primero 

el que está antes del principio 

y después del fin. 

 

Ñanderuvusu atraía y separaba las cosas de sí 

con sus latidos resplandecientes, 

las cosas aún no creadas las iba socando 

de su propio ser increado 

y la palavra alma iba saliendo 

de sus lábios.  

 

Los murciélagos eternos, 

celosos de su guardia inmemorial, 

se abalanzaron sobre Ñanderuvusu 

queriéndole azotar el rostro con sus alas. 

 

Ñanderuvusu los ahuyentó 

con una palmada de la que brotaron 

las estrellas 

y los insectos y el tiempo escamoso 

que se muerde la cola. 

 

Luego Ñanderuvusu 

trajo los dos grandes polos cruzados, 

la insígnia misteriosa de su poder 

parecida a una estrella.    

 

     
ROA BASTOS, Augusto. In: INSTITUTO DE COPERACCIÓN IBEROAMERICANA.  

Semana de Autor: Augusto Roa Bastos. Madrid: Ediciones Cultura Hispanica, 1986.  
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I – O fora, dentro 

 

 

 

 

 
O verdadeiro barroco se realiza no Novo Mundo. 

José Lezama Lima 

 
 

O Barroco é a literatura das Américas. 
Haroldo de Campos 
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NENHUM GESTO 

SEM PASSADO 

NENHUM ROSTO 

SEM O OUTRO  
 

(BAPTISTA, 2011, p.109) 
 

 

Toda a poética de Roça barroca parece cifrar-se, infinitesimalmente, na estância dessa 

estrofe em que as duas máximas – se lidas pelo enjambement – procuram situar os 

diferimentos entre tempos aion e chronos – nos versos “nenhum gesto / sem passado” – e 

entre intervalos do espaço físico que se desdobram e desobram sobre o mundo alterno: 

“nenhum rosto / sem o outro”. Ou, na passagem da “plena realidade do virtual ao atual” – 

como Deleuze enuncia em Diferença e repetição (1968) –, cada gesto e cada rosto passado de 

feição ameríndia ou latina se atualiza e se diferencia. E de um a outro gesto, o drama trágico 

(Trauerspiel) do desencontro entre culturas reapresenta, em uma sutura de tempo-espaço, seus 

corpos imemoriais decuplicados: nenhum rosto sem um passado de aparição ibérica, nenhum 

gesto sem a sua sobrevivência guarani – e de parte a parte. 

Uma estremadura. Uma estratigrafia.  

É como se o dístico NENHUM GESTO / SEM PASSADO encerrasse a imagem do 

tempo que revolve e decai de novo no pretérito, ou a do tempo que invita ao devir, mas como 

transcrição de era antiga. Nessa direção, Eugenio D’Ors antevia, em 1918, em aforismo de Lo 

Barroco (1944), a recaída das culturas, como constantes históricas, substanciada (e 

hipostasiada) pelas ‘figuras’ de cada época: 
 

La “Tras-Guerra” será una recaída en el “Fin-de-Siglo”. Como el “Fin-de-Siglo” 

lo fue en la “Contra-Reforma”; y la “Contra-Reforma”, en el “Franciscanismo”; el 

“Franciscanismo”, en el “Alejandrinismo”; el “Alejandrinismo”, en el “Oriente”. 

Y el “Oriente”, en la “Prehistoria” (D’ORS, 1944, p. 34).   

 

Contra a constante histórica, que via como mera repetição de formas estilísticas 

anteriores – no problema do “complexo de inferioridade do americano” nos debates da 

identidade dos anos 1950 –, Lezama concebeu o tempo cumulado, mas sempre díspar, da era 

imaginária em que, sob efeito do embate entre causalidade e incondicionado, tipos de 

imaginação transcendem suas culturas de nascença e ressurgem em outras. Em “Préambulo a 

las eras imaginarias” (1958), Lezama conceitua a potência dessa iteração:  
 

El poema es el testimonio o la imagen de ese ser causal [o poeta] para la 

resurrección, verificable cuando el potens de la poesía, la posibilidad de su 

creación en la infinitud, actúa sobre el contínuo de las eras imaginarias. La poesía 

se hace visible, hipostasiada, en las eras imaginarias, donde se vive en imagen, por 

anticipado en el espejo, la sustancia de la resurrección (LIMA, 1958, p.385).      
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Nessa ‘ordem do discurso’, o livro apresenta o tempo-espaço abreviado a partir desse 

poema-letreiro de feição antiga – com um tom grave de homilia – que aparenta ser o modo (ou 

a etopeia) de todos os poemas de Roça barroca. Ao firmar sua genealogia, esse poema parece 

sustentar uma declaração de princípios da linguagem renovadamente comunitária, em que 

todo gesto presente pede reapresentar todos gestos passados, sendo liame de cultura a cultura, 

de uma a outra era imaginária: uma continuidade harmônica.  

E, no entanto, a sua ‘versura’ pede uma segunda leitura, heterotópica, pois fora do 

enjambement – na cesura e na intermitência da mancha gráfica, ou no fim do poema 

(Agamben) – o texto inteiro tem a acepção contrária, quando a sutura semântica colapsa em 

suas quatro sentenças interditas ou desmanteladas: “nenhum gesto” - “sem passado” - 

“nenhum rosto” - “sem o outro”. De elisão a elisão. Cessação. Ninguém: nada: nunca.  

Sem sua sutura, essa cena da privação é enunciada pela preposição ‘sem’, sine, e pelo 

pronome indefinido ‘nenhum’, nec unu, e, assim, a imagem terminal18 é a do ‘sem nenhum’, a 

imagem do tempo cesso e da terra destrutível, considerando-se que o poema “NENHUM 

GESTO / SEM PASSADO / NENHUM ROSTO / SEM O OUTRO” evidencia na “caixa alta” 

dos grafemas um aparente epitáfio, na mise en abyme dessa roça (ou seja, cultura) ao mesmo 

tempo ceifa e germinação. Barrocamente, eis o mundo.   

Assim, considerando que o atributo da roça substantiva é a sua maneira barroca, 

minha leitura parte da dubiedade de “nenhum gesto / sem passado” para identificar, em todo o 

livro, o elemento barroco dos extremos entre caducidade e proliferação – o roçar como afagar, 

aflorar; o roçar como foiçar ou derrubar –, procurando examinar a diaforia (a figura de 

linguagem da antanáclase) em textos que dimanam da natureza e da cultura, e procurando ler 

o modo como, pelo neobarroco, natureza e cultura se translocalizam.     

Rebento do imaginário neobarroco de Roça, NENHUM GESTO é a declaração lapidar 

da mímica (gesto) e da máscara (rosto) e talvez decorra de um espaço cultural 

contraponteado – o conceito de José Lezama Lima em A expressão americana –, em que o 

aparente dilema guarani versus ibérico pedirá, necessariamente, o arranjo de um trilema, isso 

porque toda a roça barroca é ínsita, ilocável, e varia de um a outro mundo, anacronicamente: 

diz o poema, uma “viagem sem rumo / e sem fim” (BAPTISTA, 2011, p.102). 

                                                           
18

 Essa hipótese de “Nenhum gesto...” como um epitáfio toma corpo no fato de que esse quarteto é também a 

declaração “final” do videopoema Mbaeve ndaipori oivaiva / Nada está fora do lugar (2017), criação coletiva de 

Josely Vianna Baptista, Yasmin Thainá, Waltel Branco, Guillermo Sequera e Francisco Faria. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=OTugKZpYGHI>.  
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Essa vinheta NENHUM GESTO parece sumariar a era imaginária “americana”, do 

Novo Mundo do Quinhentos ao tempo das catástrofes (Isabelle Stengers) do XXI, era onde o 

poema “vive em imagem”, na imagem dos mundos torrentes que compassam de um tempo-

espaço primal de povos nativos tomados pela Conquista e Contrarreforma – duas faces da 

mesma empresa colonial – ao “barroco como arte da Contraconquista” (LIMA, 1988, p. 80); ou 

da condenação de Hegel – nas Lições sobre a filosofia de História Universal (1822-1831) – 

da América “impotente no aspecto físico e espiritual” à visão lezamiana (anti-hegeliana) do 

“nosso barroco [americano] como um puro recomeçar”19
 (id., p.85). “Depois do 

Renascimento”, escreveu Lezama, “a história da Espanha passou à América. Daí ser o barroco 

um autêntico começo, e não uma origem, posto que é uma forma que re-nasce para gerar o 

nosso devir”. (LIMA, 1988, p.32). Aqui, “no” americano, transcorreu um “autêntico começo” 

hispano-índio e hispano-negro – sendo que “a arte do Aleijadinho representa a culminação do 

barroco americano, a união em uma forma grandiosa do hispânico com as culturas africanas” 

(id. p. 106). Um começo de começos.     

Assim, o poema apresenta a reassunção de todos rostos e gestos nas Américas, em 

convívio e em conflito, se o lermos sob o signo cultural da mestiçagem (ideologema dos anos 

1940 caro a Alfonso Reyes e Alejo Carpentier), porque na era imaginária que Roça recria, os 

gestos e rostos que tomam vulto são de feição ameríndia, a dos Guarani, e os inscrevem em 

primeiro plano contra um fundo latino / ibérico (não raro em ruínas). “NENHUM ROSTO / 

SEM O OUTRO”, o dístico final, demanda essas multiplicidades.  

 Nesse passo, o conceito lezamiano de “espaço cultural contraponteado” indica,  

de saída, um procedimento medular da poética de Josely Vianna Baptista – nos livros Ar 

(1991) e Corpografia (1992) e na série “Os poros flóridos” de Sol sobre nuvens (2007) –, o da 

mutação / tradução (ou de uma viragem) de um dado natural a um dado cultural:  
 

Determinada massa de entidades naturais ou culturais adquirem, num súbito, 

imensas ressonâncias. Entidades como as expressões fábulas milésias ou ruínas de 

Pérgamo adquirem num espaço contraponteado pela imago e o sujeito metafórico 

nova vida como a planta ou o espaço dominado. Desse espaço contraponteado 

depende a metamorfose de uma entidade natural em cultural imaginária. Se digo 

pedra, estamos nos domínios de uma entidade natural, mas se digo pedra onde 

chorou Mário, nas ruínas de Cartago, constituímos uma entidade cultural de sólida 

gravitação (LIMA, 1988, p.47).  

 

                                                           
19 “Esse barroco nosso, que situamos nos fins do século XVII e ao longo do XVIII, mostra-se firmemente 

amistoso da Ilustração. Em ocasiões, apoiando-se no cientificismo cartesiano, o antecede (LIMA, 1988, p.83). Não 

apenas nessa proximidade com a Ilustração particularizou-se o nosso barroco com eficácia, mas também nas 

tentativas de falanstério, de paraíso, feitas pelos jesuítas no Paraguai. Com isso voltava-se para uma inocência, 

que situava o nosso barroco num puro recomeçar” (LIMA, 1988, p.84-85).        
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Parafraseando Lezama, se digo roça, digo o dado natural (apesar das roças serem uma 

cultura agrária, evidentemente), mas se digo roça barroca, esse predicativo de vasto lastro 

cultural na arte do ocidente acumula um ‘contraponto’. Por essas “metamorfoses”, Roça 

barroca, desde o título, é o espaço cultural contraponteado em que convivem, em carnações 

multifárias, o mítico e o humano, fenômenos naturais e figurações cósmicas. Por esse 

repertório, a visão histórica – “esse contraponto ou tecido entregue pela imago, pela imagem 

participante na história” (LIMA, 1988, p.47) – se consuma na imago da roça de manufatura 

barroca num tempo que não é apenas o arcaico (sulcado por torto arado), mas o tempo 

cumulado por imaginários ancestrais que a poesia de Josely ‘reapresenta’.  

Lezama Lima, aliás, propunha uma ‘ficção’ – ao modo de Ernst Robert Curtius – em 

que “tudo terá que ser reconstruído, invencionado de novo, e os velhos mitos, ao 

reaparecerem de novo, nos oferecerão seus conjuros e seus enigmas com um rosto 

desconhecido. [...] A ficção dos mitos são novos mitos [...]” (LIMA, 1988, p. 57). Nesse sentido, 

Roça barroca é antologia abreviada de outras seriações culturais (e de novos mitos), nos 

termos epistemológicos de Jerome Rothemberg, em Etnopoesia do milênio (2006): “uma rede 

redefinida de continuidades culturais” (ROTHEMBERG, 2006, p. 83).  

Em resumo, o que a arte teórica d’A expressão americana aventa (e o livro Roça 

barroca ativa) são outras ‘causalidades’ do presente, a partir da técnica do contraponto, a 

exemplo da “projeção do barroco colonial para a época contemporânea” (LIMA, 1988, p. 33). É a 

visão histórica da forma em devir, sem evolucionismo: “o ser e não-ser ainda”. Contra 

“América-geografia, mundo natural, fora da História” (id. p.23), a multiformidade do real só se 

torna dizível (ou se faz paisagem, ou seja, a natureza mediada pela cultura) pela imagem – a 

imagem sendo, segundo o ensaísta, “a última das histórias possíveis”.  

Sendo assim, a tese da transculturação é lida – no idioma conceitual de Lezama Lima 

– como o protoplasma incorporativo, enquanto aquilo que “opera enlaces entre elementos 

invisíveis, marginais e periféricos” é o conceito de eros relacionável, ou seja, o princípio da 

analogia, ou o da metáfora. E essa conceituação inclui a figura do sujeito metafórico – por 

exemplo, o Senhor Barroco: “o primeiro americano que vai surgindo dominador de seus 

caudais é o nosso senhor barroco” (ib., p. 81) –, figura que personifica e a partir da qual se 

urdem os textos e os traços de cada época. Nesse escopo, um sujeito metafórico recorrente (o 

semelhante sendo diferente) em Roça parece ser o Caminhante (nas muitas imagens de 

travessia), enquanto seu eros relacionável se evidencia no modo como as imagens se 

conjugam e migram (inter e intratextualmente) de poema a poema.         
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Espaço contraponteado e eros relacionável e sujeito metafórico – o ferramental. E é 

necessário incorporar a essa mirada conceitual a tradução de Josely Vianna Baptista da 

conferência “Sobre poesia” (1968)20, em que Lezama Lima explicita o (seu) sistema: 
 

Poema: um espaço resistente entre a progressão da metáfora e a queda da imagem. 

Poeta: o que toca esse espaço resistente, como possibilidade. Poesia: as essências 

expressas pelas eras imaginárias. ‘Como a verdadeira natureza se perdeu, tudo pode 

ser natureza’, Pascal. A imagem substituindo a natureza. Eliminação de todo 

dualismo, da causalidade, das dezessete categorias kantianas e do condicionado 

kantiano. Os experimentis sortis. É preciso experimentar um pouco o acaso [...] (LIMA, 

1987, p. 9).  
 

Experimentar a imagem da natureza, porque “a verdadeira natureza se perdeu”, 

inscreve essa poesia telúrica nas emanações de um Barroco e Romantismo “brasileiros”. 

Nessa genealogia, Roça barroca “devora”, pela mirada da etnia minoritária Mbyá, um 

banquete ancestral europeu, se partirmos da formulação de Luciana Stegagno-Picchio, em 

História da literatura brasileira (1997): “embora condicionado pelo novo ambiente e 

projetado para o futuro, o colonizador arrasta consigo todo o seu passado e tanto isso é 

verdade que no Brasil a literatura nasce adulta, barroca”. Decorre dessa assertiva que “se o 

termo não fosse ambíguo, poder-se-ia dizer que toda literatura brasileira é uma literatura 

barroca, justamente porque os materiais nela confluentes são heterogêneos e porque o toque 

que as unifica é sempre de intenção expressionista” (op. cit., p. 30-32).  

O espaço cultural contraponteado de Roça é atravessado, ainda, pela disjunção da 

civilização versus barbárie (bom x mal selvagem, desde Montaigne) do Romantismo, e 

rememora, em outra vertente, a pletora vegetal de À Ilha da Maré: termo desta Cidade da 

Bahia silva (1705), de Manuel Botelho de Oliveira, e, mais, o I-Juca Pirama (1851) e a 

poesia indianista do “americano” Gonçalves Dias. E não há como não lê-lo, também, a 

contrapelo de O guarani (1857), de José de Alencar, porque este falava por (em lugar dos) e 

Roça barroca fala por (a favor dos) Guarani, lhes “dando voz”, traduzindo-os. 

Esse rápido excurso permite rememorar o crítico Antonio Candido, para quem o traço 

maior dos poemas indianistas do XIX seria a aliteração (CANDIDO, 2000, p. 74-81), portanto, a 

matéria fônica, e Alfredo Bosi, que lê no ‘paisagismo’ a expressão máxima do Romantismo 

indianista brasileiro; e, ainda, Luciana Stegagno-Picchio que argui que a literatura brasileira 

oitocentista representava um “índio desligado de todo e qualquer contexto sociológico” 

(STEGAGNO-PICCHIO, 2004, p. 193). Contrapontos do XIX ao XXI.  

Nenhum ‘gesto literário’, aqui, sem os substratos culturais e as suas camadas.  

                                                           
20

 A tradução dessa conferência proferida no Congresso Cultural de La Habana, em janeiro de 1968, foi 

publicada sob o título “Lezama Lima: infinita possibilidade”, no número 1 de Nicolau, em julho de 1987.          
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Nesse ponto, é necessário retomar sucintamente as leituras de Irlemar Chiampi em 

Barroco e modernidade: ensaios sobre literatura latino-americana (2010), e, em especial, o 

ensaio “O Barroco no Ocaso da Modernidade”, segundo o qual “o Barroco, encruzilhada de 

signos e temporalidades, funda a sua razão estética na dupla vertente do luto/melancolia e do 

luxo/prazer” (op. cit., p. 3), sendo reinterpretado como “um salto para o incompleto e o 

inacabado” nessa experiência latino-americana de uma “modernidade dissonante” estética e 

cultural na periferia do Ocidente. (id., p.4-13). Com a “incapacidade para integrar o não-

ocidental (índios, mestiços, negros, proletariado urbano, imigrantes rurais etc.) a um projeto 

de democracia consensual”, diz ela, “não é casual que seja justamente o barroco – pré-

iluminista, pré-moderno, pré-burguês, pré-hegeliano – a estética reapropriada nessa periferia, 

que só recolheu as sobras da modernização, para reverter o cânone historicista do moderno”. 

Então, “se o barroco é a estética dos efeitos da Contra-reforma, o neobarroco o é da contra-

modernidade” (id., p.18). Temporalidade e sujeito, as categorias próprias ao texto moderno, são 

abaladas pelos textos neobarrocos, nos quais “uma razão estética se constrói com a exaltação 

dos espaços, das figuras e dos corpos”, porque sua escritura “se oferece como o máximo de 

estetização para reproduzir os conteúdos da época barroca dentro da época atual”. Na 

“sobrecodificação linguística e pictural”, o texto surge como um “cenário de uma desordem 

composta e artificiosa” (CHIAMPI, 2010, p. 12). Essa formulação nos aproxima das proposições 

de Sarduy.  

“A verdadeira natureza se perdeu” e experimentar sua imagem implica, segundo 

Severo Sarduy – em “Por uma ética do desperdício”, um ensaio-chave de Escrito sobre um 

corpo (1969) –, o procedimento de ‘artificialização’ da linguagem. E argumenta que o 

Barroco, “secretamente animado pela nostalgia do Paraíso Perdido” – e considerando-se que 

“Pan, deus da natureza, preside toda obra barroca autêntica” –, o é “barroco enquanto retorno 

ao originário, enquanto natureza” (SARDUY, 1979, p.59). Nesse sentido, Sarduy procurou 

identificar os “mecanismos de artificialização” próprios ao texto de feitura barroca, conforme 

os ‘procedimentos’ de (i) substituição (cisão entre nomeante e nomeado, metáfora), (ii) 

proliferação (operação metonímica: o tropo, a transferência, o deslocamento), (iii) 

condensação (a permutação, o espelhamento, fusão e intercâmbio entre os elementos) e, 

ainda, (iv) a paródia. Em outra instância, o ensaio procura definir “elementos para uma 

semiologia do barroco latino-americano” – i.é., intertextualidade, citação, intratextualidade, 

gramas fonéticos, gramas sêmicos e gramas sintagmáticos –, à procura de ler, analiticamente, 

essas “linguagens entrecruzadas da América” (id, p.69). Todos esses procedimentos estão 

escritos sobre o corpo dos poemas de Roça barroca.  
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 Josely, no ofício do poema e na tarefa tradutória, inscreve-se na ‘era imaginária’ 

neobarroca, que teve no Brasil duas antologias memoráveis: Caribe transplatino: poesia 

neobarroca cubana e rio-platense (1991)21, organizada por Néstor Perlongher (com a 

tradução de Baptista), e Jardim de camaleões: a poesia neobarroca na América Latina 

(2004)22, com organização de Claudio Daniel, que inclui o poema “Imagens do mundo 

flutuante” e trechos de “Os poros flóridos”, de Josely. Extremando-o, Omar Calabrese 

concebeu todo o tempo contemporâneo como A idade neobarroca (1987), título do livro em 

que teoriza a celebração do fragmentário, do nó e do labirinto como manifestações do 

neobarroco; a capa da edição portuguesa reproduz Spiral jetty (1970), a escultura de 

terraplanagem e pedras basálticas de Robert Smithson, como o seu ícone (por hipótese, e em 

sentido lato, Roça barroca não poderia ser lido como um texto de Land Art?).        

Néstor Perlongher, em “Caribe Transplatino”, prefácio à antologia homônima, retoma 

a tese do crítico González Echevarría: “o barroco [desde seu período áureo, nos séculos 

XVI/XVII] é uma arte furiosamente antiocidental, pronta a se aliar, a entrar em misturas 

‘bastardas’ com culturas não ocidentais” (op.cit., p. 14). No Siglo de Oro espanhol, a 

“decodificação das metáforas clássicas [petrarquianas] presentes na poética anterior” levaram 

a “metáforas ao quadrado”, em um “trabalho de derruimento e de socavamento da língua”; 

“festival de ritmos e cores” que sobrepõe “aos estilos anteriores uma espécie de ‘inflação de 

significantes’”. Trata-se de “Potlatch sensual do desperdício” (id., p. 16-17).   

O neobarroco – termo posto em circulação, em 1972, por Sarduy, que o definiu como 

“nódulo geológico, construção móvel e lamacenta, de barro” –, é uma “poética da 

desterritorialização”, com as “‘literaturas de linguagem’ que traem a função puramente 

instrumental, utilitária, da língua, para deleitar-se nos meandros dos jogos de sons e sentido”. 

Eis a “máquina barroca” obsedada pela torsão e pelo redobro, “minando o nódulo do sentido 

oficial das coisas [...] o confusional oposto ao confessional” (ib., p. 17).      

                                                           
21

  A antologia Caribe transplatino: Poesia neobarroca cubana e rioplatense, organização e apresentação de 

Néstor Perlongher e tradução de Josely Vianna Baptista (São Paulo: Iluminuras, 1991), reuniu poemas de José 

Lezama Lima, Severo Sarduy, José Kozer, Osvaldo Lamborghini, Néstor Perlongher, Roberto Echavarren, 

Arturo Carrera, Eduardo Milán e Tamara Kamenszain. 
22

  A antologia Jardim de camaleões: a poesia neobarroca na América Latina, com organização, seleção e notas 

de Claudio Daniel, com traduções de Daniel, Luiz Roberto Guedes e Glauco Mattoso, prefácio de Haroldo de 

Campos e textos introdutórios de Daniel e José Kozer (São Paulo: Iluminuras, 2004), inclui poemas de Carlos 

Rodríguez Ortiz, Coral Bracho, Eduardo Spina, Eduardo Milán, Haroldo de Campos, Horácio Costa, José Kozer, 

Lezama Lima, Josely Vianna Baptista, León Félix Batista, Mário Eduardo Arteca, Néstor Perlongher, Osvaldo 

Lamborghini, Paulo Leminski, Raúl Zurita, Reina María Rodríguez, Reynaldo Jiménez, Roberto Echavarren, 

Roberto Piccioto, Rodolfo Hinostroza, Severo Sarduy, Tamara Kamenszain, Víctor Sosa e Wilson Bueno, com 

posfácio de Roberto Echavarren.          
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No ensaio “Formas neobarrocas”23, Perlongher evoca os poetas-chave – Lezama, 

Severo Sarduy, José Kozer, Roberto Echavarren, Arturo Carrera, Osvaldo Lamborghini –, 

observando a “desterritorialização” como um traço comum a todos. E explicita:  
 

Se o Barroco do Século de Ouro assenta-se sobre um solo clássico, no neobarroco 

não existe – diante da dispersão dos estilos contemporâneos – um plano fixo onde 

implantar suas garras. Assenta-se, portanto, sobre qualquer estilo. [...] Em sua 

expressão rio-platense, a irrupção barroca enfrenta uma tradição literária hostil, 

ancorada na pretensão de um realismo de profundidade, que costuma acabar 

chapinhando nas águas lodosas do rio. Daí o apelativo paródico de “neobarroso” 

para denominar esta nova emergência. Barroco = pérola irregular, nódulo de barro 
(PERLONGHER, 1989, p. 16).  

 

Em “A escritura como tatuagem”, introdução a Jardim de camaleões, Claudio Daniel 

retoma de Perlongher a acepção do barroco como forma transistórica: “Numa época em que 

‘tudo é grito, tudo desordem, tudo confusão’ (Padre Antonio Vieira), o terreno estaria fértil 

para essa arte do caos, da crise, da conturbação”. Então, nos ciclos contravindos a ciclos 

clássicos, na ‘recaída’ (D’Ors) no barroco, “não é estranho, assim, que tenha renascido na 

América Latina, continente perturbado pelo jogo de claro-escuro entre o arcaico e o moderno, 

a subnutrição e a informática” (DANIEL, 2002, p.19).  

No posfácio ao livro, Roberto Echavarren argumenta que “a poesia neobarroca é uma 

reação tanto contra a vanguarda quanto contra o coloquialismo [...]” (id., p. 251), porque, diz, 

mantém a experimentação, mas sem o didatismo da vanguarda, e porque, ao contrário dos 

coloquialistas, não têm um ponto fixo e “deslizam de um estilo a outro”.    

E José Kozer argumenta, além, que “o espaço do poeta neobarroco é rachado em lascas” (id., 

p. 26), pois “pertencemos a um período na história que é antenado com o clássico, mas também 

com o detrito, antenado com a ordem e também com o caos” (ib., p. 30).  

“NENHUM GESTO SEM PASSADO NENHUM ROSTO SEM O OUTRO” expõe, 

nessa constelação internacional neobarroca, a proliferação de tempos e espaços que a institui e 

a atravessa, como estraneidade imanente. Ou como descreve José Kozer:  

 

[...] Nosso trabalho é amplo e andrógino, difícil de localizar. Aceitamos, por razões 

didáticas, a etiqueta neobarroca, ainda que rejeitemos tal limitação. Essa poesia 

funciona como uma sintaxe em distorção, contém o vocabulário rico, mistura níveis 

bem como peculiaridades nacionais do espanhol e/ou português, às vezes sendo 

regional e às vezes universal. Essa linguagem mista é “neo-ricana”, chicana, 

peninsular, mexicana, colombiana, nordestina, e recorre abertamente a expressões 

em esperanto, às línguas europeias, grego, latim, ou no meu caso, iídiche e dialetos 

cubanos (KOZER, 2004. p. 28).   
 

 A alteridade (outridade) radical dessa poesia torna instável todo essencialismo. Em 

Josely Vianna Baptista, inclusive, os poemas e versos são cambiantes: movediços.  

                                                           
23

 Artigo publicado no número 19 do jornal Nicolau, janeiro de 1989, tradução de Josely Vianna Baptista. 
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 Pois à estratigrafia de tempos recidivos é necessário acrescer o poema “De listas y 

otras manías (Relación de objetos, cosas, proverbios etc. tragados ayer por un agujero 

negro)”, do livro-cartoneiro Universos paralelos (2014), em que a poeta diz: “Un viejo 

cuaderno con un rinoceronte dibujado en la portada, con esta frase en la primera 

página:‘Ningún gesto sin pasado, ningún rostro sin el otro’” (BAPTISTA, 2014, p.40-41).  

E acrescer trecho de Outro (2002)24, poema serial a quatro mãos com Arnaldo Antunes: 
 

 em seda (falsa 

 transparência) 

 de sámara ao 

 vento 

 sentidos-indícios 

 fios de voz 

 silícios 

 nesse pó opaco 

 de cinzas 

 nenhum gesto  

 sem passado 

 nenhum rosto 

 sem o outro 

 no corpo: 

 rio correndo límpido 

 letras labaredas 

 signos votivos para sim e 

 silêncio 

 

E o mesmo fragmento aqui na alteridade de sua tradução mexicana: “Otro”25: 
 

en seda (falsa 

transparencia) 

de sámara al 

viento 

sentidos-indicios 

hilos de voz 

silicios 

en ese polvo opaco 

de cenizas 

ningún gesto 

sin pasado 

ningún rostro 

sin el otro 

en el cuerpo: 

río corriendo límpido 

letras llamaradas 

signos votivos para sí y 

silencio 

 

                                                           
24

 “Outro”. In Na virada do século: poesia de invenção no Brasil. Org. de Claudio Daniel e Frederico Barbosa. 

São Paulo: Landy, 2002. p. 206.  
25

 “Otro”. Traducción de Sergio Ernesto Ríos. In La Colmena, n.72 (Revista de la Universidad Autónoma del 

Estado de México). p. 107-117. Disponível em: <https://lacolmena.uaemex.mx/article/view/5656>. 
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1.1 Nenhum gesto sem passado: ruínas de redução, barrocos  

 

 

misiones 

 

campânulas frouxas 

oscilam entre as ruínas: 

primeira chuva 

depois das sombras 

nítidas 

dos sóis longos 

 

pétalas crespas 

estremecem entre 

o preto dos gravetos 

que o vento açoita 

e o estouro das vagens 

em sementes 

(pequenas naves 

singrando o pasto 

com seu folhedo 

negro de brotos 

e destroços)  

– caroços de outono, 

restos de estio – 

 

relíquias 
 

 

(BAPTISTA, 2011,  p.115) 

  

 

 Depois dos “sóis longos” (verão), restaram as campânulas pendidas entre ruínas, e as 

naves das pevides, pela dissemínula, proliferam semeações no espaço. Entretanto, pela figura 

da diáfora, lemos a campânula como flor-do-sino (Campanula americana) – uma das flores 

fotografadas por Karl Blossfeldt –, ou como o sino em si, símile àquela campana da ruína da 

Igreja de São Miguel – no sítio da Misión de San Miguel Arcángel, em São Miguel das 

Missões, Rio Grande do Sul –, o sino que se preserva como relíquia silente e quase esquecida 

no museu-sítio arqueológico de visitação turística; na varanda do museu os Guarani do 

presente vendem seu artesanato de madeira. Pois nessa redução jesuítica um “final do mundo” 

– vide suposição do poema “Guirá ñandu” (v. Capítulo II) – sobreveio pelo incêndio, em 1756, nos 

estertores da Guerra Guaranítica e, nos séculos decorridos, o mundo Guarani ainda vive. Pois 

como observou Darcy Ribeiro, em O povo brasileiro (1995), “a grande novidade com respeito 

aos povos que sobreviveram aos séculos de extermínio, até agora, é que vão sobreviver no 

futuro” (op. cit., p.298).   
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Como espécie de ponto medial em Roça, porque esse “misiones” parece confinar o 

mundo ameríndio e o mundo ibérico com todo o teatro da vegetação (“pétalas crespas / 

estremecem entre/o preto dos gravetos”), o poema pode aludir à província argentina 

homônima, se o compararmos com a introdução da antropóloga Luli Miranda ao artigo “Ayvu 

rendy vera: o canto resplandecente (plegária dos Mbyá-guarani de Misiones)”, publicado no 

jornal Nicolau, em 1987, em cotradução com a poeta:  
 

Na província argentina de Misiones, assenta-se um pequeno grupo Mbyá. [...] À 

margem da existência dos habitantes de Misiones, os Mbyá trabalham a madeira 

(contemplando o desmatamento que vem desnudando a região), esculpindo as talhas, 

os animaizinhos cantados em suas milenares plegárias (cantos ou hinos sagrados de 

caráter mágico-religioso). Sempre que passava pela ponte do arroio Cuña Pirú, sobre 

a Ruta 12, e via os índios à beira da estrada vendendo os animaizinhos para 

sobreviver, Carlos Martinez Gamba – narrador e poeta paraguaio, pioneiro da 

moderna literatura em guarani – lembrava-se da recomendação de um importante 

etnólogo paraguaio, León Cadogan, de que se levantassem os cantos míticos dos 

Mbyá aí assentados [...]” (MIRANDA; BAPTISTA, 1987,  p. 24). 

 

Misiones é, também, esse “lugar antigo” e ancestral na Argentina no qual líderes 

Mbyá-Guarani do sul e do sudeste do Brasil se reuniram a seus ‘parentes’, em janeiro de 

1997, para o Nhanderu Kuéry Memboaty (Conselho de Caciques), com visitas às ruínas 

Trinidad (Argentina) e San Cosme y Damián (Paraguai), como documentado no vídeo 

Jaguata pyau (1998), de Maria Inês Ladeira. Misiones é uma cifra de origem e devir.     

Contudo, no campo do “drama trágico” do regime colonial, cumpre relacionar esse 

“misiones” a Missão/missões (como construir catedrais) (1987/2019), a instalação de Cildo 

Meireles que, encoberta por uma rede preta e composta de 600 mil moedas no piso, uma 

coluna central de 800 hóstias empilhadas e dois mil ossos pendidos no teto, cria “uma 

equação conectando poder material, poder espiritual e tragédia” (MEIRELES, 2019, p. 93). 

“Misiones”, poema, seria o eco outonal de uma paisagem ruinosa que restou fértil, apesar das 

hóstias, moedas e ossos? Depois da cessação do mundo-para-o-homem nas reduções do 

Setecentos, essa paisagem da ruína com campânulas é – pela diaforia – 

o ‘dia seguinte’, um primeiro gesto do sem passado, um primeiro rosto da alteridade?      

Missão: misiones. Emissões. As carnações do mesmo nome, de Cildo Meireles às 

ruínas da redução, evidenciam a paisagem cumulada de culturas em Roça barroca, porque a 

lemos contra os substratos de uma história colonial, quando as marcas do fogo de 1756 nas 

pedras da ruína são testemunhos que servem de moldura ao tempo recidivo dos outonos que 

sucedem e incidem no presente: no “estouro das vagens / em sementes [...] relíquias”. Em 

outras palavras, essa roça é canteiro de temporalidades convulsas.  
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Assim, a imagem das campânulas frouxas serve de sinédoque ao roçado ruinoso, como 

propõe o “método do contraponto”26, para figurar o tempo corrente / reincidente – a primeira 

chuva, as sombras, o vento, o estio, o outono e a primeira chuva, as sombras, o vento, o estio, 

o outono... em uma sucessão fora da escala humana. As campânulas, nesse sentido, tomam 

parte numa constelação supra-histórica (termo de Lezama Lima), porque não há causalidade 

e nem historicismo na imago – essa que é o logos poético, na sua atividade metafórica por 

excelência: o poder ser – e o descompasso entre os espaços e temporalidades é consumado na 

figura da campânula que oscila, atemporalmente.    

Paisagem em movimento, o poema “misiones” é, cumulativamente, tempo cesso e arte 

cinética, porque incorpora nessa figura da campânula o conceito de eros relacionável e é pela 

arte da analogia que a physis (flor) e a cultura (sino) se entretecem e reverberam:  pelo eros 

dessa analogia, as relíquias das reduções volvem à sua condição de semente. 

 Em detalhe, o que instaura esse espaço cultural é ativado pelo eros relacionável que 

conjuga figuras de um a outro poema, como, entre tantos exemplos, a figura da cor amarela – 

e mencione-se que Lezama imaginava os girassóis de Van Gogh como uma reaparição da 

imagem de outras épocas e culturas nas eras imaginárias, com girassóis amarelos descendidos 

daquele vasto fundo temporal. Há o amarelo em “AO RÉS DA RELVA” (incluso na seção 

“Poemas esparsos” do livro Sol sobre nuvens com o título “Costa de Dentro”, alusão a essa 

região bucólica ao sul da Ilha de Santa Catarina): “AO RÉS DA RELVA / cores / acordam 

amarelas // quem sabe sejam só / (garapuvu guaperubu) / flores dispersas, flores / (guapivuçu 

guaperevu) / rente ao limo do açude // ou um viés de sol // réstia do alvorecer/ a rebelar-se/ (a 

sós) // guapuruvus // p é t a l a s”  (BAPTISTA, 2011, p. 123). A mesma cor é redita em “Tecoma” (o 

tecoma ipê-de-jardim, guarã-guarã, sinos-amarelos, e, também, tecoma, tumor benigno no 

ovário): “soltas / do caule / as pétalas / do ipê / descolorem / a penugem / dos talos / (de 

repente / leves, / da corola / livres), / em alvoroço / viçam / – após lento / pouso – / de sol / o 

capim” (BAPTISTA, 2011, p. 127).  Um “desvio para o amarelo” na cor do sol e na cor das pétalas. E 

como todo texto é tecido de textos, caberia sobrepor os amarelos de Van Gogh e os de Roça 

barroca ao haicai de Alice Ruiz publicado na Musa Paradisíaca: antologia da página de 

cultura “o amarelo sai do céu / e corre ao vento / outono dentro” (BAPTISTA; FARIA, 2003, p. 29).  

                                                           
26

 Irlemar Chiampi descreve – em “A História tecida pela imagem”, apresentação ao livro A expressão 

americana – esse método contrapontístico de Lezama Lima: “Traços, partículas, fragmentos de textos são 

extraídos de uma totalidade – como numa tomada sinedóquica – para serem analogados com outros retalhos de 

uma outra totalidade. A ideia é de compor uma espécie de constelação supra-histórica, em que os textos 

dialogantes exibem o seu devir na mutação dessas partículas” (LIMA, 1988, p.25).       



42 
 

Aqui, a relevância de motivos vegetais (desde a campânula) ilustra, em minúcia, o 

processo de conversão da natureza em cultura na poética de Roça... No arco temporal do 

americanismo, seus poemas são outra ‘arte da paisagem’ – de Frans Post e do Victor 

Meirelles de Esboço de paisagem para Passagem de Humaitá: barranco (c.1868-1872) à arte 

ambiental de Frans Krajberg –, enquanto sua relação de vida com Francisco Faria, o 

admirável desenhista de Despaisagens (2007), ajuda a enformar o paisagismo como um dos 

“artifícios” mais usuais de Josely, para além da sua herdade barroca/neobarroca. E, então, 

esses poemas desenham-se na constituição da imagem em paisagem, tornando o livro, ao fim, 

uma paisagem de cultura que procura (re)situar o ibérico e o guarani: 
 

Antes que tudo, a paisagem nos leva à aquisição do ponto de mira, do campo ótico e 

do contorno. [...] Na América, onde quer que surja a possibilidade de paisagem, tem 

de existir a possibilidade de cultura. [...] O Vale do México, as coordenadas 

coincidentes na baía de Havana, a zona andina sobre a qual operou o barroco, isto é, a 

cultura cusquenha; e o pampa é paisagem ou natureza?, a constituição da imagem em 

paisagem [...] são todas elas formas da paisagem; isto é, na luta da natureza com o 

homem, constituiu-se em paisagem de cultura como triunfo do homem no tempo 

histórico (LIMA, 1988, p. 170-171).        

 

No quinto poema de “Hileias”, de Corpografia (1992), Josely Vianna Baptista havia 

“afinado” esse procedimento de composição pela visiva, ao mesmo tempo em que a oitiva – 

na ênfase do poema como matéria fônica, na longa linhagem dos provençais, românticos, 

simbolistas, concretistas, tropicalistas – incidia na leitura algo geomântica de “hieróglifos” 

que, pela sua proliferação, seriam o linguajar do adivinho (o arúspice): 
 

riscos, hieróglifos / inscritos nas frinc / has de uma concha, p / oema cinzelado nas / 

cracas, búzio - murmú / rios, hermafroditos / incrustados nas car / apaças ásperas: art / 

érias calcárias que / o tempo cifra, rasur / a em braille que o ve / nto molda como indí / 

cios – incisura de ar / úspice – nas víscera / s de um bicho, norte / de outras américas / 

ou sorte amorosa, n / o rastro de teu cor / po laminando a memó / ria (almíscar e mari / 

sco) que aflora, met / eórica, a dor de um / paraíso, os meus lá / bios rachados em t / 

eus lábios salgado / s, múrices e morei / as, no êxtase das m / ãos, moluscos, cora / is, 

cérebro, lágrim / a de alegria – o gume / um riso de salsugem (BAPTISTA; FARIA, 1992, p. 

45).       

         

Na decifração-vidente que pede o “norte de outras américas”, toda a obscuridade 

hieroglífica (do calcário ou da memória) é contradita pela imagem-em-condensação da 

“lágrima de alegria” como “riso de salsugem” (o eros relacionável conjuga olhos e mar). Se 

lida no panorama, essa linguagem se funda na apropriação de partículas do ambiente, mas 

sem o ut pictura poiesis horaciano, como se a paisagem surgisse pelo retalhamento dos pontos 

de visão – como no fazer soar o oco do cepo do poema “SUE” (v. Uma introdução). O ‘corte’ das 

imagens faz a paisagem e o poema faz falar a natureza. Como efeito desse procedimento, 

como o faz em todo o Roça barroca, essa poética inventa uma paisagem. 
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No ensaio A invenção da paisagem (2000), Anne Cauquelin retoma as fontes 

históricas e epistemológicas do processo lento em que a paisagem – um “artifício”, “arte do 

enquadramento e da composição” que surgiu da perspectiva (i.é., abertura; passagem através, 

per-escapere) da pintura holandesa do século XV – tornou-se equivalente à própria natureza 

e, pelo estatuto do análogon (as relações de semelhança), se lhe tornou sinônim. Ela explica: 

“a paisagem é continuamente confrontada com um essencialismo que a transforma em um 

dado natural” (CAUQUELIN, 2007, p. 8).  

A paisagem está naturalizada e, como a opsis (visão) tende a ser inconteste, não 

inferimos o quanto a “ideia da paisagem dá forma e enquadramento a nossas percepções – 

distância, orientação, ponto de vista, situação, escala” (id., p.11). Ignorando a construção do 

visível, pois, “temos a impressão de que a paisagem preexiste a nossa consciência, ou, quando 

menos, que ela nos é dada anteriormente a toda cultura” (ib., p.29). A natureza-paisagem na qual 

“a imagem, construída sobre a ilusão da perspectiva [mero modelo simbólico], confunde-se 

com aquilo de que ela seria a imagem” (CAUQUELIN, 2007, p. 38).  

Mas não sendo originária a paisagem27, qual é a “operação geral de interversão de 

paisagem em natureza”? (id., p.119). Cauquelin explicita as “operações indispensáveis para o 

advento da paisagem”:  
 

Primeiramente, o enquadramento, pelo qual subtraímos ao olhar uma parte da visão – 

“Isso não entra”, diremos nós e harmonizaremos os elementos naturais numa unidade 

recortada pela moldura [...]. Em segundo lugar, um jogo de transportes entre os quatro 

elementos de que a Natureza se constitui para nós (porque são necessários água e 

areia, terra e céu) (CAUQUELIN, 2007, p. 134).    

 

Nessa direção, da anáfora da tópica epidítica de Aristóteles à noção de paisagem 

urbana, a natureza como paisagem – “com moldura, ponto de fuga, distância, elementos e 

retórica implicitamente consentidos” (id., p.187) – se organiza num conjunto encadeado, o que 

implica a submissão da opsis (espetáculo) a uma lexis (uma fala): “parece que só se pode ver 

aquilo que já foi visto”, pois “é a razão que vê, e não olho” (ib., p.81).  Assim, a fala faz ver, e, 

no entanto, fora do ‘enquadramento’, o mundo natural é inapreensível, porque é “constituído 

de milhares e milhares de dobras”:  
 

Desdobrar essas dobras é, claramente, criticar as “evidências” que nos dizem ser a 

paisagem idêntica à natureza. Subir o penhasco: a constituição da paisagem em 

natureza foi algo que teve longos séculos de preparação. Nascimento e 

credenciamento de uma forma simbólica (CAUQUELIN, 2007, p. 31).  

 

                                                           
27

 A pesquisadora enfatiza: “a escrita de nossa percepção visual partiu do domínio restrito – tela, madeira, 

paredes, cores – do que os pintores da Renascença fabricaram” (CAUQUELIN, 2007,  p. 77), domínio em que “a 

paisagem adquiriria a consistência de uma realidade para além do quadro, completamente autônoma, ao passo 

que, de início, era apenas uma parte, um ornamento da pintura” (id., p. 37).  
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As “operações para o advento da paisagem” têm no livro uma tomada crítica, pois, 

conforme a geofilosofia, geografia e paisagem não são apenas físicas, são mentais.   

Desdobrar a dobra barroca (uma função operatória, para Deleuze) é o procedimento primeiro 

dessa poética, porque instaura na “evidência da paisagem” – no caso, Campos Gerais 

territorialmente “brasileiros” – a invenção de espaços que descerram as molduras do 

nacional/local e se abrem, no extracampo, para o ilocável do povo Mbyá-Guarani.  

Identificado esse “fora do campo de visão”, deve-se observar, na mesma tomada, a 

dimensão do ‘enquadramento’ de Roça... Porque esse problema da “escala” atravessa a 

experiência humana, como analisa Emanuelle Coccia, em A vida das plantas (2018): 
 

[...] Para conhecer o mundo é preciso escolher em que grau de vida, em que altura e 

a partir de que forma se quer olhá-lo e, portanto, vivê-lo. Precisamos de um 

mediador, um olhar capaz de ver e viver o mundo lá onde não conseguimos chegar. 

A física contemporânea não escapa dessa evidência: seus mediadores são as 

máquinas que ela erigiu em posição de sujeitos suplementares e protéticos para 

imediatamente ocultá-los, recusando reconhecê-los como a projeção dos olhos da 

física, capazes, portanto, de observar o mundo tão somente de uma única 

perspectiva. Os microscópios, os telescópios, os satélites, os aceleradores de 

partículas são olhos inanimados e materiais que lhe permitem observar o mundo, ter 

um olhar sobre ele. Mas as máquinas de que a física faz uso são mediadores que 

sofrem de uma presbitia, estão sempre atrasadas e afastadas demais das profundezas 

do cosmos: não veem a vida que as habita, o olho cósmico que elas próprias 

encarnam [...] (COCCIA, 2018, p. 25).  

 

E se, como intui Alejo Carpentier – em uma crônica de Visão da América (1947-1957) 

–, “toda paisagem do mundo é feita à medida do homem, pois o homem sempre servirá de 

módulo a tudo que concerne à Terra”, deve-se avaliar sua destinação: “O que resta saber é 

para que homens foi feita semelhante paisagem – para que olhos, para que sonhos, para que 

empenhos” (CARPENTIER, 2006, p. 13). Suponho que a escala da paisagem de Roça barroca (livro 

cuja capa, na fotografia de Miguel Rio Branco, apresenta a escala da mão no barro) enquadre 

uma vida telúrica que tende não ao íntimo, mas ao ctônico.  

Em outra mirada, como sustenta Cauquelin, “a perspectiva alcança o infinito, um 

‘além’ que sua linha evoca; mas é um além nu, uma geometria, o número de uma busca” 

(CAUQUELIN, 2007, p. 36). Além, aquém, aqui, essa tomada da paisagem como dado cultural torna as 

“perspectivas” dos poemas um espaço cultural contraponteado em que a deriva das 

translações – guarani/castelhano/português – é o primeiro passo na procura (poética e 

biopolítica) que desloca toda a moldura e percorre outros enquadramentos.   

Mas a paisagem de Roça não é  de ordem óptica, é, também, paisagem sonora. Pelo 

estranhamento da enunciação, sua linguagem faz das Audições Visões. Vejamos.       
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1.2 Nenhum rosto sem o outro: o mundo inacabado, súplicas   

 

 

Um procedimento radical de paisagem sonora é, nessa poética, o di-linguismo. Di-

linguismo28
 que se desdobra nas traduções de Ayvu rapyta, criando o seu entrelugar no “ibero-

americano”, para sobre-exaltar a equivalência guarani entre palavra e alma29: 
 

   Ayvu rapyta (de ayvu, linguagem humana, idioma, fala, e apyta: base, alicerce [...] – 

O fundamento da linguagem humana, a fonte da fala, é a palavra-alma originária, 

“aquela que Nossos Primeiros Pais repartiriam com seus filhos ao enviá-los à 

morada terrena para se erguerem (nascerem)”, conforme o relato do cacique Pablo 

Vera num encontro com [León] Cadogan. [...] Aliás, foi a descoberta intrigante e 

instigante de que ayvu (linguagem humana), ñe’ë (palavra) e e (dizer) contém o 

duplo conceito de “expressar ideias” e “porção divina da alma” que levou Cadogan a 

debruçar-se, anos a fio, no estudo da religião guarani (BAPTISTA, 2011, p. 69).                

 

Na paisagem dúplice entre a língua guarani e a língua portuguesa de expressão 

brasileira, a “fala primordial” se pronuncia. Com as suas palavras compósitas, o guarani 

desdobra toda a “paisagem sonora” de Roça barroca, pois, segundo Milagros Ezquerro:  
 

[...] Desde el punto de vista puramente linguístico el guaraní es una lengua 

polisintética y aglutinante donde la frase se construye aglutinando palabras, 

añadiendo prefijos e sufijos. Es además una lengua con una tendencia poética 

marcada ya que utiliza mucho las imágenes, las metáforas y la expresión de lo 

abstracto a través de lo concreto (EZQUERRO, 1986, p. 71).             

  

Nesse campo, a exemplo da corpografia de “Hileias”, sua poética procura vozear a 

natureza através da tekhné guarani de “expressar o abstrato através do concreto” (um uso 

comum na poesia modernista, desde o Imagismo). À procura da “palavra-alma” que proviria 

da natureza, a paisagem de vasta cosmofonia se desenha nos cantos originários. 

                                                           
28 O conceito de di-linguismo afirma a língua guarani contra a hipótese do bilinguismo espanhol/yopará. Contra 

a “paisagem” do Paraguay como país bilíngue espanhol-guarani (porque, diz Bartolomeu Melíá, “esse 

bilinguismo é uma fábula ideológica, um mito”), é necessário sublinhar a condição minoritária do guarani, 

pois“la situación del Paraguay es la diglosia, predominantemente, sin excluir de todo ciertos casos de 

bilinguismo pasivo que usa una segunda lengua como lengua de relación”. Assim, “la noción de diglosia, al ser 

utilizada en el análisis de lenguas en contacto, tiene la ventaja de no enmascarar, como suele hacerlo la noción 

de bilinguismo, la realidad de los conflitos linguísticos y el poder que una lengua ordinariamente ejerce sobre 

otra. Sendo a diglossia uma situação linguística em que se dá uma variedade alta, standard, mais formalizada da 

língua, e a variedade baixa, mais inculta, Meliá prefere definir o fenômeno linguístico do Paraguay como di-

linguismo” (ORLANDI, 1988,  p. 111-113). 
29

 Conforme a cosmogonia Guarani, explica Pierre Clastres, “o canto sagrado assegura a comunicação entre a 

tribo dos excelentes e o mundo dos deuses. Ele é, sobretudo, Palavra cujo movimento conduz do mesmo ao 

mesmo, dos homens enquanto região do divino ao divino em si. [...] São então sucessivamente estabelecidas a 

Palavra, como essência do humano; a sociedade dos eleitos, como lugar do desdobramento dessa Palavra; o 

canto sagrado, como presença da Palavra; enfim, os deuses e deusas, pais e mães verdadeiros da Palavra-

habitante, ñe’ë. Parcela da ayvu, esse termo significa palavra, mas também, em nossa linguagem, alma, espírito 
(CLASTRES, 1990, p. 31).      
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Comparando-se três traduções da mesma estrofe final do Canto “Maino i reko ypikue” 

– o “Aparecimento de Ñamandu: os divinos”, na tradução de Pierre Clastres, ou “Os 

primeiros costumes do colibri”, em Kaká Werá, ou “Os primitivos ritos do colibri”, na 

transcriação do livro Roça barroca –, há uma tendência abstratizante em Clastres:  
       

Terminado o tempo originário,  

quando a árvore tajy está florida, 

então o vento se converte em tempo novo: 

ei-los aqui já os ventos novos, o tempo novo, 

o tempo novo de coisas não-imortais.   
 

(CLASTRES, 1990, p. 24), 
 

  e na de Werá, que traduz Ñamandu como “O Grande Mistério” (WERÁ, 2018, p.77):   

 

Orou, arando rios de tempo-espaço 

desaguando novos ventos. 

Os espaços novos  

defloram e florescem 

a flor de cada época. 
 

(WERÁ, 2018, p. 81), 

 

enquanto a translação de Josely
 
se aproxima da “expressão do abstrato através do 

concreto”, quando procura representar o novo ciclo das estações na própria assonância 

“fenesce/floresce” e repetições (“tempo novo/tempos novos”, “primavera/primavera”), na 

acepção de poema-traduzido como “poema tecido ao redor de outro” (Umdichtung)30: 
 

O inverno fenesce, 

o ipê floresce, 

os ventos migram para o tempo novo: 

e vêm os tempos novos, a primavera, 

a rediviva primavera.  
 

(BAPTISTA, 2011, p. 29): 

 

Sendo assim, sua tradução de Cantos Mbyá-Guarani se põe à escuta da língua-fonte e 

procura ressoar na língua de chegada (o português / a música de poesia) o ‘som’ 

equanimemente ao ‘sentido’, como revela nota da tradução na seção “Breve elucidário”:  

Urukure’a i omopytû i oiny – Urukure’a: espécie de coruja (Speotyto cunicularia 

grallaria): caburé-do-campo, coruja-do-campo. Em omopytû, mo significa pretejar, 

tornar malhado, por isso minha opção por “lusco-fusco”. É notável a sonoridade da 

estrofe em que se insere esse verso, com os uu que se repetem imprimindo um som 

soturno (BAPTISTA, 2011, p. 65). 

 

                                                           
30

 Em “Música da palavra e tradução”, uma das palestras proferidas em Harvard (1967-1968), J. L. Borges 

argumenta que uma tradução raramente é “julgada verbalmente”, i.é., a partir do texto na língua-alvo, mas em 

função do seu ‘original’, e exemplifica: “Creio que, se compararmos verso por verso, consideraríamos a 

Umdichtung de Stefan George (essa é uma bela palavra alemã que significa não um poema traduzido, mas um 

poema tecido ao redor de outro; temos também Nachdichtung, um pós-poema, uma tradução; e Übersetzung, 

uma simples tradução) – consideraria a tradução [de As flores do mal] de Stefan George um livro talvez melhor 

que o de Baudelaire” (BORGES, 2009, p. 75).               
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E a esse recorte da “paisagem sonora” de Roça é necessário antepor a dimensão 

gráfica que incide, ao mesmo tempo, na Visão e na Audição de cada um dos poemas. Penso 

na fatura espacial do poema “missiones” (e de tantos outros), à maneira do poeta e. e. 

cummings, pelo jogo sutil dos parênteses e travessões, com seus versos interruptos e fractais 

que orientam a leitura e a oralidade ‘em camadas’, arrítmica e ritmadamente, como se os 

sinais intervalares (quase uma notação musical) indicassem as ‘tonalidades’, timbre a timbre: 

“em sementes / (pequenas naves / singrando o pasto / com seu folhedo / negro de brotos / e 

destroços) / – caroços de outono, / restos de estio – / relíquias”. Como em “Hileias”, essa 

linguagem pede uma decifração intersemiótica – saliente-se que Ipara, em guarani, significa 

“desenho” e “escrita” (POPYGUA, 2017, p. 67) –, pois é hieroglífica, escrita-desenho, ou é 

“primitiva”, nos termos em que Jerome Rothemberg descreve uma escritura ancestral em 

“Pre-face: Symposium of the whole” (1982): 

 

Da perspectiva da linguagem visual e escrita – que podem, como a oral, ser tão 

antigas quanto a própria espécie – uma poética completamente humana incluiria 

todas as formas do que Jacques Derrida chama de archècriture (= escritura 

primitiva): pictografias e hieróglifos, formas aborígenes de poesia visual e concreta, 

pinturas de areia e cartografias da terra, linguagem gestual e de sinais, sistemas 

numéricos e numerologias, sinais divinatórios feitos pelo homem ou lidos (como 

uma poética de formas naturais) nos rastros de animais ou de estrelas pelo céu 

noturno (ROTHEMBERG, 2006, p. 115). 

 

Em “Jogo de espelhos de obsidiana”, introdução à sua tradução crítica do “mais 

importante documento poético-político da antiguidade das Américas” – i.é., Popol Vuh, o 

esplendor da palavra antiga dos Maias-quiché de Quauhtlemallan: aurora sangrenta, 

história e mito (2019) –, Josely comenta o “jogo de paralelismos que estrutura o texto” 

(difrasismo) e as “condensações poéticas”, enquanto a sua “plasticidade sonora” parece 

“refletir a reverberação primigênia”, citando uma passagem emblemática que reúne as marcas 

de oralidade e o registro ritual da cena de origem: “Tudo ainda em suspenso, / ainda silente. / 

Tudo sereno, / ainda em sossego. / Tudo em silêncio, / vazio também o ventre do céu” (POPOL 

VUH, 2019, p.20). O relacionemos ao verso “(ventre)” do poema “SUE” e, em todo Roça barroca, 

às condensações poéticas e à plasticidade sonora. No entanto, essa introdução, que documenta 

sua ‘oficina de tradução’, imagina o mítico Popol Vuh tridimensionalmente, sobrevalorizando 

a potência do texto arcaico no contemporâneo:  
 

[...] Se me permitem uma deriva, num exercício de tradução, digamos, experimental 

multissígnico, o texto poderia estar pulsando temporalmente num espaço digital 

orbitante em 3D, em múltiplas perspectivas, com estações de hiperlinks que 

pudessem religar, por exemplo, espelhamentos de sentido e sutilezas da partitura 

prosódica de uma língua (a maia-quiché) em que alturas tonais dão a cadência e o 

ritmo (BAPTISTA, 2019, p. 19). 
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Tendo lido a “paisagem em movimento” de Roça em um plano verbivocovisual, é 

necessário explicitar que essa construção do audível e do visível toma toda a paisagem como 

um ‘depois da cultura’, porque, afirma Deleuze em A dobra: Leibniz e o barroco (1991), “o 

barroco remete não a uma essência, mas sobretudo a uma função operatória, a um traço. Não 

para de fazer dobras. O traço do barroco é a dobra que vai ao infinito” (DELEUZE, 1990,  p.15).  

Nessa poética, as ‘categorias estéticas’ do Barroco – a dobra infinita, o interior e o exterior, o 

alto e o baixo, a desdobra, as texturas e o paradigma – servem a uma leitura estratificada que 

só se completa na sobreposição do nhandereko (modo de ser) da cultura Guarani, o povo do 

extracampo que é o próprio epicentro desse campo.   

 Aqui, o ‘estranhamento’ da linguagem do neobarroco encontra a ‘estraneidade’ da 

condição biopolítica dos Mbyá, povo que, no Brasil, tem a língua guarani ensinada como 

“língua estrangeira”, ao lado do inglês, no currículo de escolas públicas de aldeia. Povo que, 

territorialmente fluido (brasileiro e argentino e paraguaio), não detém direito indígena que 

reconheça sua identidade à parte dos Estados-nação do Cone Sul. E, então, no “campo geral” 

dessa leitura diafórica, cumpre, ainda, ler o anelo entre ruína e táva.  

Em Espaço geográfico Guarani-Mbya: significado, constituição e uso (2008), a 

antropóloga Maria Inês Ladeira descreve a táva – a ruína jesuítica, em língua guarani – como 

“as casas que nunca se acabam”, que, segundo o imaginário mitológico indígena, construídas 

por ancestrais Guarani, foram deixadas pelo deus Nhanderu Mirim como “herança” e, 

portanto, cabe reedificá-las. Por esse compromisso, “as ruínas comprovam a perenidade 

dessas obras, pois parecem significar que não estejam destruídas, mas sim inacabadas” 

(LADEIRA, 2008, p.119). Segundo ela, a importância maior das táva / ruínas residiria no fato de que 

“nesses locais, antigos guias espirituais (yvyraija) conseguiram alcançar ara pyau e atingir 

yvyju mirim [onde nasce o sol, a Terra Dourada, da pureza, sem maldade, i.é., a “terra como 

uma criança”, yvy kiriim] ou Yvy maräey [a Terra da Eternidade, onde nada tem fim e se acaba 

ou estraga], tornando-se imortais, e ajudando a reger a vida na terra, enquanto Nhanderu 

Mirim” (id. p.120).    

Nas reduções jesuíticas, no entanto, era o sino da igreja que regia a vida na terra, como 

o relata o documentário República Guarani (1981), de Sylvio Back, numa ruptura do ritmo 

natural não codificado em horários, com a função de criar o sentido do tempo para tornar o 

guarani camponês produtivo ao regime colonial. A campânula (sino, bell): a campanha 

(bellum, a guerra). Como dito, a roça é ínsita e varia de um a outro mundo, da ruína à táva 

herança divinal e ainda por fazer: a mesma pedra, a mesma campânula, mas de sentidos 

dúplices. Nenhuma palavra sem a sua acepção própria e a contrária.    
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  E, por fim, no sentido de dobrar contornos, “dobrá-los, adensá-los, enviesá-los, irisá-

los, fractalizá-los”, na proposição de Viveiros de Castro (vide Uma introdução), essa cena de leitura 

pede contrapontear o espaço da ruína/da táva com a imagem dos Guarani do presente, à 

margem da sociedade, assentados nas calçadas das conurbações ou nos avarandados de 

museus (São Miguel das Missões), subsistindo apenas com a mercancia do artesanato – 

animais em madeira, arcos-e-flechas, flautas – ou a venda de plantas. Eles estão inscritos na 

ordem econômica do entorno de modo inteiramente subalterno. Os “totens de animaizinhos” 

parecem resumir a distância que vivem dos “avós antigos”, porque contrasta com a ‘visão do 

paraíso’ que uma mulher Guarani torna presente em depoimento no citado vídeo Jaguata 

pyau: a terra onde pisamos. ‘Ouçamos’ seu relato: 
 

[...] Nas matas não faltava mel pra gente comer. Eu estou usando a palavra dos 

antigos. Então, Nhanderu fez os matos e gerou as coisas para nós. Nós, antigamente, 

chamamos evaé, que quer dizer “muitas coisas da mata para viver”. Nossos avós 

antigos saíam no mato para fazer mundéu [armadilha de caça], para isso que 

Nhanderu fez o mato... E para os brancos, Nhanderu não deu o mato, ele deu o 

campo. Nhanderu falou, “os brancos é que vão usar o campo, não os mbyá”. E 

deixou os animais do campo para os brancos. E assim deixou para eles comerem a 

vaca, o porco, o cavalo. Deixou esses animais para eles não usarem os animais do 

mato. Tupã fez assim, enganando os brancos [...] (LADEIRA, 1998). 

 

 Observe-se que, no lastro histórico e/ou socioeconômico que faz opor o campo (do 

branco,  juruá) à mata (do mbyá), o poema “misiones” nomina o pasto – nos versos 

“(pequenas naves / singrando o pasto / com seu folhedo / negro de brotos / e destroços)” –, 

uma síntese da cultura agropastoril (vaca, porco, cavalo) que dissona completamente do teko 

(o modo de ser, nhandereko) dos Guarani em sua parcialidade Mbyá. Porque os “animais do 

mato” dados por Nhanderu (os tatus, p.ex., em “Ayvu Rapyta”) restaram em artesanato. Na 

verdade, uma miniaturização dos “animais verdadeiros” espirituais.  

No citado ensaio “Ayvu rendy vera: o canto resplandecente (plegária dos Mbyá-

guarani de Misiones)”, Luli Miranda e Josely publicaram a tradução de “Mba’e ã’ã”, que 

significa hino sagrado / plegária (antigo supplica), oração + ã’ã (hã’ã), no sentido de 

“esforçar-se por conseguir algo”, porque, diz Luli Miranda, “cantos e plegárias Mbyá 

constituem um esforço em busca de valor e força espiritual”. Por essa súplica, o povo Guarani 

– “órfão do paraíso” – pede a Nhanderu vender o artesanato, pela necessidade de “um 

pouquinho de carne”, sal, açúcar e farinha de milho (adiante). Com essa plegária, o espaço 

cultural contraponteado perfaz contornos nítidos entre as duas ordens sociais, restando ao 

povo Guarani “ir vivendo a vida”, mas precariamente, “na terreal morada”: 
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PLEGÁRIA31
 

 

Ñamandu, Pai Verdadeiro, o Primeiro! 

Ouve de novo meu cântico; 

quando canto de novo meu claro canto, 

para fazer com o que toco com meus leitos de nevoeiros32, 

com o que toco com os ramos em flores  

                                           [de meus leitos de nevoeiros, 

imagenzinhas de pequenas estriges, 

tigres terríveis, 

amarelos tatuzinhos, 

pumas comedores de veados 

e todo tipo de totenzinhos, 

pois os verdadeiros estão a um passo de teu paraíso. 

 

Para fazer cestinhos ornados, os verdadeiros, 

amplos canastros, 

flautins de lindíssimos sons, 

flautas unidas a flautas, 

imperfeitos arcos, 

setas imperfeitas de pontas derreadas. 

 

E só depois de os vender aos estrangeiros, 

comprarei carne, um pouquinho, 

pouquinho de açúcar, 

pouquinho de sal salgadíssimo, 

e de imperfeita farinha de milho, 

para comer junto com todos os meus irmãos, todos, 

em torno aos poucos assentos de nossas fogueiras, 

nós, uns pouco e pouco órfãos de teu paraíso, 

ainda damos ânimo uns aos outros, apesar disso, 

para ir vivendo a vida em tua terreal morada. 

Depois de aos forasteiros os ter vendido. 

 

Escuta minha súplica, 

Ñamandu, Pai Verdadeiro, o Primeiro! 
 

   (MIRANDA; BAPTISTA, 1987, p.24).     

 

                                                           
31

 Súplica “MBA’E Ã’Ã” – Ñamandu Ru Ete Tenonde! / Apo jewýma ajaeo´i; / a’e ramo ma, ñemingatu i eŷ 

jewíma ajaeo´i, / arojeapo ağua che tatachina rupa ñemomba’eawykigui, / che tatachina rupa rakã poty 

ñemomba’ eawykigui, / urukure’a i ra’anga i te ma, / aguara i javaete i va’e, / tatu ai, / guachuarã, / a opa 

mba’e rei rei ra’anga i te ma, / a’ete i va’e oime nde yva rokáre. // Arojeapo ağua ajaka para ete i, / ajaka 

guachu, / mimby i pu porã meğua i, / mimby reta i, / wyrapa reko achy, / u’y achĩ reko achy // A’e gui maẽ, 

juruápy ame’ẽ ramove, / aupity va’erã cho’o i, / mba’e ẽ’ẽ i, / juky i ẽ’ẽ ro, / u’ichĩ reko achy, / che retãrã kuéru 

a’e javi kue i revê roupi ağua, / ore rataypy rupa mbowy i re, / ore, yvára tyre’ỹ mbowy mbowy i / rojogueropyta 

i va’e / nde ywýpy poteri. / Ywypo amboae i kuérype ame’ẽ ramove. // Aipo ajae’o ñendu imondowy, / Ñamandu 

Ru Ete Tenonde! (MIRANDA; BAPTISTA, 1987, p.24).     
32

 O termo Tatachina rupa – literalmente, “leito de neblinas” – significa o “côncavo da palma das mãos”, que 

León Cadogan traduziu como “neblina vivificante”. Aqui, são as mãos que esculpem a madeira (id.). 
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1.3 Uma cor é uma cor é uma cor é um som  

 

 

Ostro 
 

 

[...] recorremos aquel lago bermejo, 

                    de condenados sitio doloroso. 

Dante, via Roa Bastos 

 

 

sigo o trilho estreito 

entre verdes e pretos 

que o escuro confunde 

no arvoredo 

 

vejo, entre os tufos 

o rio turvo, seu rumor 

salobre entre arbustos 

o leito fundo 

que desce 

lento 

 

insetos secos 

e gravetos 

 

no veio brusco 

em que os juncos 

emboscam 

ciscos e detritos 

de novo encontro 

(sono sombrio) 

os círculos de lodo 

em teus olhos 

o contorno tosco 

de teu corpo 

sem nome 

 

(o rosto 

um esboço fosco 

de barro e emplastro 

de borra e mosto  

– hibiscos 

murchos 

estames 

hematomas) 

 
(BAPTISTA, 2011,  p.112-113) 

 



52 
 

A epígrafe de Augusto Roa Bastos incita a lermos todo o poema “ostro” como um 

descenso ao sétimo círculo do inferno, na representação da Divina Comédia (Canto 

XII/Inferno) de Dante Alighieri, pois “sítio vermelho” e “lago doloroso” evidentemente 

aludem ao rio de sangue dos condenados por atos de violência – o veio sanguíneo como o 

Flegetonte da Eneida –, podendo ser esses arbustos (em que o “rio turvo” é entrevisto) 

aqueles suicidados tornados árvores devoradas pelas Harpias (Canto XIII). No tecido da 

mesma citação, “os círculos de lodo / em teus olhos / o contorno tosco / de teu corpo / sem 

nome” revela uma segunda pessoa afligida no “outro mundo” da alegoria medieval e o seu 

rosto, ao fim, imerge no remoinho da imagem fugidia, “um esboço fosco”, como submergem 

os condenados avistados por Virgílio e Dante. Como súmula do imaginário cristão da Idade 

Média, essa viagem ao ínfero e ao feral é apropriada ao neobarroco.    

Em outra clave, entretanto, a primeira pessoa do singular que o verbo “sigo” revela 

(pessoa pronominal bastante incomum em todo o dessubjetivado Roça barroca) re/apresenta 

o Caminhante (um guarani, um jesuíta, uma aparição?) no “trilho estreito” que o leva ao “leito 

fundo / que desce / lento” (na tópica de alto vs. baixo recorrente do barroco), em lenta imersão 

até os “insetos secos / e gravetos” que indicam a retomada do ctônico, ou, em duplo sentido, o 

“aterramento” (o tornar-se terra ou o aterrorizar-se). Nesse sentido, “ostro” confirma o gesto 

de tantos outros ‘personagens’ em todo o livro, os que depõem a cultura (em especial a do 

catolicismo), e basta rememorar que os cinco primeiros poemas da 2ª parte de Roça – 

“Moradas nômades” – tematizam o mundus de extração cristã – de um exercício espiritual a la 

Santo Ignacio de Loyola ao banimento de um heresiarca –, abordando-o, a partir da renúncia à 

cultura e da imersão na physis, como um certo clérigo em Pernambuco, Antônio de Gouveia, 

um padre nigromante, que “esgueirou-se até o arbusto,/ e acocorado na relva,/ lançou o hábito 

às ervas” (BAPTISTA, 2011, p.108); e um outro, inominado, no poema “Reductio”, eis que abandonou 

o seu cajado, a cruz e o hábito e “ungiu-se, a descoberto,/ num algibe de chuva/ oculto na 

bromélia”. (id., p.105). Bromélias. Ervas. Ou o veio brusco em que juncos emboscam ciscos e 

detritos. Diz o poema: “de novo encontro”; nessa reincidência, o retorno ao térreo e ao 

‘terrano’.    

Essa hipótese de deposição das culturas é relevante porque o substantivo ostro – e 

podemos, numa ecolalia, ouvir “rostro”, do castelhano, rosto – significa a substância corante 

extraída dos moluscos e que tem cor vermelho-escura (violeta, roxo, púrpura), que é também 

a cor da veste dos cardeais que simboliza o sangue derramado de Cristo: nesse descenso, esse 

“seguidor” (sigo o trilho estreito) despe o rosto ao depor a cor, essa cor roxa que intumesce 

nos “hibiscos murchos” e na palavra final “hematomas”.    
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Na matéria orgânica que o poema “misiones” enuncia existe um teatro das cores que 

se ativa de “o preto dos gravetos” ao “folhedo negro de brotos e destroços”, depois e pela 

ação “das sombras nítidas dos sóis longos”: as suas sombras recombinam cores e o caroço do 

outono, talvez amarelecido, é atravessado pelas estrias escuras, talvez ocres, daqueles “restos 

de estio”. Aqui, em “ostro”, o escuro emaranha os verdes e os pretos.  

Uma rápida visada sobre as cores em Roça barroca revela que no poema “Coix 

lacryma” (ou seja, planta lágrima-de-nossa-senhora; capim-rosário, “rosário de biúras”), há a 

imagem [os grifos são meus] de “frutos cinzas / que o sol enegreceu” e, depois, “[...] o rosto / 

mudo sobre folhas / murchas (lágrimas), / miúdas, rubras, / úmidas”. (BAPTISTA, 2011, p.117). E em 

“cortejo noturno”, poema sobre as lunações, há a descrição do puçá de caranguejos (“tanino 

do mangue-bravo / fez o azul das carapaças”) e do cesto (“no cesto da lua nova / frutos roxos 

de figueira”) (BAPTISTA, 2011, p.131). E no poema “29 dias” há uma transição do rubro ao negro 

(“restos de flores de goivo, / gomos e lábios vermelhos [...] / dedos trêmulos e beijos / sobre 

seus cabelos negros [...] restos de flores de goivo / sobre seus cabelos negros”), enquanto, no 

plano da migração das imagens ou das proliferações neobarrocas, o verso “o pólen poento”, 

do poema “SUE”, ressoa em “o poente poeirento” (BAPTISTA, 2011, p.132). Cinzas, negros, 

vermelhos, azuis e roxos contra os verdes da vegetação e aqueles amarelos do ipê, da tecoma 

e de Vincent van Gogh.        

E se o “escuro” emaranha os verdes e os pretos, o “turvo” do rio e o “sombrio” do 

sono incidem no ‘chiaroscuro’ (típico do barroco) que o poema “ostro” intensifica. Nessa 

mirada, “Vegetação”, poema de Claudio Nunes de Moraes incluído em Na virada do século: 

poesia de invenção no Brasil (2002)33, concebe a natureza como tonalidade: 

 

  VEGETAÇÃO 

 

  Entre o girassol-do-mato  

– (malmequer- 

do-rio-grande) 

com flores reunidas 

em capítulos  

solitários – 

e o bem-me-quer 

(de-todos-os-meses) 

 

intervalos regulares 

 

 

                                                           
33

 Organizada por Claudio Daniel e Frederico Barbosa, a antologia Na virada do século: poesia de invenção no 

Brasil inclui os poemas “Rúbia aura”, “Os móbiles de bronze”, “Invisível o zênite” e “Leonado”, do livro 

Corpografia, de Josely Vianna Baptista, e um fragmento de “Outro” (v. Introdução), poema ‘serial’ de Josely e 

Arnaldo Antunes.  
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compreendidos 

entre o ver- 

de-escuro (que tem uma tonalidade 

entre essa cor 

e o preto) 

 

e o ver- 

de-claro (que tem uma tonalidade 

entre essa cor  

e o branco) 

 

além de toda 

uma gama 

de cinzas. 

 
(DANIEL; BARBOSA, 2002, p. 116)  

 

 

João Guimarães Rosa relata na crônica “Uns índios (sua fala)”, de Ave, palavra 

(1970), a conversa que teve com os Tereno, povo meridional dos Aruaque, em Campo 

Grande/MS, e o vocabulário em que fez “uma descoberta”: suas cores. Eram “vermelho – a-

ra-ra-i’ti; verde – ho-no-no-i’ti; amarelo – he-ya-i’ti; branco – ho-po-i’ti; e preto – ha-ha-

i’ti”. Rosa supôs que “o elemento i’ti deveria significar ‘cor’ – um substantivo que se 

sufixara; daí, a-ra-ra-i’ti seria ‘cor de arara’. [...] Então gastei horas na cidade [de 

Aquidauana], querendo averiguar. Valia. Toda língua são rastros do velho mistério”. Mas 

depois de ouvir os informantes indígenas, reticentes, “i’ti não era aquilo”: 
 

Isto é, era não era. I’ti queria dizer apenas “sangue”. Ainda mais vero e belo. Porque, 

logo fui imaginando, vermelho seria “sangue de arara”; verde, “sangue de folha”; por 

exemplo, azul, “sangue do céu”; amarelo, “sangue do sol”; etc. Daí, meu afã de poder 

saber exato o sentido de hó-no-nó, hó-pô, h-há e hê-yá. Porém, não achei. Nenhum – 

diziam-me – significava mais coisa nenhuma, fugida pelos fundos da lógica. Zero 

nada, zero. E eu não podia deixar lá minha cabeça, sozinha especulando. Na-kó i-kó? 

Uma tristeza. (ROSA, 1986, p. 95).    

 

Se “toda língua são rastros do velho mistério”, o poema “ostro” parece procurar a 

“valência sonora animizada” que Walter Benjamin lia na “particular similitude” entre o 

significante e o significado, a que seria – na hipótese de Johann C. Hallmann redita em 

Origem do drama barroco alemão (1928) – atributo exclusivo da língua alemã. Hallmann, ao 

ver no Barroco a linguagem “sensual e natural” de Jacob Böhme34, sustentou que “Cada coisa 

tem sua boca para manifestar-se. Essa é a linguagem natural, em que cada coisa revela seus 

atributos [...]” (BENJAMIN, 1984, p.224). O que fala em “ostro”? 

                                                           
34 “Todas as coisas têm a sua boca para se revelarem. Essa é a linguagem da natureza, pela qual cada coisa fala a 

partir dos seus atributos e se revela sempre em si mesma [diz Hallmann]. A linguagem falada é [para Böhme] a 

esfera da manifestação livre e primordial da criatura; contra ela, a imagem alegórica da escrita escraviza as 

coisas nos labirintos excêntricos da significação” (BENJAMIN, 2013, p. 218-219).          
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 Em termos de valência sonora – entre as palavras e coisas que elas nominam –, cabe 

evocar a afirmação de Octavio Paz, em O arco e a lira (1956), de que “o poema é feito de 

palavras, seres equívocos que, se são cor e som, são também significado” (op. cit., 2012, p.26) e 

considerar, ainda, a hipótese da “audição colorida” de Louis-Bertrand Castel, que Claude 

Lévi-Strauss menciona no ensaio “Os sons e as cores” (1993), a partir da leitura de “Vogais”, 

de Rimbaud: “A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles”. Palavras-cor. Palavras-som. 

E as palavras que são as coisas (Hallmann via Benjamin).  

Como foi visto, Josely traduziu o verso sagrado “Urukure’a i omopytû i oiny” com o 

vocábulo lusco-fusco, com “os uu que se repetem imprimindo um som soturno” (BAPTISTA, 2011,  

p. 65). Por essa arte da composição, em “ostro”, o “teatro das vogais” parece encenar a 

passagem do olhar, das áreas sombrosas (o som dos uu) até o leito (o sereno dos ee). Verdes e 

brancos de Rimbaud. E, no entanto, o poema “ostro” é atravessado por uma “civilização 

vegetal” e reúne a variação cromática mais usual entre os ameríndios – o vermelho do urucu e 

o preto do jenipapo se misturam na cor roxa do hematoma. Em Josely, as palavras são cor e 

som e significado, à procura da música original / originária:  
 

[...] O limite não está fora da linguagem, ela é o seu fora: é feito de visões e audições 

não linguageiras, mas que só a linguagem torna possíveis. Por isso há uma pintura e 

uma música próprias da escrita, como efeitos de cores e de sonoridades que se 

elevam acima das palavras (DELEUZE, 2011, p. 9).  

 

Contérmino das pesquisas de Roça barroca, o antropólogo e etnomusicólogo 

Guillermo Sequera explicita no ensaio “O som dos índios Mbyá” – publicado na seção 

“Ameríndia” da Musa Paradisiaca: antologia da página de arte e cultura (1995-2000), de 

Josely Vianna Baptista e Francisco Faria –, a ambiência sonora do mundo guarani: 
 

O conceito mbyá do som se origina em andu, perceber a biodiversidade do mundo 

natural, e construir através da palavra ayvu, música vocal e discurso instrumental. 

Os animais podem cantar (puraéi), falar (ñe’e), emitir sons (ombota), bufar (ovuha), 

rugir (okôrôro), uivar (oguahu). A percepção parte do silêncio (kîrîriri), e chega ao 

estrondo do raio (ara sunu). A representação social se manifesta numa variedade de 

formas e técnicas; estas estão vinculadas a rituais, danças, corais, e a uma 

apropriação mbyá da experiência intercultural. É justo falar de uma cosmofonia 

mbyá – ordenamento cultural dos sons (SEQUERA, 2003, p.666).            

 

No seu próprio ordenamento cultural dos sons, a poética de Roça barroca varia entre o 

semântico e o a-semântico, numa “hesitação entre som e sentido” (na definição célebre da 

poesia de Paul Valéry), e inventa sua “paisagem sonora”, conceito de Murray Schaffer, em O 

ouvido pensante (1992). A ambiência sonora ameríndia/neobarroca, assim, torna visíveis os 

mundos inauditos que o logos moderno ocidental não alcança.  
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Nesse contexto, é necessário rememorar que a música é uma sintaxe e, em todos os 

poemas, “ostro”, em especial, o estranhamento da enunciação é efeito de assonâncias e 

acúmulo de timbres vocálicos que reincidem, emaranhando-se, como no “remoinho” 

verbivocovisual final do poema que, não por acaso, enfatiza a sua condição intervalar por 

estar entre parênteses: “(o rosto / um esboço fosco / de barro e emplastro / de borra e mosto / 

– hibiscos / murchos / estames / hematomas)” (BAPTISTA, 2011, p.112-113).  De “rosto” a “mosto”, de 

“barro” a “borra”, o emplastro (um curativo) adere à pele como máscara, porque a borra 

encontra o mosto – o sumo das uvas frescas, segundo a enologia – e, no teatro das 

tonalidades, o vegetal acoberta o esboço de um rosto em lenta desaparição. Essa recursividade 

incompleta (com sutis variações) é efeito da cosmofonia de Roça.   

Tendo visto a artificialização dessa linguagem poética pela condensação ou pela 

deriva de semas (borra/barro e mosto/rosto), cabe supor que o poema “ostro” consuma a 

formulação de Lezama Lima, segundo a qual o poema é “um espaço resistente entre a 

progressão da metáfora e a queda da imagem”, isso porque a palavra-verso ‘hematomas’ 

parece ser a própria imagem decaída, ponto final em que tudo o que foi dito no poema “se 

resolve” (como vimos na palavra ‘relíquias’, a palavra-verso final de “missiones”), com certo 

eco matemático daquela “filosofia da composição” imaginada por E.A.Poe.         

Por último, cabe tomar o poema “ostro” como cena do descentramento do eu, porque a 

sintaxe deixa supor que o rosto diluído é o outro (tu), mas também o próprio, em imersão no 

ambiente natural, como Emanuelle Coccia invita em A vida das plantas: 

“Imagine ser feito da mesma substância que o mundo que o rodeia. Ser da mesma natureza 

que a música, uma série de vibrações do ar, como a água-viva, que não passa de um 

espessamento da água” (COCCIA, 2018, p 37).  Uma imersão em um mundo torrente.   

 A poética sinestésica de Josely Vianna Baptista solicita uma leitura com escutas,  

porque, tendo perdido a Stimmung – a atmosfera do ambiente –, o leitor mais hermético se 

perdeu de toda a cosmofonia, como Giorgio Agamben supôs em “Ideia de música”:  
 

A nossa sensibilidade, os nossos sentimentos, já não nos prometem nada: 

sobrevivem ao nosso lado, faustosos e inúteis como animais domésticos de 

apartamento. E a coragem – perante a qual o niilismo imperfeito de nosso tempo não 

cessa de bater em retirada – consistiria precisamente em reconhecer que já não 

temos estados de alma, que somos os primeiros seres humanos não afinados por uma 

Stimmung, os primeiros seres humanos, por assim dizer, absolutamente não 

musicais: somos sem Stimmung, ou seja, sem vocação. [...] A alma humana perdeu a 

sua música – e por música entende-se aqui a marca na alma da inacessibilidade 

destinal da origem. Privados de época, esgotados e sem destino, chegamos ao limiar 

feliz do nosso habitar não musical no tempo. A nossa palavra regressou 

verdadeiramente ao princípio (AGAMBEN, 2013. p. 86).      
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Nessa estância, o estar à escuta de “almas visíveis como sombras” leva a lermos a 

linguagem de Roça barroca como um campo semovente de tons (cor/som) – ou como 

entonação (Trubetskoy/Heller-Roazen) nas suas invenções de paisagem –, tons que são 

também significado e, em consonância com o imaginário barroco, são claro-e-escuro. Porque 

luz e sombra, entre caducidade e germinação, são recorrentes nesses poemas.    

 Então, se adensam os traços melismáticos do Simbolismo e a visiva concretista. 

Rememoremos um poema oracular de Paulo Leminski, do livro La vie en close (1991): 
 

  isso sim  me assombra e deslumbra 

como é que o som penetra na sombra 

e a pena sai da penumbra 
(LEMINSKI, 1991, p. 77).   

 

poema inteiro feito de Visões e Audições (com rimas ricas em ombra e umbra, ao 

modo do trobar clus provençal) e que orbita e reverbera em torno da palavra umbra (do 

Latim, sombra). Na superfície do grafema em que, literalmente (ou seja, na littera), a palavra 

som penetra na palavra sombra e (pen)umbr(a) contém o vocábulo que ressai,  os substantivos 

insinuam o dentro/fora de sombra, na singularidade sensível da audição que é visão e vice-

versa. O assombro feito de permutação e condensação entre sílabas.      

Em uma passagem de “Os poros flóridos”, poema de Sol sobre nuvens (2007), 

Baptista parece ressoar Leminski e incorpora ao teatro barroco de luz e de sombras uma 

dimensão térmica, porque “as sombras suam” e “ressumbram” (gotejam), enquanto as 

“sombras calcinadas”, ao fim, consumam a imagem do que se incendiou, ficou cinza:       
   

III 

 

Fim de tarde, as sombras suam 

sua tintura sobre as cores, extraem 

da fava rara da luz o contorno das coisas, 

as rugas na concha de um molusco, 

grafismos, vieiras milenares com reservas 

de sal, poema estranho trançado 

com esgarços de oleandros, 

enquanto corpos 

mergulham em câmara lenta, 

e nada é imagem 

(eu corpo branco em mar de sargaços), 

nada é miragem 

na tela rútila das pálpebras. 

 

As sombras suam, ressumbram, 

e essa é a sombra mais certa das sombras 

calcinadas que me cercam.   

  

[...] (BAPTISTA, 2007, p.93) 



58 
 

1.4  Aqui, roça barroca, moradas nômades 

 

 

roça barroca 

 

  

viu o primeiro sol 

depois do inverno 

desembrulhar, folho por 

folho, os rebentos 

 

em cada greta 

e grumo 

do terreno 

foi descobrindo 

grelos 

e vergônteas, 

ocelos verdes 

e outros 

arremedos 

 

no alfobre 

farto de bolor 

e mofo, 

sobre os sulcos 

cheios 

de refolhos  

– em cada covo 

um eco de silêncio, 

a própria sombra 

um paroxismo 

de roxos 

 
(BAPTISTA, 2011,. p.128) 

 
 

 

Ao contrário da paisagem outonal do poema “missiones”, aqui, na roça barroca, 

“o primeiro sol” instaura a estação primaveril e o “desembrulho” dos rebentos da flora parece 

repisar o rebentamento de Ñande Ru, como o lemos em “SUE” (v. Uma introdução). 

Não estão nominados os cultivos “verdadeiros” (ete) que, segundo a mitologia guarani, 

situam-se na “morada dos deuses” (PISSOLATO, 2007, p. 58), com o ciclo do milho (avaxi), 

fundamental em sua cultura, ou o plantio da mandioca (mandio) e da batata-doce (jety). 

Assim, pode-se presumir que a roça consubstancie a Urpflanze de Goethe – a “planta 

primordial” nos termos de A metamorfose das plantas (1790), a “roça primal”, pois a 

indeterminação do sujeito do verbo ‘ver’ poderia figurar um deus na cena da origem. 
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Na arte do enquadramento, todavia, o poema enuncia o multiverso da paisagem: 
 

[...] Onde a ciência clássica via um único mundo, que compreendia dentro de si 

todas as espécies viventes e hierarquicamente ordenadas, das formas mais 

elementares aos organismos superiores, Uexküll, em vez disso, estabeleceu uma 

infinita variedade de mundos perceptíveis, todos igualmente perfeitos e ligados entre 

si como uma gigantesca partitura musical, e, embora incomunicantes e 

reciprocamente exclusivos, em cujo centro estão pequenos seres familiares e ao 

mesmo tempo distantes chamados Echinus esculentus, Amoeba terrícola, 

Rizhostoma pulmo, Sipunculus, Anemonia sulcata, Ixodes ricinus etc [...] 

(AGAMBEN, 2017, p.66).   

Giorgio Agamben, em O aberto: o homem e o animal (2002), assim descreve os 

“passeios pelos mundos incognoscíveis” do zoólogo Jakob von Uexküll, enfatizando a 

distinção entre Umgebung, o espaço objetivo do vivente, e Umwelt, o mundo-ambiente dotado 

de séries de elementos “portadores de significado” e das “marcas” de referência exclusivas 

dos animais. Nesse sentido, diz, o “mundo unitário não existe, assim como não existe um 

tempo e um espaço iguais para todos os viventes” (id., p. 66-67).     

Nos “mundos incognoscíveis” que o poema “Roça barroca” figura, uma pletora de 

ramos e de brotos, grânulos e embriões, igualmente “incomunicantes”, comporta esse viveiro 

(alfobre) onde “o primeiro sol / depois do inverno” causa, pelo incidente da luz, “um 

paroxismo de roxos”. Jardim “e” jângal, esse teatro vegetal – ao modo de “SUE”, o poema da 

ativação da natureza – decorre da luz solar que vai “descobrindo”, sobre a roça, o corpo cavo 

de cada coisa sob e “sobre os sulcos cheios de refolhos”.    

Há um certo culteranismo na nomenclatura inusual, mas esse “desembrulhar” do 

espaço objetivo do vivente (Umgebung) pelas palavras dá sentido ao mundo-ambiente 

(Umwelt), e o leitor aciona o texto descobrindo-o, “folho por folho”, numa torrente de 

dicionário35 (“penetra surdamente no reino das palavras”, diz Drummond), ao percorrer o 

“terreno” semântico em uma trilha de significantes ora inteligíveis ora apenas latentes. Para 

além da sua recidiva sonora (greta/grumo/grelo/vergôntea/ocelos verdes), o poema 

desencadeia uma reaparição da imago de “grumo” (grão/coágulo de pequena proporção) na 

imagem “paroxismo de roxos”, ou seja, o sol faz, ao fim, a sua sombra-hematoma.  

                                                           
35

 Vide a “festa barroca dos vocábulos”: Alfobre: viveiro onde se criam plantas até a época de serem 

transplantadas. 2. canteiro entre dois regos por onde corre água. 3. Fig. lugar que produz grande quantidade de 

qualquer coisa. Etimologia: escavação, buraco, fossa. Grelo: Morfologia botânica: embrião quando surge da 

semente. 2. germe dos bulbos, rizomas e tubérculos, ao aparecer fora da terra, broto.  Grumo: 1. minúsculo grão, 

grânulo. 2. amontoado de pequenos grãos ou pequenas partículas. 3. coágulo de pequena proporção. Grumar: v. 

1. dar ou tomar forma de grumo; reduzir-se a grumo. 2. coagular-se. Grumecer. Grúmulo: pequeno montinho, 

outeiro. Ocelo: 1. pequeno olho. 2 Biologia. mancha arredondada que lembra um olho, com um círculo de uma 

cor, contido em outra, de cor distinta. 3. Anatomia zoologia. olho ordinário dos artrópodes e outros 

invertebrados; estema; olho simples. Etimologia. Latim ocellus (olho pequeno), diminutivo de ocullus 

(DICIONÁRIO HOUAISS).           
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 Em se tratando da roça de feitura barroca, a figura final de “um paroxismo de roxos” – 

paroxismo sendo lido como o espasmo agudo ou a intensificação dos sintomas de uma 

afecção – parece condensar a imagem dum acúmulo de sangue debaixo da pele, o hematoma 

depois da hemorragia, porque o anamá, sangue parental em língua guarani, foi historicamente 

combatido pela invasão ibérica (“nenhum gesto” e “nenhum rosto”), mas nunca extinto. O 

corpo guarani conserva, ainda, as marcas desse “sol-descobridor”, sol-Colombo. Em outra 

chave, no entanto, o poema evoca simplesmente o efeito da luz nos ocos dum covo, luz-germe 

dos rizomas, bulbos e tubérculos, como se “os rebentos” vegetais cantassem (sem voz) uma 

nova geórgica, o cântico agrícola de saudação solar. 

 E também nesse texto a diaforia pede ler o substantivo vergôntea como duplo – “foi 

descobrindo/ grelos/ e vergônteas,/ ocelos verdes/ e outros/ arremedos” –, porque significa ora 

ramo da videira, sarmento, rebento e broto, na Botânica, ora filho ou prole, em sentido 

figurado. E como esse pathos decorre do enfrentamento das durações entre a vida animal 

humana e a vegetal, depreende-se, de “filho” a “broto”, a vizindade de dois mundos 

incognoscíveis, símiles somente pela metáfora da gênese, comum a ambos. 

    Entretanto, o verbo ver na terceira pessoa do singular instaura uma dissonância na 

semântica e temos que um neutro testemunhou a travessia no terreno do primeiro sol, porque 

Ñande Ru pode tê-lo visto, ou ninguém, ou nada, ou todo mundo “viu o primeiro sol / 

desembrulhar”; ou essa visagem pode ter se dado à própria roça, porque foi ela que viu. Na 

“infinita variedade de mundos perceptíveis, todos igualmente perfeitos e ligados entre si como 

gigantesca partitura musical”, outra hipótese plausível é a de que cada um dos “ocelos verdes” 

viu essa translação do escuro invernal para o roxo: ocelo (ocellus), pequeno olho, diminutivo 

de ocullus. Pois fora da opsis antropomórfica a visão vegetal se estende no decurso do sol – 

uma relva de olhos. Uma hipótese plena de hipóteses.      

  De forma mais direta, o poema pode ser lido como espécie de canto de saudação ao 

Sol (um topos universal, a exemplo de Here comes the sun, de George Harrison), porque os 

Guarani são também autodenominados “filhos do sol” (LADEIRA, 2008, p. 46) e há, ainda, o tema da 

brevidade da vida que Lévi-Strauss identificou nos Guarani (PISSOLATO, 2007, p.59), memento mori 

(lembra-te que morrerás) que tem a sua contraparte no tema da floração festiva. Assim, em 

“Roça barroca”, o mundo vegetal se torna cognoscível:  
 

As plantas são a transfiguração metafísica da rotação do planeta ao redor do Sol, a 

soleira que transforma um fenômeno puramente mecânico em acontecimento 

metafísico. E mais: elas fazem o Sol morar na Terra: transformam o sopro do Sol – 

sua energia, sua luz, seus raios, nos próprios corpos que habitam o planeta, fazem da 

carne viva de todos os organismos terrestres uma matéria solar (COCCIA, 2018, p. 86).             
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E esse mundo incognoscível que o poema-título do livro apresenta como viveiro 

encontra na figura dos rebentos (vegetais) a proliferação exata daquele deus guarani que brota 

desde o caos obscuro do começo. A roça é um confim de compossibilidades e, em 

consonância com Coccia, a ‘concertação’ antes incomunicante pensada por Uexküll alcança 

aqui uma comunicação cósmica, uma torrente de mundo a mundo:  
 

[...] Mediadores cósmicos, as plantas são seres ontologicamente anfíbios: conectam 

os meios, os espaços, mostrando que a relação entre ser vivo e meio não pode ser 

concebida em termos exclusivos (os da teoria dos nichos ou os de Uexküll), mas 

sempre inclusivos. A vida é sempre cósmica e não uma questão de nicho; nunca está 

isolada num único meio, mas irradia em todos os meios; faz dos meios um mundo, 

um cosmos cuja unidade é atmosférica (COCCIA, 2018, p.80-81).     

 

Essa vida cósmica e atmosférica que o teatro vegetal do poema-título reencena 

transcorre na roça (kokue, em guarani, cf. PISSOLATO, 2007, p.60) – com uma polissemia que 

atravessa campos semânticos variados, na sua sinonímia com roçado, lavra, lavoura, leira, 

lavrada, seara, semeada, plantio, plantação e, ainda, sítio, gleba, granja, chácara e fazendola, 

além de roça como o interior – e, como metonímia do barroco, podemos lê-la como “retábulo” 

de covos e eiras, valados e cercas. A roça de fato cultivada pela poeta (Uma introdução) é, 

também, uma súmula da natureza codificada, nos termos de Lezama. A roça é epicentro da 

economia e cultura material ibérica e ameríndia e, não por acaso, essa imagem resume e 

enuncia todo o contexto do poemário de Josely Vianna Baptista.   

Paisagem de cultura, a roça barroca recapitula a madeira policromada das talhas 

fitomórficas de Mestre Valentim (século XVIII) (v. ARAÚJO, 2018, p.237-239) e se inscreve em uma 

“forma de arte” do que Riccardo Averini denominou tropicalidade do barroco: 
 

A exuberância da decoração barroca não excede o verdor impetuoso e desordenado 

da vegetação tropical, pelo contrário, adapta-se-lhe perfeitamente, e, nos seus 

esquemas compositivos, oferece um critério de seleção e um registro de ordem: 

como intensidade e variedade, é um “menos”, não um “mais”. Em exata 

conformidade com os critérios normativos das estéticas contemporâneas, a passagem 

do ambiente natural ao artístico é uma transcrição de dados, emoções, destinada a 

obter com o “mais” o “menos”, e não vice-versa, como julga a crítica adversa [ao 

barroco]. [...] Mas o olhar habituado às inextricáveis convulsões da floresta tropical 

ou às pitorescas misturas de culturas das primitivas fazendas tropicais – onde 

gigantescas e estéreis árvores de tronco elevado se alternam com baixas plantas 

produtivas, e o milho, cacau e hortaliças crescem em liberdade entre umas e outras, 

sem que o homem intervenha para corrigir e dirigir (a sua única função é recolher o 

produto) – o olhar avezado a tanta desordem natural, à qual acrescenta a gama 

vivíssima das incríveis flores espontâneas, sabe perceber imediatamente a regra 

distributiva e pacificante da estrutura, nos “retábulos” de talha, e sente também 

rapidamente como esta forma de arte [barroca], se provém da natureza, e a imita, 

sabe porém superá-la, constringindo-a na disciplina do número (AVERINI, 2013, p. 27).  
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 Com Averini, a “tropicalidade do barroco” encontra uma expressão minimalista, uma 

fatura de arte contemporânea, e nos impele a ler os poemas de feição neobarroca de Josely 

também como o “mais” (em um critério de seleção que opera pela proliferação de 

significantes) que alcança o “menos”, considerando que a condensação e o retorcimento da 

imagem, a reincidência - de um a outro poema - das mesmas metáforas e vocábulos, a síncope 

de muitos ritmos ou a brevidade dos textos podem ser lidos como os estilemas de uma 

linguagem minimalista: a exuberância contida. Como efeito de sua linguagem, uma sensação 

minimal de solitude havida entre o verde e o barro.  

 Uma contraposição de “Roça barroca” a Vegetation Room Inhotim (2010-2012), de 

Cristina Iglesias (escultura/arquitetura de aço inox, bronze, resina de poliéster e fibra de vidro, 

site-specific em uma clareira da mata de Brumadinho) é apropriada à leitura da sensação de 

solitude e de plenitude do poema: as paredes verdes com baixos-relevos em forma de flora são 

o labirinto que estreita as suas passagens tornando-as impenetráveis; na área externa há 

espelhos quase opacos que duplicam a mata; no interior, ao centro, um olho d’água; no 

conjunto, a ilusão de infinito. Nesse “quarto da vegetação” feito das formas barrocas do 

labirinto, espelho, água e luz, estar confina com o não estar, porque o corpo é confundido ao 

ambiente. “Roça barroca”, o poema, traduz essa “imersão”.  

 Em outra clave, o fato de nenhuma espécie vegetal estar explicitamente nomeada 

nesse “canteiro” – citei antes a Urplanze, a planta primordial da morfologia de Goethe – 

contribui para a percepção da cena como um multiverso visto em potência, no “viveiro”, em 

acordo com a filosofia indígena, como a descrevem Déborah Danowski e Eduardo Viveiros 

de Castro, no livro Há mundo por vir? (2017): “o que chamaríamos de mundo natural, ou 

‘mundo’ em geral, é para os povos amazônicos uma multiplicidade de multiplicidades 

intricadamente conectadas” (op. cit., p.97). Por outro lado, seria pertinente tomar a roça, como 

concebem cosmologias ameríndias, como o devir-outro que cessou: 
 

[...] O mundo tal como nós o conhecemos, ou melhor, o mundo tal como os índios o 

conheciam, o mundo atual que vai (ou ia) existindo no intervalo entre o tempo das 

origens e o fim dos tempos – o tempo intercalar que poderíamos chamar de 

“presente etnográfico” ou presente do ethnos, em contraposição ao “presente 

histórico” do Estado-nação –, esse mundo é concebido em algumas cosmologias 

ameríndias como a época que se iniciou quando os seres pré-cosmológicos 

interromperam seu incessante devir-outro (metamorfoses erráticas, plasticidade 

anatômica, corporalidade “desorganizada”) em favor de uma maior univocidade 

ontológica. Encerrando o “tempo das transformações” – a expressão é usual nas 

culturas amazônicas – os instáveis antropomorfos das origens adotaram as formas e 

hábitos corporais atuais daqueles animais, plantas, rios, montanhas etc. que eles 

viriam a ser, como aliás estava prefigurado nos nomes que eles já portavam nesse 

passado absoluto (DANOWSKI; VIVEIROS DE CASTRO, 2017, p.95).           
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Mundo cesso ou intérmino, labirinto, minimalismo, canteiro e viveiro e alfobre, o que 

o poema “Roça barroca” enuncia é o drama do sol, suas transições sobre a Terra, sua potência 

mítica (v. adiante, Cap. II). No poema, conhecemos o Sol pelo seu princípio ativo – o que desperta a 

flora – ou efeitos – em “a própria sombra um paroxismo de roxos” –, e é um procedimento 

usual de Josely essa indeterminação – o narrar pelo que não há. Outro procedimento é a 

efabulação por contraposição entre textos e versos, a exemplo do “paroxismo de roxos” que 

reverbera os “estames / hematomas” do poema “ostro” (pela coincidência da cor roxa) ou, no 

campo semântico, a solitude do poema “roça barroca” que parece desdobrar-se no abandono 

do poema “moradas nômades”. 

Como espécie de breviário do livro, o poema “Roça barroca” é fecundo como ‘campo 

de prova’, implicitamente, da partilha de um dentro/fora, das Visões e Audições que não 

pertencem à língua alguma, da imersão e da escuta, se tomarmos a roça como um Éden vago, 

tocado apenas pelos tons do entorno. Procedimentos de artificialização do neobarroco operam, 

nesse poema, para instaurar o estranhamento entre uma situação consuetudinária e trivial 

(nada acontece na superfície) e, ao mesmo tempo, cósmica e extraordinária (tudo é uma 

superfície que se desdobra). O poema da experiência do fora.  

O terreal e o etéreo constritos nas figuras das plantas.  

 Nesse instante, a solitude de “Roça barroca” encontra a de “Moradas nômades”, em 

dois poemas que podem ser lidos como a expressão diafórica de um mesmo vazio: 

 

moradas nômades 

 

carunchos e cupins roem, 

vorazes, a choupana de ripas 

 

pendem do esteio ramos de trigo, 

feito amuletos para celeiros cheios; 

tachos esfarelam crostas de grãos moídos 

e redes balançam seus esgarços, 

perto do chão onde uma nódoa preta 

mostra o antigo fogo 

 

tudo abandono e, no entanto, 

lá fora o pomar semeado 

para os que agora cruzam 

(trouxas vazias), um 

por um, os onze mil 

guapuruvus 

 
(BAPTISTA, 2011,  p.130) 
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O poema documenta, no retrato dos vazios, a mobilidade guarani que se origina, para 

alguns autores, na busca da Terra sem Mal, e, para outros, decorre do cumprimento dos ciclos 

de plantio e colheita em terras confinadas. Nessa cena, o trigo e os grãos e o pomar semeado 

são índices da prática da reciprocidade, nos termos de Celia Pedrosa:      
 

[...] de forma aparentemente ilógica, para os parâmetros da cultura ocidental, o 

plantio não implica aí a fixação à terra, mas ao contrário impulsiona seu abandono, 

pois segundo a crença indígena ele só dá frutos quando destinado a outros, aos 

desconhecidos, que ainda estão por chegar; pois já é como desconhecidos que os 

semeadores também chegarão a alguma terra já roçada, que lhes servirá de habitação 

provisória (PEDROSA, 2018, p.101). 

 

Essas “estruturas multilocais” dos Guarani, na definição de Maria Inês Ladeira, e o 

“infinito que buscam” (LADEIRA, 2008, p.31) se consumam na choupana de ripas que restou, 

semiderruída, ladeada pelos “onze mil guapuruvus” que são a cifra de uma antevisão. Como 

espécie de tomada cinematográfica (ao modo de Lavoura arcaica ou Béla Tarr), os que agora 

cruzam (trouxas vazias) encarnam, no contraplano, a deriva no mundo que é a tragédia dos 

imigrantes de América e África. E os traços da cultura material – ramos de trigo, tachos, redes 

– estão em franca disputa contra a umidade da mata e os cupins, embora a “nódoa” de fogo 

indique os gestos passados de outros rostos em comunidade. Mas aqui, roça barroca, a casa de 

ripas, como as casas-cesto, é um futuro presenteado. Ao fim, “Moradas nômades” documenta 

um personagem (per-sonare, soar através de) recorrente: o silêncio. Esse silêncio parece 

tornar dizível uma outra cena do gênesis.36 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36  No artigo “A grande savana: mundo do gênesis”, de Visão da América (1947-1975), Alejo Carpentier registra 

a sua estada no tepuí (monte) Roraima: “Nenhuma evocação literária. Nenhum mito enquadrado por um 

alexandrino ou domado por uma batuta. É o mundo do Gênesis. Mas de um Gênesis que encontra melhor 

expressão na linguagem americana do Popol-Vuh, do que nos versículos hebraicos da Bíblia: “no início” – que 

admirável precisão poética! – “não havia nada que formasse corpo, nada que pegasse em outra coisa, nada que se 

agitasse, que fizesse um mínimo roçar, que fizesse o menor ruído no céu” (CARPENTIER, 2006, p.13-14). 
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II – O dentro, fora 

 

 

 

 

 

 
Os Brancos não sonham longe como nós.  

Eles dormem muito, mas só sonham consigo mesmos.  
 Davi Kopenawa 

 

O tempo feliz é o dos longos sóis eternos,  

em que os seres são homens e são deuses. 

 Kaká Werá 
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A fonte da fala 

   

1. Ñamandu, nosso pai verdadeiro, o primeiro, 

de uma pequena parte de seu ser-de-céu, 

do saber contido em seu ser-de-céu, 

e sob o sol de seu lume criador, 

alastrou o fulgor do fogo e a neblina que dá vida.  

 

2. Incorporando-se, 

com o saber contido em seu ser-de-céu, 

e sob o sol de seu lume criador, 

iluminou-se a fonte da fala.  

Com o saber contido em seu ser-de-céu, 

e sob o sol de seu lume criador, 

nosso Pai iluminou-se a fonte da fala 

e fez com que fluísse por seu ser, divinizando-a. 

Antes de a terra existir, 

no caos obscuro do começo, 

tudo oculto em sombras, 

Ñamandu, Pai verdadeiro, o primeiro,  

aflorou-se a fonte da fala e fez com que fluísse por seu ser, divinizando-a [...] 
   

(BAPTISTA, 2011, p.30-33).     

 

 

“Porque en el principio de la literatura está el mito, y asimismo en el fin”
 37, declara 

Jorge Luis Borges, em El hacedor. O substrato mitológico é um fim e princípio de Roça e o 

mythos que esse “A fonte da fala” reapresenta é uma enunciação medular dos Mbyá-Guarani. 

Recolhido por León Cadogan em Ayvu rapyta: textos míticos de los Mbyá-Guarani del 

Guairá (1959)38
 – o texto-fonte dos Jeguakáva Tenonde Porãngue i (ou “os primeiros homens 

escolhidos que carregavam o adorno de plumas”, enquanto porãngue i significa “deuses”), 

como os Mbyá se autodenominam –, o Canto traz à cena a origem deífica da ayvu (a 

linguagem humana, o idioma, a fala), expressa em ‘e (dizer) e nhe’ë (alma-palavra). Para 

León Cadogan, o Canto II é “piedra angular de la religión de los Mbyá guaraní” (CADOGAN, 

2014, p. 31); enquanto para Pierre Clastres esse Canto é “capital para a compreensão do 

pensamento guarani, ao mesmo tempo o discurso de sua origem e a citação do seu destino” 

(CLASTRES, 1990, p.30). 

                                                           
37

 BORGES, Jorge Luis – "Parábola de Cervantes y Don Quijote". In El Hacedor. Obras Completas. Buenos 

Aires, Emecé, 1974, p.799.   
38 O antropólogo León Cadogan (1899-1973) publicou os capítulos I e II dos Cantos de Ayvu Rapyta 

em 1953 e, em 1954, o III, editando-o na forma completa em 1959. Os “ensinamentos secretos” (ñe'ẽ 

porã tenonde, as ’primeiras belas palavras’) foram recolhidos por Tupa Kuchuví Vevé, “divino 

torvelinho voador”, como os Mbyá-Guarani o renomearam (CADOGAN, 2014, p. 31).  
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 Lida “de fora”, sob o lastro ontológico da cultura helênica e hebraica ocidental, essa 

cena de um saber ameríndio ‘que se desventra’ (na densa imagem concreta e cabal “ser-de-

céu”) conserva a estranheza algo científica, porque a recursividade (a repetição) parece um 

relato objetivo de experimento, mas ao modo de uma filosofia pré-socrática de Mileto que 

nominasse “por aproximação” os fenômenos inapreensíveis da natureza. Dito de outra forma, 

o estranhamento de “A fonte da fala” parece provir de uma língua de ciência sagrada 

exclusiva aos “outros humanos, outras humanidades não-modernas” (DANOWSKI/VIVEIROS DE 

CASTRO, 2006, p. 95) a que acedemos, talvez, como realismo fantástico, desprovidos do acesso 

sensível (porque vivível) a seu código – ou seja, sem o seu mito. No entanto, a metáfora ser-

de-céu é exata para denominar a causa das “palavras-azuis” guarani: o céu, sustentado por 

palmeiras-azuis (pindo), descende seu saber em palavras ‘cerúleas’ (inclusive, numa 

reverberação, “ser desceu” é entreouvido em “ser-de-céu”). Em suma, uma metáfora concreta 

de imediata legibilidade não-ameríndia, mas aos jurua (os brancos:  juru, boca, a, cabelo, os 

de barba na boca) é vedada a revelação do Canto, enquanto aos Mbyá são dadas “belas 

palavras” (ayu porã) e voz inata para a tradução39
. 

De fato, no “Breve elucidário”, Josely anota que kuaarara – vocábulo presente em 

“okuaararávyma”, o 4º verso de I, traduzido como “sob o sol de seu lume criador” – 
 

[...] é um dos termos sagrados mais importantes para os Guarani, que não o 

pronunciam diante de estranhos. Em meio ao caos obscuro do começo, o deus 

supremo foi iluminado pelo brilho de seu próprio coração, sendo kuaarara a fonte 

dessa luz que antecedeu a criação do sol: seu “sol” era o saber contido em seu “ser-

de-céu” (BAPTISTA, 2011, p.69).    
 

No ensaio “Religião guarani”, Miguel Chase-Sardy distingue o deus Ñande Ru:  

 
Tudo o que existe emergiu, desenvolveu-se, evoluiu, oguerojera, inclusive o 

demiurgo, de uma substância primigênia vivificante [...] chamada tatachina 

[traduzida como neblina vivificante por León Cadogan] pelos Mbyá. Essência 

identificada com o relento das noites serenas, a neblina que se levanta dos bosques, a 

umidade que brota das folhas de certas árvores, a fumaraça das roças ou a fumaça do 

tabaco. Este demiurgo, criador dos deuses, da natureza e do homem, é chamado 

Ñande Ramói Jusu Papa, ‘nosso avô grande último-último’ pelos Pay-Taviterã; 

Ñande Ru Papa Tenonde, ‘nosso pai último último primeiro’, pelos Mbyá – formas 

de expressar o absoluto –; e Ñande Ru Vusu, ‘nosso pai grande’, pelos Avá-Chiripá. 

Tupã é apenas um dos deuses. O da tempestade, do raio, dos relâmpagos, das 

nuvens, das águas e do céu e da terra, que a catequização colonial converteu em 

Deus [único] (CHASE-SARDY, 1988, p.16).    

 

                                                           
39

 No estudo A duração da pessoa, Elizabeth Pissolato registra: “[...] devo observar que muitos Mbya tem um 

gosto e talento especial para a tradução. A construção de metáforas, o uso de uma ‘bela’ linguagem extrapolam o 

universo da reza mbya ou do idioma em que é feita. Também em português pode-se ouvir de alguns Mbya mais 

experimentados um discurso elaborado na forma de oratória” (PISSOLATO, 2008, p.35). 
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Movido pela mesma substância primigênia de Ñande Ru – o “nosso pai último último 

primeiro”, na tradução de Chase-Sardy, que revela a divindade ‘ordinal’ que está no princípio 

e nos fins do fim (último-último) –, Ñamandu faz de si a “fonte da fala” como um atributo 

pelo qual se transmite aos humanos, como expressa a 4ª estrofe do mesmo Canto II, em Roça, 

“[...] antes de a Terra existir, / no caos obscuro do começo, / tudo oculto em sombras, / o 

princípio de um som sagrado ele, a sós, criou” (BAPTISTA, 2011, p.33), ou na versão de Pierre 

Clastres (com tradução de Nicia Bonatti), “[...] a terra não existe ainda, / reina a noite 

originária, não há saber das coisas: / ele faz brotar, única, / a fonte do canto sagrado” 

(CLASTRES, 1990, p. 30); o “saber divino”, em Clastres, é o “ser-de-céu” em Baptista. Assim, o 

fundamento dos Mbyá é a divindade da ayvu, sendo ela “Palavra cujo movimento conduz do 

mesmo ao mesmo, dos homens enquanto região do divino ao divino em si” (id., p. 31),  porque o 

humano deriva de e revirá a deus. Esse é um dos pontos basilares da mitopoética Guarani: a 

palavra evolve de Ñamandu.  

Por essa ordenação, à criação do fogo e da neblina sucede, terceira, a da fala, pela qual 

Ñamandu faz comunidade e comunica o seu saber, ou, em termos mais claros, a cada canto ou 

plegária o indivíduo guarani corporifica seu deus (diríamos, liricamente: o traz à ponta da 

língua). Trata-se de uma volta, a cada fala, daquele tempo da origem, aproximando-nos do 

que Mircea Eliade formulou em Mito e realidade (1964): 
 

O tempo mítico das origens é um tempo ‘forte’, porque foi transfigurado pela 

presença ativa e criadora dos Entes Sobrenaturais. Ao recitar os mitos, reintegra-se 

àquele tempo fabuloso e a pessoa torna-se, consequentemente, “contemporânea”, de 

certo modo, dos eventos evocados, compartilha da presença dos Deuses ou dos 

Heróis. Numa fórmula sumária, poderíamos dizer que, ao “viver” os mitos, sai-se do 

tempo profano, cronológico, ingressando num tempo qualitativamente diferente, um 

tempo “sagrado”, ao mesmo tempo primordial e indefinidamente recuperável 

(ELIADE, 1986, p. 21).   

 

Cabe observar que, em se tratando do discurso mítico guarani, León Cadogan 

distingue os “mitos esotéricos”, sagrados, e “mitos exotéricos”, não sagrados, os quais 

incluem narrativas etno-históricas – os relatos que reportam lutas da Contraconquista e os 

deslocamentos. Em Roça barroca as traduções e as reescrituras remontam aos mitos 

esotéricos de Ayvu Rapyta – cujos fragmentos são ainda cantados na casa de reza (opy) no 

ritual da poraei –, ou seja, Josely faz transcriação dos “mitos cosmogônicos em que Deus cria 

seu próprio corpo, o universo, os astros, a Terra e os primeiros homens” (LITAIFF, 2018, p.25).  

Nesse estado liminar de seus “novos mitos”, o tempo primordial revém.   

Uma breve expedição a concepções sobre a natureza do mito é, aqui, necessária.  
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Em O mito e o homem (1939), Roger Caillois procura repertoriar as inúmeras 

abordagens do mito e mitologia, desde a concepção da narrativa mítica como “tradução 

poética dos fenômenos atmosféricos” (para ele, primeiro nível de determinação do mito) em 

que o curso do sol, as fases da lua, eclipses e tempestades eram antropomorfizados (op. cit., p.18), 

até níveis mais sobredeterminados culturalmente e, portanto, multifários. Nesse sentido, 

“considerar o mundo dos mitos como homogêneo e sob uma chave única é uma fantasia do 

espírito [mais reducionista], tendente a ver o mesmo sob o diverso”.  

  Dois referentes são centrais na leitura de Caillois: o xamanismo vs. o manismo 

(sistema de culto aos finados que afirma uma solidariedade entre os vivos e os mortos):  
 

[...] se ha sostenido que el hombre religioso se inclina con respeto ante las fuerzas 

superiores, mientras que el hechicero se esfuerza en dominarlas. [...] las 

investigaciones etnográficas han dado por resultado oponer, como representativos 

de las dos actitudes fundamentales del espíritu, el chamanismo, que expressa la 

fuerza del individuo en lucha contra el orden natural de la realidad, y el manismo, 

significado de la aspiración, por el abandono de si mismo, de la identificación del 

yo y del no-yo, de la conciencia y del mundo exterior. Ahora bien, esa es 

precisamente la distinción establecida en el mismo sistema entre lo poético y lo 

mágico: “Es evidente que lo maravilloso aparece en las creaciones espirituales, em 

la poesía y en las leyendas de la humanidad, como un fenómeno místico, originado 

por la renuncia, mientras lo mágico, por el contrario, proviene de la necesidad 

primitiva del yo de librarse de la realidad inasible y de adquirir el poder con ayuda 

de la magia [o trecho entre aspas é citação de “Histoire da la Civilisation africaine” 

(1936), de Leo Frobenius] (CALLOIS, 1939, p.8-9).    

 

O maravilhoso em Roça barroca parece provir da identificação entre eu e não-eu, 

consciência e mundo exterior. O xamânico parece dar acesso a um vasto manismo.   

Pela complexidade do tema, convém recopilar o debate de Furio Jesi, em O mito 

(1973), que, à procura de uma base filológica, observa que, no transcurso etimológico do 

mito, lido como “mistura de contrários”, “a união de mythos e de logos corresponde à 

desvalorização de mythos como ‘palavra eficaz’ [sentido originário] em favor de lógos [...]” 

(JESI, 2000, p.25). Nesse contexto, “a mitologia, diz Platão [República, 392a], é atividade que entra no 

âmbito da poiésis (...) e que tem por material histórias sobre ‘deuses, seres divinos, heróis e 

viagens ao além’” (id., p.16), histórias nas quais o objeto era dado pela sua representação, 

enquanto “o objeto da palavra mythos continua a ser para nós [que não temos acesso às fontes 

do mito grego] diretamente inacessível” (ib., p. 35). Em outra clave, Furio Jesi sustenta que o 

mythos, sendo “evocação de acontecimentos passados”, impõe ligação entre passado e 

presente, mas numa “historicidade paradoxal das culturas em que o passado antecipa e 

consagra, autentica o presente” (JESI, 2000, p. 26).  

§ Paráfrase: nenhum gesto sem (ser autenticado pelo mito ameríndio) passado.  
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No transcurso dessa deriva semântica, o Renascimento – como o postula Jesi – passa a 

distinguir experiência do mito e ciência do mito (esta firmada como “ciência do que não 

existe”). Mas no Iluminismo e Romantismo, como “objeto em si das supostas ‘ciência’ e 

‘história’ do mito, o mito escapa a qualquer conhecimento científico porque é um objeto 

fantasma que [...] remete implicitamente a cognoscibilidade da sua essência para uma 

hipóstase precedente e hoje inacessível, perdida”, pois “a única ciência hoje possível é a 

história da historiografia” (JESI, 2000, p. 54). No século XIX, em outra linha, um “sentido 

autônomo e objetivo da forma de expressão mitológica” foi revalorizado, porque no “pensar 

mitológico” o conteúdo e a forma, material e arte de modelá-lo são indissolúveis (JESI, 2000, p.57), 

enquanto estudiosos como Friedrich Creuzer consideraram o mito “a veste perfeitamente 

transparente do símbolo” (Sinnbild) e como J. J. Bachofen aventaram que a mitologia “é o 

conjunto de documentos que comprovam as várias fases da história humana” (id., p. 68). 

Abreviando todas as in/definições, Furio Jesi concluiu: “Os deuses transcendem abissalmente 

os dados; a mitologia faz parte dos dados” (ib., p.77)        

Na breve recensão de O mito, cabe evocar as afirmações de Ernst Cassirer, pelas quais 

“o mito se apoia sobre uma força positiva de figuração e de imaginação” e “o mito é história 

verdadeira” (JESI, 2000, p. 89-90), e a de Bronislaw Malinovski, para quem “o mito é uma realidade 

vivida”, inclusive na dimensão de “verdadeiro precedente do presente”, ou seja, “precedente 

ideal” (id., p.106-107). Retomando Malinovski, Karl Kerényi distingue mitologia “genuína” e 

“tecnicizada”, e, em favor da primeira, defende a similitude entre o fazer mitologia e o fazer 

música, devido “à autonomia da forma mitológica em si e por si (paralelamente à forma 

musical em si e por si)”, concluindo ele que: 

 

A mitologia fundamenta. Não responde à pergunta “por quê?”, mas pergunta “donde?, 

qual a origem?”. O grego permite exprimir isso com o máximo rigor. A mitologia 

nunca oferece aitía, “causas”. Apresenta-as, enquanto as aitia, como diz Aristóteles 

(Metafísica, 2, 1013a) são arkai. Para os mais antigos pensadores gregos, arkai eram, 

por exemplo, a água, o fogo, o ápeiron, “ilimitado”. Não simples “causas”, pois, mas 

antes matérias ou condições primordiais que não envelhecem, nem jamais são 

superadas, mas fazem com que tudo tenha origem nelas. São deste tipo os fatos da 

mitologia [...] (JESI, 2000, p. 111).  

Na deambulação pelas metamorfoses semânticas de mythos a mito, é necessário 

registrar a formulação de Lévi-Strauss em que “ciência do mito é a ciência, impossível, da 

essência da langue [no termo de Saussure]” – sendo que, na “ontologia em negativo”, é 

necessário “deixar falar os mitologemas por si próprios” (id., p.117-119) – e mencionar, ainda, que 

essa “máquina mitológica”, na expressão de Furio Jesi, “gira em círculo”.  
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Fecunda para a poética de Roça é a tomada do procedimento de mitologização em que, 

segundo Jung, correlatando imagens abstratas e concretas, abstratas / abstratas ou concretas / 

concretas (ou seja, fazendo a música da metáfora), “só as conexões entre dois elementos são 

arquétipos” (ib., p.135 e 139), tornando arquetípica, talvez, a afluência dos substantivos ‘ser’ e ‘céu’ 

(ser-de-céu). Dito de outra maneira, nem aitía, nem arkai, mas o que faz “girar” o poema é o 

transporte (metaphorein) de um a outro elemento.                    

Em outra direção, sendo mito uma “realidade vivida”, cumpre relacionar o mito e o 

rito, este como revalidação daquele – bastando rememorar que o mito lido em Roça barroca 

não é o seu todo enunciado em um rito da opy, pleno de gesto e ritmo e canto. O “passado 

consagra o presente” e é plausível conceber que o cósmico se comprime no passo do 

celebrante e o tempo imemoriável (aion) toma corpo e é a carnação do ritmo, rito xamânico 

ou saudação lutuosa, dança laica ou litúrgica, festa bárbara ou barroca.  

Caillois assinala a potência da festa, onde, afirma, o rito consente viver o mito: 
 

[...] fiesta: es un exceso permitido mediante el cual el individuo se encuentra 

dramatizado y se convierte asy en héroe; el rito realiza el mito y consiente vivirlo. 

Por eso se les encuentra con tanta frecuencia unidos; como que, en realidad, su 

unión es indisoluble, y su divorcio ha sido siempre la causa de su decadencia. Sin el 

rito, el mito pierde, si no su razón de ser, cuando menos lo mejor de su poder de 

exaltación: su capacidad de ser vivido. Sin él, es sólo literatura, como la mayor 

parte de la mitologia griega en la época clásica, tal como los poetas nos la han 

transmitido, irremediablemente falsificada y normalizada (CAILLOIS, 1939, p.32)      

 

E podemos ler, com Jerome Rothemberg, a potência do mito como performance:  
 

Nós temos, muitos de nós, uma concepção de mito como a história (singular) 

daquilo-que-aconteceu (também singular) num tempo no passado remoto 

(novamente: o estado do sonho, se você preferir). Mas nas tradições orais, nas 

tradições da palavra verbal, os mitos existem em muitas versões – como relatos 

declamados, individuados dos fundamentos – ou especulações sobre eles. O ato de 

narrar um mito – i.e., o narrar da narrativa – é em si um ritual, uma performance 

cultural, & a forma do mito, o impulso por trás dele, é uma pergunta implícita ou 

uma série de perguntas. [...] A resposta é o mito, que em seu primeiro uso em grego 

significou apenas contar/conversar, depois se tornou a narração dos fundamentos 

(i.é., uma narração antiga) &, só mais tarde, uma narração menos importante, em 

contraste com um segundo modo, o logos, outrora seu sinônimo. A fonte é 

tradicional, o recontar é individual, da boca de cada contador [...] (ROTHEMBERG, 

2006, p.157).  

 

Como “realidade vivida” ou “verdadeiro precedente do presente”, os mitos mbyá em 

Roça barroca apresentam-se em sua forma autônoma (em sua música em si e de si), figurando 

a matéria acausal das origens: a neblina tatachina. São o rito e a performance  

e são, também, narrativas abstratas/concretas de outra realidade vivida, a etnográfica.         
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No livro Mitologia guarani: a criação e destruição da terra (2018), Aldo Litaiff 

reporta sua pesquisa antropológica entre os Mbyá-Guarani do presente, na abordagem 

pragmatista que não separa mundo sensível e pensamento e toma o “campo mitológico como 

via de acesso à realidade etnográfica”, considerando-se o mito “uma teoria oral da prática que 

utiliza astros e elementos da natureza como ferramentas de conceitualização, ou ‘suportes 

ideográficos’ [conceito de Lévi-Strauss]” (op. cit., p.15). Como via de acesso à realidade que Roça 

barroca traduz, aquele sujeito metafórico (termo de Lezama Lima) que identificamos como o 

Caminhante – em “PASSO / após passo [...] o solo árduo // mas alado” (BAPTISTA, 2011, p.119) – 

tem seu correlato na figura dos Kesuita (ou Nhanderu-Mirim), figura que descende dos 

Jesuítas das Missões, por associação a Kuaray-Ru-Ete (‘verdadeiro Pai Sol’), que os atuais 

Mbyá identificam como personagens “encantados” que caminham sobre antigas rotas pré-

coloniais. São os Guarani que alcançaram aguidje (a ‘perfeição’) e kandire (o ‘esqueleto 

preservado’, a ‘imortalidade’), ou seja, atingiram com o corpo físico Yvy Mara Ey (‘terra sem 

mal’) (LITAIFF, 2018, p.153-159), uma terra utópica localizada no oriente, na casa do Sol, Kuaray, e 

de seu pai, Nhanderu Tenondegua.    

Havendo a distinção entre o akam, “pensamento” no sentido abstrato, e o akam djapo, 

o “pensar no fazer”, os Guarani também distinguem orereko katu (o caminho das boas 

atitudes) de teko jurua (o caminho de costumes dos brancos ou de más atitudes). (id. p.178-180), e 

o mito (nhanderekoram idjipy) ajuda a configurar uma ética própria:  
 

Uma das características mais marcantes do discurso guarani é o desejo de ir além da 

condição humana. Dessa forma, uma “ascese anticanibal” seria a transformação da 

mesma matriz triádica – animal-humanidade-divindade –, sob a égide de teko e de 

restrito regime alimentar, marcada pela instabilidade da cultura, que oscila entre a 

natureza e a “sobrenatureza” (ib., p.166).  

 

Nesse tecido mítico, a arte da tradução de Josely – que verteu mitos Mbyá em outras 

publicações40
 – se desdobra nos textos autorais de Roça, a exemplo de “Pablo Vera” 

(xamanismo e manismo) e “Salso argento” (profetismo), extremando nos poemas “Onde o céu 

encontra a terra”, “Do zero ao zênite” e “Guirá ñandu” a diaforia do Sol. Em sentido lato, 

esses textos são tão “autênticos” quanto os de Cadogan: novos mitos.   

                                                           
40

 Josely Vianna Baptista publicou traduções de mitopoética guarani em Terra sem Mal: com rolanças e 

mergulhos pelos divinos roteiros secretos dos índios Guarani (Ed. Mirabilia, 2005), livro de circulação restrita e 

que inclui o terceiro canto, “A primeira terra”; e produziu um reconto de Ayvu Rapyta no livro juvenil Os sete 

bichos da primeira terra e suas sombras (Publifolhinha, 2014). Também cotraduziu com Luli Miranda os relatos 

“Neblina vivificante: poesia e mito Mbyá-Guarani”; “Soninho com pios de periquitos ao fundo: canção de ninar 

Mbyá-Guarani”; “O amor entre os Nivacle: o mito Nasuc”, reunidos em Cadernos de Ameríndia (Tipografia do 

Fundo de Ouro Preto, 1996), e, ainda, as traduções publicadas no jornal Nicolau (Imprensa Oficial do Estado do 

Paraná), em 1987-1988, reproduzidas nessa dissertação. 
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2.1 O roçar de um a outro tempo: duas vidências  

 

 

Pablo Vera 

 
  Os selvagens creem numa cousa 

  que cresce como uma abóbora.  

Hans Staden. Duas Viagens ao Brasil  

 

homens em roda 

esfumaçam um maracá     

em forma de rosto 

com folhas 

de tabaco em fogo, 

enquanto o velho 

 

(nas cãs a coifa 

de algodão e fibras 

de caraguatá, 

perfurada por retrizes 

topázio de japu, 

penas sanguíneas 

de peito de pavó 

e o rajado da gorja 

de um tucano 

-de-bico-preto, 

alaranjado) 

 

com máscara de fumo 

e voz de criança 

(um deus fala por ele), 

rememora um futuro 

de júbilos e sustos 

 
(BAPTISTA, 2011,  p.118) 

 
 

 

 Outro ponto medial de Roça barroca, como linde ou umbral no tempo-espaço, “Pablo 

Vera” nomina aquele cacique que revelou a León Cadogan os cantos sagrados41, e – enquanto 

“misiones” desdobra o espaço nas duas ordenações históricas coetâneas, da ruína ibérica à 

táva guarani (“nenhum gesto sem passado”) – o poema “xamânico” desdobra o tempo na 

antevisão do velho que, no oxímoro barroco, alia o que é inverso: 

no transe do maracá (chocalho) o vidente “rememora um futuro”.  

                                                           
41

  Em “Catecismo da Beleza”, texto de introdução ao livro Roça barroca, Augusto Roa Bastos registra: “Ao 

salvar o indígena Mario Higinio de uma condenação injusta na prisão de Villarrica, Cadogan ganhou a confiança 

do cacique Pablo Vera, de Yro’isã, que decidiu revelar-lhe os textos sagrados [Ayvu Rapyta] que eram mantidos 

cuidadosamente guardados de toda intrusão estrangeira” (BAPTISTA, 2011, p. 18).  
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 Diante dessa cena do ritual, a descrição dos “homens em roda / [que] esfumaçam um 

maracá / em forma de rosto / com folhas / de tabaco em fogo” é toda autoevidente (porque 

temos referência em rituais indígenas no Xingu e em Roraima), mas, adiante, na estrofe entre 

parênteses – na condição intervalar que o parêntese cria –, a artificialização neobarroca 

(Sarduy) instaura a área de ininteligibilidade dada pelos substantivos ‘cãs’, ‘coifa’, 

‘caraguatá’, ‘gorja’, ‘retrizes’, ‘japu’, ‘pavó’, numa proliferação de arcaísmos, brasileirismos 

e terminologias de anatomia e zoologia que, pela arte da composição de Josely Vianna 

Baptista, faz com que a sua própria leitura seja atravessada pelo lapso de tempo (poesia é arte 

temporal) em que, ‘fora dos parênteses’, não temos entrada no rito: metaforicamente, a 

“fumaça” de significantes raros cerra-nos, por instantes, a leitura. Transposta a decifração, no 

entanto, nos deparamos com a descrição do velho de barba branca (cãs) e túnica (coifa) de 

algodão e adornos de fibra vegetal (caraguatá) e penas de ave grandes e rijas (retrizes), 

coloridas (pois topázio pode ter muitas cores), de pavó (pyroderus scutatus), um pavão-do-

mato. E há ainda “o rajado da gorja (garganta) / de um tucano-/ de-bico-preto, / alaranjado”, 

que cifra a coloração, mas que, pela diaforia, também pode atribuir à voz de criança do velho 

o timbre da voz “rajada” de um pássaro. Trata-se da mera descrição pormenorizada da 

aparência e plumária – talvez a imagem de Pablo Vera –, mas a substituição do substantivo 

(cãs/barba branca e coifa/túnica, por exemplo) e toda a sinonímia popular que a planta 

caraguatá prolifera (gravatá, gragoatá, erva-do-gentio etc.) tornam esse poema uma expressão 

do que Marcel Proust declarou: “a literatura produz na língua uma espécie de língua 

estrangeira” (DELEUZE, 2011, p.16).  

Todo o estranhamento do efeito verbal de “festa barroca” que o poema compõe 

prepara essa condição medial do velho “com máscara de fumo / e voz de criança” que se situa 

a meio caminho entre estados de vigília e vidência e recorda os futuros de “júbilo e susto” (o 

tempo que remonta ao Quinhentos, pois a citação de Hans Staden, na epígrafe, é um regresso). 

Por fim, “um deus fala por ele” e esse personagem com algo arquetípico (velho vidente, 

vidente Tirésias) rememora os seus devires como o ponto nodal em que todas as histórias 

Guarani convergem, sendo ele, o meio e médium, uma linha mediatriz entre os tempos dessa 

“transmissão”42.  

                                                           
42

 Uma hipótese curiosa de leitura: essa transmissão poderia ser ‘ilusionismo’, porque – embora o poema não 

permita essa interpretação, mas o léxico da língua guarani, sim – a palavra japú, “ave passeriforme sul-

americana”, é homógrafa a japú, “enganar, mentir, embair [...] mentira, ilusão, engano.” (SAMPAIO, 2015, p.57). No 

espelhamento, a variação da imagem se condensaria na metáfora das “penas cor de topázio da ilusão”, por causa 

da bissemia japú versus japú. Uma hipótese, apenas; “proliferação” de minha leitura.    
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Nesse sentido, o “maracá enfumaçado” faz a (re)apresentação de tempos alternos 

vozeados por deus – “por meio do” velho – no tempo atual (e etnográfico) das culturas 

Guarani, essas que, fora das tradições helênica e hebraica, portam também a “sabedoria tribal 

& matrilocal, que só pode ser compartilhada entre iguais que reconheceram uma linhagem 

comum a partir da Terra” (ROTHEMBERG, 2006, p.74). Em Arte indígena: linguagem visual (1989), 

Berta Ribeiro menciona o murucu-maracá, chocalho e “bastão mágico” dos mitos de origem 

dos Desâna, “associado à sexualidade e ao casamento exogâmico” (op. cit, 1989. p.107-111), contendo 

a mesma característica do instrumento ritual do poema “Pablo Vera”, o “maracá / em forma 

de rosto”, porque tratam-se ambos de um “artefato presente agora e num tempo mítico” (op. cit, 

1989, p. 114).  

Mbaracá mítico que, segundo Curt Nimuendajú Unkel – no estudo fundacional da 

etnografia Guarani contemporânea, As lendas da criação e destruição do mundo como 

fundamentos da religião dos Apapocúva-Guarani (1914) – tem um valor sagrado centrado na 

sua “voz” (seu som), objeto que provém “de heranças antigas, que passam de pai para filho”, 

sendo, para Nimuendajú, o símbolo da cultura Guarani: 
 

[...] Quem algum dia assistir a uma dança séria de pajelança, admirar-se-á com os 

matizes sonoros que um instrumento tão simples pode produzir. Apraz-me 

considerar o maracá como símbolo da tribo Guarani: rude e simples em seu adorno 

bárbaro, incapaz de ser inserido no concerto da civilização, onde seu papel seria 

forçosamente grotesco, mas muito eficaz para exprimir o próprio sentimento: ora o 

maracá soa sério e solene, como se quisera persuadir a divindade a “olhá-lo”; ora soa 

forte e selvagem, arrastando os dançarinos até o êxtase; ora, de novo, tão leve e 

tremulamente suave, como se nele chorasse a velha saudade desta raça cansada pela 

“'Nossa Mãe'” e pelo repouso na “Terra sem Mal” (UNKEL, 1987, p.80).  

 

Guillermo Sequera aduz o valor do ritmo do maracá no ciclo de vida43
 Guarani: 

Os chocalhos, instrumentos utilizados pelos xamãs (“Ramoi guasu”), ou xamãs 

iniciados (“Yvyra ija”), são chamados de “mbaraka miri”. São feitos com porongos 

secos, introduzindo-se neles sementes ou pedrinhas, e utilizados para acompanhar 

cantos e danças. Os xamãs não só pulsam os chocalhos, como o agitam de diversas 

maneiras, obtendo uma variedade de timbres e efeitos rítmicos e sonoros. Os “yvyra 

ija”, xamãs iniciados, levam nas mãos os “popygua’i” (claves de madeira), dois 

pauzinhos de madeira dura de “yvyra pêpê chingy” (Diatenopteriyx sorbifolia 

Radlk.), que se entrechocam, obtendo-se uma vibração contínua de frases para ritmar 

“tangara” – danças (SEQUERA, 1998, p. C-4). 

 

                                                           
43

 Conforme Guillermo Sequera: “Através de suas diferentes formas e expressões, a música ritma, ordena, 

compõe o calendário vegetal (agrícola e florestal), que se relaciona também à subsistência (coleta, caça, pesca, 

agricultura); mas, em outro aspecto, liga-se também a todas as atividades religiosas (danças, cantos-orações). O 

que me impressionou, ainda, nos Mbyá, é sua capacidade de ter adotado instrumentos estrangeiros, como a 

rabeca (violino do medievo europeu), e a guitarra do renascimento espanhol. Os Mbyá expropriaram-nos dos 

brancos, provavelmente dos jesuítas...” [...] (SEQUERA, 1998, p. C-4). 
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Em Espaço geográfico Guarani-Mbya: significado, constituição e uso (2008), Maria 

Inês Ladeira retoma León Cadogan e Bartolomeu Meliá para descrever a figura do 

mbaekuaa’vae, aquele que possui a sabedoria e a diz pela iluminação (omoixabã), sendo que 

o termo também designa “os irmãos mais velhos” que primeiro desceram ao mundo para 

povoá-lo, por ordenação de Nhanderu tenonde gua (nosso pai, o primeiro). Por essa definição, 

“são eles, Mbaekuaa’vae kuéry (aqueles que sabem) que, no mundo atual, conduzem o grupo 

[Mbyá] na procura de lugares para viverem, seguindo a mesma orientação divina, pois ‘eles 

não partem ou ficam por si mesmos’” (LADEIRA, 2008, p.32). 

A mobilidade (não nomadismo) dos Guarani, assim, é mediada pelo divinatório, sendo 

que a escolha do lugar da futura tekoa (aldeia; de modo de viver, teko, e lugar, a, i.é., um 

lugar onde viver de modo guarani), que deve estar localizado em áreas de mata (kagüy) 

(LADEIRA, 2008, p. 113), é revelado e confirmado por meio de sonhos (id., p. 117).  

O local revelado se constitui por “uma fonte de água banhada pelo sol nascente, a 

palmeira jerivá (pindo eteí) no alto de um monte, os próprios montes de onde se vê o mar, os 

recortes da terra pelos rios” (ib., p. 109). Assim, esse saber deriva da comunicação com os 

“verdadeiros pais das almas” (nhee ru ete) e dele “advém a capacidade de sonhar (exarau), de 

simbolicamente prever os acontecimentos (exaã) e de olhar (ma’ẽ) no interior das coisas 

(seres e fatos) (LADEIRA, 2008, p. 32). Assim, a voz-xamã-criança parece reportar, “em Pablo Vera”, 

a repetição diferida dos ciclos de vida ameríndios.  

Nesse instante da leitura, o excurso à história Guarani ajuda a recobrar o passado que o 

vidente antevê ao relembrar o seu devir. Dos sinos e ruínas de reduções jesuíticas (como o 

vimos em “misiones”, v. Capítulo I) à música do maracá e à reconstrução futura das ruínas que 

são táva, por inspiração dos Nhanderu Mirim.  

John Manuel Monteiro sumaria parte da trajetória em “Os Guarani e a história do 

Brasil meridional”, ensaio do livro História dos índios no Brasil (1998), organizado por 

Manuela Carneiro da Cunha. Com vasta referência bibliográfica na etnografia e parco estudo 

na historiografia, o povo Guarani, a sua mitologia e nhandereko (o modo de ser, modo de ser 

dos antigos) são fundamentos do imaginário do livro Roça barroca, na tradução da 

mitopoética ameríndia herdada do povo Guarani “histórico”, esse povo que viveu, nos séculos 

XVI e XVII, os impactos da ocupação ibérica na Bacia do Prata, os projetos missionários dos 

jesuítas e dos franciscanos e foi alvo da “busca de cativos pelos portugueses nas capitanias do 

Sul”; “busca” em maior escala na Laguna dos Patos (atual município catarinense de Laguna).   
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Segundo Monteiro, as primeiras fontes escritas os documentam como sendo os Carijó 

– ou os Cario –, tendo sido contatados no litoral de Santa Catarina e, depois, em sucessivas 

“descobertas”, de século a século. Os Guarani “históricos” viviam nos rios do sistema Paraná-

Paraguai, áreas litorâneas e florestas (enquanto os povos Kaingang, Xokleng, Charrua e 

Minuano viviam em sua maioria em campos abertos de araucárias) e, em parte acossados 

pelas epidemias no período colonial, recuaram a regiões remotas  (guairá, em guarani, 

significa ‘local de difícil acesso’), também como ato de resistência.  

Citando registros do sacerdote Ruiz de Montoya (1585-1652), Monteiro observa que a 

cultura sociopolítica da antiga redução (aldeamento e confinamento de orientação jesuítica / 

franciscana para a “conversão dos gentios”) causou aos Guarani “históricos” uma severa 

“ruptura de um passado de mobilidade espacial, ausência de forte liderança [pois o cacique 

era então menos influente que o pajé] e nudez”. Ao contrário da versão autonomista do 

estatuto político da redução, ele afirma que “não procede a existência de um ‘Estado’ 

jesuítico”, demonstrando que havia, sim, uma “inserção das reduções na sociedade e 

economia coloniais, mediante tributos, serviços militares e subordinação às autoridades 

eclesiástica e civil” (MONTEIRO, 1998, p. 487).  

Nesse contexto, afirma a “heterogeneidade histórica” dos Guarani e a relevância desse 

povo na geografia humana da época colonial, sendo necessário “fugir à crônica da extinção” 

e, ainda, denegar a representação degradada do índio pré-colonial:  
 

Calcada nos mitos da passividade guarani e da persuasividade da mensagem inaciana, 

a interpretação convencional do processo de conversão tem sido um dos alvos 

principais da análise etno-histórica. Com o intuito de ressaltar o êxito e a nobreza do 

projeto catequético, que teria redimido o nativo de sua bárbara ignorância, a 

historiografia jesuítica tradicional tende a degradar o índio pré-colonial, quer como 

inocente e ocioso selvagem, quer como vítima passiva dos encomenderos paraguaios e 

dos portugueses de São Paulo. [...] esta postura [estigmatizante] também é advogada 

pela historiografia brasileira referente à epopeia bandeirantista. [...] (MONTEIRO, 1998, p. 

486). 

 

Fora do “papel de figurante mudo ou de vítima passiva dos processos coloniais”, 

Monteiro evidencia o papel libertário que a procura de Yvy marä e’y (a Terra sem Mal) 

representa, tanto para os Guarani “históricos” quanto para os Guarani “etnográficos” (do 

presente), sob a liderança religiosa do karaí e seu profetismo, e a tradição da mudança: 
 

Radicada não apenas na evocação da mitologia heroica como também no 

conhecimento esotérico dos cantos sagrados, a ação dos kara’i era, a um só tempo, 

tradicional e transformadora. Tradicional, pois buscava preservar dois elementos 

fundamentais para os Guarani: sua identidade e sua liberdade (Shaden, 1974; Melíá, 

1988); e transformadora porque pregava a destruição da ordem existente justamente 

com vistas a alcançar o primeiro objetivo (MONTEIRO, 1998, p.482). 
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Em A duração da pessoa: mobilidade, parentesco e xamanismo guarani (mbyá) 

(2007), Elizabeth Pissolato historia as leituras do tema clássico da busca da Terra sem Mal 

(Yvy marä e’y) – por Nimuendajú, Métraux, Schaden, Pierre e Hélène Clastres – e, no 

contexto da religião indígena, argumenta que o “movimento de desterritorialização” se 

inscreve na demanda do paraíso, porque os relatos coletados por Cadogan ressaltam o tema 

da busca de aguyje (perfeição-maturação) na Terra, sendo que yvy marä e’y seria traduzido, 

literalmente, como “terra que não acaba” ou “terra que não sofre danos”, terra a que se chega 

pela divinização, uma “via por cima” (segundo H. Clastres), ou seja, sem passagem pela 

morte (op.cit. p.98-103). Outros a tomam na acepção de “terra intocada”.  Em suma, livres da 

influência jesuítica, os Mbya fazem da migração a leste, na direção das terras sonhadas (tekoa 

porã) pelos xamãs (id., p. 115), a realização prática do mito.   

Em Terra sem mal: o profetismo guarani (1978), Hélène Clastres observa que, 

vivendo em território na fronteira Paraguai-Brasil em meio à densa floresta tropical, os 

Guarani históricos contavam com uma “autonomia real”, embora precária (op.cit., p.82). Nesse 

sentido, somente a motivação religiosa – antes, a busca da imortalidade, depois, a da Terra 

sem Mal além do oceano – explica as extensas migrações desde o século XVI. A essa “via 

divinal” parece se reportar o poema sem título: “PASSO / após passo: / antúrios murchos / no 

basalto // lodo / ou folhedo: / sobre o restolho / o couro sangrento // dos pedregulhos / na sola 

/ os talhos // o solo árduo // mas alado” (BAPTISTA, 2011, p.119).  

E no escopo dessa leitura da diaforia, cabe sublinhar o quanto a própria língua guarani matiza 

os planos físico e extrafísico, cabendo às “belas palavras” nomear o extrafísico / o religioso44, 

pois a própria busca ancestral da Terra sem Mal conjuga esses dois planos.  

Em Yvyrupa: a Terra uma só (2017), livro de Timóteo Verá Tupã Popygua (de 

nascença Verá Xunu Popygua) organizado por Anita Ekman, esse guarani nascido em Yvy 

Mbyte (Tríplice Fronteira) reconta, em prosa, a transumância de seu povo ancestral. O valor 

documental do corpo lexical guarani, da história, da topografia e da toponímia justifica a 

transcrição extensa do capítulo “Tenondere: à nossa frente, onde nasce o sol”: 

                                                           
44

 Para compreensão da variação entre linguagens do natural e do sobrenatural, cabe reler Hélène Clastres: “[...] 

para nomear certo número de objetos, a bela linguagem utiliza sempre metáforas e não os termos que designam 

correntemente estes objetos. Assim, a fumaça do tabaco é a “bruma mortal”; “esqueleto da bruma” é o cachimbo; 

“florzinha do arco”, a flecha; “o que os vossos dedos afloram” é a expressão adotada pelos deuses para o 

trabalho da plantação. Diferente do registro cotidiano, que se limita a designar as coisas, só a bela linguagem as 

nomeia. Ne 'e· parâ·. Em guarani, o adjetivo parâ· qualifica o enfeite, a beleza do que é enfeitado. [...] As belas 

palavras: palavras enfeitadas. O que são, efetivamente, de várias maneiras: a forma poética da composição; o 

arranjo sonoro das palavras, já que a voz que as pronuncia redobra as vogais, como para acentuar sua 

musicalidade; as metáforas de que se enfeita a linguagem. [...] Aqui a metáfora não é uma maneira de dizer que 

mascare o sentido das coisas; ela é a única maneira de dizer o que, em verdade, são as coisas (CLASTRES, 1978, 

p.87). 
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Xeramói [o sábio ancião, ou ‘nossos avós’] convoca a todos para continuarem a 

caminhada para alcançar Tenondere, onde nasce o sol, em Yy ramõi, chamado 

também de Para guaxu, o grande mar, o Oceano Atlântico. Para realizarem essa 

caminhada, ore retarã ypykuery, nossos parentes originários, levavam com eles suas 

variedades de plantas originais, que foram colocadas por Nhanderu Tenondegua em 

Yvy mbyte [centro da terra, Tríplice Fronteira]: jety mirĩi, batata doce original, avaxi 

ete’i, milho verdadeiro, manduvi mirĩi, amendoim original, mandyju mirĩi, algodão 

original, mandi’o mirĩi, espécie de mandioca, ya para’i, melancia, petỹ, fumo, ka’a, 

erva-mate, e muitas outras plantas. Levavam em forma de alimentos e sementes.  

Para chegar à margem do Mar, Yvy apy, ponta da Terra, andaram 

primeiramente na direção de Yvytu ymã, lugar dos ventos originários. Passaram por 

vários nhuũ upa, campos, kurity, pinheirais de araucária, ka’aguy karape, matas 

baixas, encontraram guavira mirĩ, gabiroba do campo, e muitas plantas que já 

conheciam. Nhanderu indicava os lugares onde deveriam parar e cultivar as 

sementes e frutos trazidos para se reproduzirem em todos os cantos de Yvyrupa, a 

Terra criada por ele. 

Durante a caminhada, Nhanderu revelava onde poderiam encontrar takua, 

taquara, pekuru, tipo de bambu, takuaruxu, tipo de bambu liso, takuarembo, e outras 

espécies de taquara. Revelava também onde encontrar guembe, araçá mirim, 

pequena goiaba do brejo, pakuri e ka’aguy poty, plantas medicinais, em toda a 

extensão da Terra criada por Nhanderu Tenondegua.     

Seguiram às margens de vários yakã, rios, que nomearam Iguaxu, Iguaçu, 

Parana, Paraná, Paraygua, Paraguai, e Uruguay, Uruguai, que deságua no mar, e 

também deram nomes a muitos pararakã, ramos dos grandes rios, afluentes. [...] 

Descobriram as várias plantas medicinais, árvores frutíferas e várias espécies de 

animais deixados por Nhamandu Tenonde.               

 Seguindo o rumo de Kuaray, Sol, chegaram em Yta jekupe, contenção do 

mar, ka’aguy yvyty regua, Serra do Mar, lugar quente e muito exuberante, com 

muitos animais. Até que finalmente chegam a Para rembe, à margem do Mar, 

Tenondere, lugar onde nasce o sol.  

 Para ore retarã ypykuey, nossos parentes originários, chegar à beira do 

Oceano Atlântico era a grande esperança, porque Nhanderu havia revelado que ali 

era Yvy porã, Terra boa e aconchegante. Este lugar, em Tenondere, onde o sol nasce, 

chamamos de Para guaxu rembe, porque Para é “oceano”, guaxu é “grande” e 

rembe é “margem”. Assim como Yvy mbyte, o centro da Terra, Ka’arua, o lugar 

onde o sol se põe, Yvytu imã, o lugar dos ventos originários, frios, e yvytu katu, o 

lugar onde se originam os ventos bons, Para guaxu rembe também é de muita 

inspiração para nos fortalecermos espiritualmente, para formar tekoa [aldeia, lugar 

de morada], onde acontece nosso modo de vida, para viver o nhandereko, nosso 

modo de ser, para ter yvy poty aguyje, agricultura e plantio com abundância, e para 

oupyty aguã Nhanderu arandu, para alcançar a sabedoria divina, a morada dos 

Nhanderu. 

 Ore retarã ypykuery, nossos parentes originários, através da sabedoria 

espiritual e da revelação de Nhanderu, andaram pela beirada do Mar. Onde ficavam, 

formavam tekoa e davam nomes aos lugares como: Para já’o rakã, ilhas, Yyguaa py, 

encontro de rio com mar, Iguape, Para pyxi rakã, mangue, Paranapuã, ondas do 

mar.        

 Os tempos se passaram e jeguakava e jaxukava porãgue’i continuaram a 

realizar suas longas caminhadas, levando, trazendo e plantando diversas sementes e 

criações de Nhanderu para povoar Yvy mbyte e Para guaxu rembe: yvapuru, 

jabuticaba, kuri, araucária, Ka’a mirĩ, erva-mate, e também urtigas, [plantas] 

medicinais, diversas palmeiras, ximbo, tipo de cipó, entre outras plantas usadas 

como alimento e remédio. 

 E assim adquiriram e transmitiram aos seus descendentes uma vasta 

sabedoria milenar sobre as florestas que formam a Mata Atlântica para enriquecer a 

Yvyrupa, nosso território tradicional. (POPYGUA, 2017, p. 43-48). 
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Aqui, Ameríndia, os Guarani encontram nas matas (ka’aguy) o seu bem viver.  

As subculturas Guarani (Kaiowa, Ñandeva, Ava, Mbya) (MELIÁ apud PISSOLATO, 2007, p.17) 

agora se espraiam, em sua multilocalidade, pelo sul e sudeste do Brasil, nordeste da 

Argentina, leste do Paraguai e por áreas da Bolívia. No presente, os Guarani vivem no 

“mundo físico jurisdicionado”, esse “território fictício da modernidade45, e dissonam dos 

Estados-nação porque o seu espaço é de outra ordem, ocupado de forma itinerante (e revelado 

em sonhos), onde decidiram “sobreviver, sem alarde, quase clandestinos nos entrechos não 

atingidos pela transformação, transfiguração ou desordem do ocidente”. (LADEIRA, 2008, p.15). No 

caso “brasileiro”, numa condição jurídica próxima a estraneidade (e mesmo que 

salvaguardados pelo Artigo 231 da Constituição Federal), os Guarani têm vivido como 

“estrangeiros na própria terra”46:  
 

De tal modo foi imposta a ideia de que a fixação na terra garante aos índios 

legitimidade étnica que, até os dias de hoje, muitos grupos familiares Guarani são 

chamados de “nômades, estrangeiros e aculturados”. Assim, não sendo reconhecida 

a identidade indígena, também não seria preciso reconhecer seus direitos, nem 

propiciar amparo legal de vida. Os Guarani que formam suas aldeias na Mata 

Atlântica do litoral são considerados como “invasores argentinos e paraguaios” por 

“atrapalharem” os planos de gestão ambiental criados pelas políticas públicas atuais 
(LADEIRA, 2008, p. 85).   

 

Com os litígios causados pela demarcação da terra, “retalhação e confinamento”, 

(LADEIRA, 2008, p. 92), eles vivem, no presente, uma “constrangedora situação fundiária” no 

“território aparentemente descontínuo e indefinido” (id., p. 197), mas que é contínuo 

imaterialmente, pelas relações de parentesco e reciprocidade entre aldeias longínquas.  “O 

espaço é simultaneamente e contraditoriamente intuição e realidade” e “a percepção do 

espaço é sempre uma percepção cultural do espaço” (id., p.98) e, portanto, espaço vital e espaço 

cósmico convergem nos significados da Serra do Mar (parakupe, a costa do mar) e da Mata 

Atlântica, porque incorporam os fundamentos míticos dos Guarani (ib., p. 17-18),  são lugar de 

destinação. “Es el Guarani quién hace su tierra”, diz Bartolomeu Meliá.  

                                                           
45

 No prefácio ao livro de Ladeira, escreve Carlos Frederico Marés de Souza Filho: “Para a modernidade, o 

mundo físico jurisdicionado é uma porção territorial demarcada e reconhecida pelos outros Estados modernos. 

Assim, não importam águas, rios, biotas, animais, plantas, desertos ou religiões. Tampouco importam os povos, 

por contraditório que isso possa parecer. [...] O território da modernidade é uma ficção, ainda que física e 

materialmente constituída. [...] Para os Guarani, profundamente ligados à razão ética, o território tem que ser 

revelado. [...] esse povo não amealha terra como um patrimônio entesourado, mas a reconhece pelos sinais, como 

uma palmeira jerivá, a vista do mar, ou uma fonte de água. [...] “sua terra”, lá onde tem uma mata, onde nasce o 

jerivá plantado pela natureza, quem sabe pela cotia, quem sabe pela gralha, lá onde brota a água limpa, lá onde 

se pode ver o mar, lá é a terra Guarani. Lá hão de nascer seus filhos e plantar sua casa, lá não tem jurisdição nem 

soberania, lá é terra de viver”. (LADEIRA, 2008, p. 13-15).   
46

 BRIGHENTI, Clovis A. Estrangeiros na própria terra: presença Guarani e Estados nacionais. 

Florianópolis/Chapecó: Ed.UFSC/Argos, 2010.  
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Josely Vianna Baptista, que fez várias incursões à região do Guairá, no Paraguai, e à 

aldeia de Ocoy, em São Miguel do Iguaçu, Paraná – aldeia onde presenciou a leitura do 

“Ayvu Rapyta” por Teodoro Tupã Alves –, observou em uma breve nota: “com a perda 

vertiginosa de suas florestas, os Mbyá vivem um ‘drama histórico’” (BAPTISTA, 2011, p.14). Drama 

que o poema “Pablo Vera” antevê na recidiva do mesmo passado de “sustos” e ruínas. O 

drama e a pulsão mítica que levou os Mbyá, no caminho do sol (Kuaray) nascente, à procura 

das ilhas de onde, e sem passar pela sua própria morte, alcançariam uma “terra que não acaba, 

não estraga, não adoece” (LADEIRA, 2008, p.126).   

“Dónde estará / esa tierra, / la tierra sin mal / ¿Será que la niebla / la cubre?”, diz 

“Jeheka” (busca), poema de Feliciano Acosta – publicado na antologia Ñe’ẽ rendy: poesía 

guaraní contemporánea (2011), organizada no Paraguai por Suzy Delgado – que procura 

trasladar o mito para a literatura do presente: “Será que a neblina a cobre?”47.  

Tornando ao poema “Pablo Vera”, se “o opita’i va’e, xamã e chefe de família extensa 

ou parentela, é detentor por excelência de saberes-poderes transmitidos pela divindade” 

(PISSOLATO, 2007, p.75), a “palavra inspirada” do velho vidente, entre transe e canto, envolto na 

fumaça de tabaco, exemplifica em Roça barroca a “ciência xamânica que capacita os seres 

humanos para a vida” (id., p.29), o que parece convalidar a figura do velho xamã como “técnico 

do sagrado” – na bela expressão de Jerome Rothemberg –, em sua arte (tekhné) de traduzir a 

Ayvu porã, a linguagem revelada ou sagrada mbyá.   

 Em sentido estrito, “os movimentos [migratórios] dos Guarani se operam em um 

continuum em que as relações sociais antigas e novas interagem, integrando o passado e o 

futuro como condição do presente” (LADEIRA, 2008, p. 106). Essa mobilidade do presente reproduz a 

caminhada de deuses pretéritos: o mito é vivido. Em sentido lato, todo o movimento ritual do 

presente (o maracá /a fumaça) que integra o futuro e o passado por meio da vidência, leva a 

metaforizar o tempo como uma escritura, com sujeito, verbo e predicado que mudam de 

posição – hipótese de minha leitura –, ou seja, como sintaxe, partindo do que Deleuze 

elaborou em “A literatura e a vida”:   
 

                                                           
47

 Jeheka – Aguyguy, aheka / pe yvy. // Mamópoku oime.// Ysyry ruguaitépe / apovyvy / jahechápa ajuhu. // 

Ysoindy rata piriripe / añemi / aheka / ha mamópa ajuhu. // Añapymi ynambu / perere ryapu ryr ipe / aheka. // 

Che ári opa kuarahy, / ha aheka ahekavérõ aheka / ha mamópa ajuhu. // Itakuruvi che pire ombo’i. / Che py 

huguy syry tyky. // Mamópoku oime / pe yvy, / yvy marãe’ỹ. / Tatatῖ poku / oime / reñemi. 

Tradução de Suzy Delgado: Búsqueda – Deambulo buscando / esa tierra. // ¿Donde estará? // El fondo del río / 

hurgo / a ver si lo encuentro. // En el chisporroteo de la luz de la luciérnaga / me agazapa también, / buscando / 

y jamás la encontré. // En el temblor / del aleteo de la perdiz me sumerjo / buscándola. // El sol cae implacable 

sobre mí, / y la busco / y la sigo buscando / y jamás la encontré. // Los cantos rodados trizan mi piel / mis pies 

sangran a borbotones. // Dónde estará / esa tierra, / la tierra sin mal / ¿Será que la niebla / la cubre? (ACOSTA, 

2011, p. 88-89).  
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[...] Escrever é um caso de devir, sempre inacabado, sempre em via de fazer-se, e 

que extravasa qualquer matéria vivível ou vivida. [...] A escrita é inseparável do 

devir: ao escrever, estamos num devir-mulher, num devir-animal ou vegetal, num 

devir-molécula, até num devir-imperceptível. [...] Não há linha reta, nem nas coisas 

nem na linguagem. A sintaxe é o conjunto dos desvios necessários criados a cada 

vez para revelar a vida nas coisas.  (DELEUZE, 2011, p. 12).    

 

 Substituamos o ‘escrever’ por ‘rememorar’ e “não há linha reta”. O devir-júbilo e o 

devir-susto são o futuro/presente/passado que se desmantelaram, no ritual, enquanto um devir-

criança, na voz do velho, emaranha essa sintaxe temporal com a rememoração (o 

remembramento) do que ainda não sucedeu. Dobras barrocas. Elipses. Translações.  

Como dito, “Pablo Vera” é outro ponto medial de Roça barroca, considerando-se que 

tatachina (fumaça, tatachi, semelhante a, na) (BAPTISTA, 2011, p. 70) – nos versos do canto sagrado 

okuaararávyma / tataendy, tatachina ogueromoñemoña (e sob o sol de seu lume criador / 

alastrou o fulgor do fogo e a neblina que dá vida) (id., p. 30-31) – cria outra espécie de espaço 

contraponteado entre a terreal fumaça do tabaco em torno do maracá e a etérea neblina 

vivificante nos finais de inverno – o anelo entre dois planos.  

Em contraponto a “Pablo Vera”, “salso argento” cumula outro tempo-espaço:  
 

 

salso argento 

  

“não vá se escalavrar nas cracas 

do rochedo ao recolher o guano, meu filho;     

o mar ruge como um jaguar; 

pode-se lanhar o nevoeiro com suas garras; 

os vagalhões arrojam mesmo as gaivotas 

que cagam branco nos penhascos, 

como antes me afogaram; 

suas leiras podem esperar do vento 

uma esteira verde que esterque as sementes, 

e da noite o aljofre que dá força; 

não desça hoje o penedo em busca do 

excremento, 

ou ficarei órfão antes do nascimento”  

– disse-lhe o menino, mergulhando 

num remoinho de círculos concêntricos 

 

acordou com o murucutu noturno, 

e seus olhos eram uma poça de sal 

quando avisou a mulher: 

 

“nosso filho está vindo, de algum lugar, 

e fala palavras iguais às de meu pai”. 

 
(BAPTISTA, 2011, p.124) 
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 Em outra cena de presciência, o filho não nascido e em devir anuncia ao pai o risco 

deste “escalavrar” (esfolar-se) na encosta, entre o guano – i.é., os excrementos de aves e 

morcegos; o sedimento do que se estraga na “terra com males” –, à margem do Oceano 

Atlântico, salso argento (o mar salso, salgado, e argênteo, cor de prata, podendo ser, ainda, 

uma referência cumulativa ao rio-mar da Prata). Neste enquadramento de paisagem onírica – 

porque “o sonho, particularmente o sonho xamânico induzido pelo consumo de alucinógenos, 

é a via régia do conhecimento dos fundamentos invisíveis do mundo, para os Yanomami, 

como para outros povos ameríndios” (DANOWSKI; VIVEIROS DE CASTRO, 2017, p. 103) – o filho enuncia 

as suas “palavras iguais a de meu pai”, antes de desaparecer, “mergulhando num remoinho de 

círculos concêntricos” (uma variação de “os círculos de lodo / em teus olhos”, do poema 

“ostro”). Cena de transmigração, talvez, em que o pai revém filho, “salso argento” tem uma 

potência dramática extraordinária, tanto mais que o cenário – os confins da terra, limiar do 

litoral – indica a consumação de uma Terra com Mal alcançada e vivida como risco de morte: 

um território de iminência. E, à maneira da metafórica concreta guarani, os olhos do sonhador 

acordaram “poças de sal” e o poema emaranha temporalidades, no efeito final estranho-

familiar (Unhemlich).    

  

§ No campo geral da cultura Mbyá, “salso argento” ressoa, em outro tom, aquela 

imagética “Canção de ninar antiga”, de Carlos Martinez Gamba48, pioneiro da moderna 

literatura em guarani. Mas, nesse espaço em contraponto ameríndio / cristão-jesuítico de Roça 

barroca, é audível em “nosso filho está vindo” a ameaça (na reversão bíblica) da canção 

tropicalista Anunciação (1968)49: “Nosso filho está perto / Esta noite eu o vi em sonhos / Me 

chamando [...] Essa noite, Maria, essa noite ele gritou seu nome”.  

 
                                                           
48

 Poema de Carlos Martínez Gamba (1939-2010), “Mitã mongogerã yma” – “Mitã ahayhúva: / Kéra oguãhẽne / 

kirirῖháme, / mbyja rapére. // ¡Aipóna, ehendu, / kavaju, pysapẽ ryapu...! / Kéra ohasáne / jasy rokẽre: / 

Upeichahágui / ndéve oguãhẽne. // ¡Pe amoite ahecha / kachape jegua...! / Ko che membymi / kéra rojaha.” Na 

tradução de Suzy Delgado: “Canción de cuna antigua” – Niño que yo quiero: / El sueño vendrá / calladamente, 

/ camino a la estrella. // ¡Escucho, allá lejos / sonar pezuñas de potros...! / El sueño pasará / la puerta de la 

luna: / Y así, de pronto / llegará hasta vos. // ¡Veo allá lejos / carrito adornado...! / El que ha de llevar / el sueño 

de mi hijo (GAMBA, 2011, p. 84-85). 
49

 Diz Anunciação, letra de Rogério Duarte e música de Caetano Veloso: “Maria, Maria. / Nosso filho está perto, 

/ essa noite eu o vi em sonhos / me chamando. / Antes já o pressentia, / essa noite eu o vi de repente, vagamente, 

// Maria, Maria. // Maria, tenho medo que você não chegue a tempo / e ele apareça em meu quarto noturno / com 

uma faca na mão / e um sorriso violento nos lábios. / É preciso impedir que ele cresça longe de nós / e não nos 

reconheça, / Maria, Maria. / Não pense que estou louco: 

nosso filho já nasceu / E se não tomarmos conhecimento / como iremos saber / que é nossa carne que nos mata // 

Maria, Maria // Tente vê-lo chegando / a cabeleira vermelha / como um incêndio mais belo do que nós / 

Enquanto nós pensamos / que ainda jaz / na caixa de sapato, / não deixe o nosso filho / substituir o teu leite / pelo 

leite das feras, // Maria, Maria. / Maria não te iludas com pílulas ou outros métodos: / tarde demais para tais 

providências. / Essa noite, Maria, essa noite ele gritou seu nome // Maria, Maria”.  
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     2.2 – Do abstrato ao sensível: as ascensões e os descensos do Sol  

 

do zero ao zênite 

 

 

no tempo 

em que os ventos 

frios 

eram sopros 

(dobres) 

fúnebres 

entre as trevas 

e o vazio 

 

como um broto 

que se abre 

(só, sobre si, 

com luz 

dentro), 

o deus  

– do breu – 

desdobrou-se 

 

seu dorso 

riscou no escuro 

o ouro  

de seu contorno, 

do escuro 

foi erguendo 

o tronco 

que se entrevou 

no lúmen 

do próprio 

útero 

 

do negrume 

evolveu-se 

(a flor de plumas 

na fronte), 

como sol  

e nume e fronde 

florescendo 
 
(BAPTISTA, 2011, p.134-135) 
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  “Do zero ao zênite” transcria e reescreve – mas é apropriado dizer que gemina – 

o primeiro dos cantos sagrados dos Mbyá-Guarani do Guairá, “Maino i reko ypikue” (Os 

primitivos ritos do Colibri), aqui na tradução de Josely Vianna Baptista: “Nosso Primeiro Pai, 

sumo, supremo / a sós foi desdobrando a si mesmo / do caos obscuro do começo. [...]  Nosso 

Pai Ñamandu, o primeiro, / antes de desdobrar de si seu céu / não se viu entre a treva, / ainda 

que o sol não existisse. / A luz de seu próprio coração o revelava; / seu sol era / o saber 

contido em seu ser-de-céu” 50
 (BAPTISTA, 2011, p.24-27). Desde o título, o poema descerra e distende 

a figura do deus ascendido, desde si levantado, que rebenta do informe como grão ou como 

baga, no ‘princípio ativo’ que se desenvolve (e que avizinha o deus mbyá ao herói tebano da 

“Fábula de Anfion” (1947), de Cabral, esse que surge, sob “o sol do deserto”, de um som ao 

acaso: “Quando a flauta soou / um tempo se desdobrou / do tempo, como uma caixa / de 

dentro de outra caixa”)51.            

A metáfora da dobra – a imagem do Barroco na leitura de Leibniz por Deleuze – é 

“traduzida” nesse poema-eco de Josely Vianna Baptista pelas figuras da germinação e do 

desabrochamento – “como um broto / que se abre / (só, sobre si, / com luz / dentro), / o deus / 

- do breu - / desdobrou-se”. Esse “bramido” dos segmentos consonantais – com uma oclusiva 

bilabial vozeada mais o tepe alveolar vozeado –, escutado nos vocábulos “dobres / fúnebres / 

broto / abre / sobre / breu / desdobrou”, simula, no próprio plano do significante, o 

movimento de aparecimento do deus Ñande Ru. Nesse desembrulho, o poema traslada a 

metáfora metafísica do canto sagrado (na antiga bipartição luz versus treva que atravessa a 

Retórica, porque, luminescente, ele proveio do “caos obscuro do começo”) para o campo da 

metáfora sensível, o “breu”. Inexplícitas, as ‘ressonâncias’ consonantais em “sopros/próprios” 

ajudam a consumar o poema “Do zero ao zênite” como o melisma (canção) de um 

nascimento-estalido: um sair da treva pela crepitação.  

                                                           
50

 Esses versos do Canto Maino i reko ypikue são traduzidos por Pierre Clastres (em português, por Nícia 

Bonatti) como: “Nosso pai, o último, nosso pai, o primeiro, / fez com que seu próprio corpo surgisse / da noite 

originária. (...) Nosso pai primeiro, Ñamandu, / ainda não fez com que se desdobre, / em seu próprio 

desdobramento, / sua futura morada celeste: / a noite, então, ele não a vê, / e todavia o sol não existe. / Pois é em 

seu coração luminoso que ele se desdobra, / em seu próprio desdobramento; / do divino saber das coisas, 

Ñamandu faz um sol” (CLASTRES, 1990, p. 22). Os mesmos versos são vertidos por Kaká Werá como: “Nosso Pai 

Primeiro / criou-se por si mesmo / na Vazia Noite inicial. / [...] / Nosso Pai, O Grande Mistério, o primeiro / 

antes de haver-se criado, / no curso de sua evolução, / sua futura morada, / sustenta-se no Vazio. / Antes que 

existisse sol / ele existia pelo reflexo de seu próprio coração / e fazia-se servir de sol dentro de sua própria / 

divindade” (WERÁ, 2016, p. 66-77). E Douglas Diegues “transdelirou” (termo seu) o Canto II ao “portunhol 

selvagem”; tradução disponível em <http://www.musarara.com.br/ayvu-rapyta>. 
51

 Fora do escopo deste trabalho, identifico paralelos entre Roça e a poética de João Cabral de Melo Neto: o 

desobramento/dessubjetivação do eu; a paisagem (Pernambuco e Andaluzia, em João, e Campos Gerais 

paranaenses e áreas de Mata Atlântica em Josely); a atenção à materialidade do vocábulo; a repetição de mesmos 

versos de um a outro poema; uma poética mineral (Cabral) com uma poética vegetal (Baptista); além de, nos 

casos de Psicologia da Composição e de Roça barroca, uma sobrevalorização do silêncio.  
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No plano semântico, o poema soergue (me valho aqui de outra metáfora) o deus 

advindo do rés do chão, no zero, para o sol a pino, no zênite. Da passagem do mythos mbyá 

guarani ao poema que o transcria, a metáfora transmigra e retoma sua feição tátil, no mundo 

físico, como um substantivo concreto – cumprindo, portanto, um percurso do sentido aos 

sentidos (do semântico ao sensível). E, de resto, uma escuta mais detida de suas aliterações 

identifica outro espelhamento: zero/zênite. De si a si, o zero e o zênite convalidam a hipótese 

da circunvolução de Ñande Ru, em elipses, indo do alfa ao alfa.               

Também a metáfora solar da cosmogonia guarani explicita a tônica ontológica, 

porque, nessa ‘cena da origem’, quando o deus concebeu a si ainda não havia sol e, não o 

havendo, “a luz de seu próprio coração o revelava; / seu sol era / o saber contido em seu ser-

de-céu”. O saber em si em similitude com logos e a sabedoria como luz cardíaca (na imagem 

comum à representação ocidental do Cristo), no mesmo campo da metáfora do Capítulo 1 do 

“Gênesis” (Bere’Shith), aqui na transcriação de Haroldo de Campos: 
 

1. No começar § Deus criando §§§ / O fogoágua § e a terra / 2. E a terra § era lodo § 

torvo §§ / e a treva § sobre o rosto do abismo §§§ // E o sopro-Deus §§ / revoa § sobre 

o rosto da água / 3. E Deus disse § seja luz §§§ / E foi luz // 4 E Deus viu § que a luz 

era boa §§§ / E Deus dividiu §§ / entre a luz § e a treva // 5. E Deus chamou à luz § 

dia §§ / e à treva § chamou noite §§§ / e foi tarde e foi manhã § / dia um [...]” 

(CAMPOS, 1993, p.45).         
 

Metáfora universal da representação do impulso vital, o sol aparenta realidade, mas é, 

segundo o poema “Il sole”52, de Murilo Mendes, uma hipótese apenas, ou aporia: “Il sole è 

un’ipotesi scientifica / sulla quale Einstein aveva molti dubbi”. Porque o Sol como corpo 

celeste não é da ordem da experiência, mas reverbera sua existência através dos seus efeitos 

no mundo da physis. Em suma, o Sol é apreensível pelo nome, o nōmos (e as perífrases 

sinuosas da poesia islandesa arcaica, as kenningar, o nominam como o “fogo do ar” ou a 

“irmã da lua”53, na vanidade da tentativa de abraçar o inapreensível).  

A cosmogonia guarani tem o Sol como “o princípio regulador da vida na Terra” e o 

nomina Kuaray, em linguajar comum, e, em chave espiritual, Nhamandu. Na família divinal, 

Jaxi (Lua), regente da vida marinha, é masculino, o irmão mais novo do Sol.  

                                                           
52

 IL SOLE: Il sole è un’ipotesi scientifica / sulla quale Einstein aveva molti dubbi // il sole è un’invenzione di Giosuè 

/ represa de Galileo Galilei // il sole è ouviamente succubu delle galassie piu anziane / il sole è lo pseudonimo di un 

dio alla finestra // il sole è un giacatollo dei nostri nipotini / il sole è la luna bollente // il sole è un chirurgo che se ne 

infischia dela nostra morte / il sole è un girasole stanco di esserlo // il sole è una bandeira del cosmo senza bandeire / 

il sole è un uccello di fuoco che gira attorno ala terra // Il sole: una cartolina che non mi è mai piaciuta  (MENDES, 

1977, s/p.).               
53

 Em História da eternidade, Jorge Luis Borges anota: “Os idiomas germânicos que têm gênero gramatical dizem a 

sol e o lua. Segundo [Leopoldo] Lugones (em O Império Jesuítico, 1904), a cosmogonia das tribos guaranis 

considerava a lua macho e o sol fêmea [...]” (BORGES, 1991, p.44).  
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No rápido excurso pelos deuses cardinais, Nhanderu representa o zênite; Jakaira 

representa o norte e é o deus da neblina vivificante, origem dos bons ventos; Nhamandu (o 

sul), deus do sol e das palavras, representa a origem do espaço-tempo; Karai (o leste), o deus 

do fogo e do ruído das chamas sagradas. O ente Tupã (o oeste) é deus das águas, do mar, das 

chuvas, relâmpagos e trovões (AFONSO, 2009, p. 46-55).   

O sol Kuaray, instrumentalizado nas culturas guaranis pelo gnômon (relógio de haste 

vertical apontado ao zênite, que também mensurava as estações do ano, os pontos cardeais e, 

evidente, o meio dia), marcava, na sua trajetória anual, a passagem do tempo velho (ara ymã, 

o outono e o inverno) ao tempo novo (ara pyau, a primavera e o verão), e a inteligibilidade de 

seu curso era basilar para o entendimento dos processos cósmicos e das flutuações sazonais 

que influenciam a caça, a pesca, a coleta e a lavoura. É uma espécie de núcleo do seu sistema 

astronômico, secundado por Lua, Vênus, Via Láctea, Plêiades e as constelações sazonais, 

devido à latitude, visíveis no Hemisfério Sul: Órion (verão) e Escorpião (inverno). Como “sol 

físico”, Kuaray tem sua translação diuturna: 

[...] o Sol seria a luz do trem conduzido por Kuaray, que circula pelo céu de leste a 

oeste, transportando os outros deuses. Os Mbya afirmam que durante o dia “Kuaray 

está transportando Karai até o oeste, morada de Tupã”. De madrugada, 

acompanhado por Jakayra, “Kuaray vai até a casa de Karai”, situada a leste, 

viajando “pelo outro lado da Terra. Mas, tarde da noite, eles descansam enquanto 

Jacy vai passear, vai brincar. Na manhã seguinte, tudo recomeça” (LITAIFF, 2018, 

p.165).      
 

 

O “outro sol”, o Nhamandu, participa da metafísica e rege toda a religiosidade guarani, 

sendo que o ritual do batismo do milho e de crianças, nheemongarai, se orienta pelos 

calendários lunissolares e “o nome dado à criança guarani vem de uma das cinco regiões 

celestes: zênite, norte, sul, leste e oeste. Cada região possui nomes típicos, representando a 

origem das crianças”. O “extrafísico” incide no “físico”. De Kuaray a Nhamandu, a metáfora 

guarani soma outra hipótese à enumeração caótica de Murilo Mendes: esse sol é “dúplice” (o 

sol é diafórico) e, portanto, demanda desdobramento.  

Cumpre rastrear os atributos desse sol que se desventra em “Do zero ao zênite”: o/a 

deus/a “foi erguendo / o tronco / que se entrevou / no lúmen / do próprio / útero”. Pois o 

tronco que se entreva no lúmen do próprio útero marca, como metáfora, essa fase “nebulosa” 

que decorre entre zero e zênite, quando o lúmen é treva e treva é lúmen pelo contágio de seus 

termos na figura de um útero luzidio que esconde em seu côncavo o final do tronco 

entenebrecido (é a fase crítica na parição do deus, porque o organismo depois nascituro é 

mero fractal e o corpo em formação pode derivar em monstro, como soma de partes 

desconjuntas: a fase em que sair de si pode ser um desmembramento).  
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Mas, depois da parição, o “dorso-broto” faz a sua aparição a partir do zero, lá, “entre 

as trevas e o vazio”, em um lugar cavo e escuro por metáfora. Assim, da poética bíblica à 

cosmogênese guarani, a divindade-sol-luz dimana de si a partir da “treva sobre o rosto do 

abismo” ou se desdobra a partir do “caos obscuro do começo”, o que leva a inferir que o 

centro do gérmen, dentro do caroço, é ausência de luz: “seu dorso / riscou no escuro / o ouro / 

de seu contorno” (BAPTISTA, 2011, p. 135). Como espaço irredutível à empiria, o “cerne escuro” é 

uma tópica usual, quando se toma a véspera da carnação – ou da floração, no caso desse mito 

ameríndio – como um sítio ou situação antes da luz. Assim, o sair da luz à escuridão 

equivaleria a não estar mais vivo, ou, nos termos da metafórica do poema “do zero ao zênite”, 

a não ter ainda chegado à própria nascença. 

O nascer do zero54. O crescer ao zênite. São duas metáforas tão aparentemente 

“naturais”, sulcadas na semântica, que não nos autorizam a abstração de crescer-se até o 

negrume ou a de nascer no ápice (o “chegar lá”, zênite, ponto cardinal de Nhanderu). Nesse 

campo de uma etopeia divinal singularmente simples – o abrir-se e levantar-se –, o poema de 

Josely instaura uma cena balsâmica e, talvez, árcade/arcádica, com o deus silvestre quase 

vestido para a dança: “do negrume / evolveu-se / (a flor de plumas / na fronte), / como sol / e 

nume e fronde / florescendo”.        

Nessa estrofe final de “do zero ao zênite”, o sol guarani desvenda um de seus 

atributos: é apolíneo. O deus é como o sol e flore, porque (outra metáfora irrevogável) flores 

são sinônimo de beleza. Belo, esse sol se inscreve na categoria d’“aquele que não se olha” – 

nos termos do verbete “Sol podre” de Georges Bataille – e “tem poeticamente o sentido da 

serenidade matemática e da elevação do espírito” (BATAILLE, 2018, p 177).  

Porque esse sol que se desdobra como soma é um dobro do sol: um sobrelevado. O 

deus-sol de “do zero ao zênite” é da classe Nhamandu, o de feitio espiritual, e sai para a luz e 

ascende ao ideal, no zênite, sem nenhuma sombra (sem as sombras da dúvida). Nesse campo, 

o desdobramento de deus é sempre desobumbramento55, porque na antiga bipartição luz vs. 

treva a orientação ideal é irreversível: sair do escuro, rumar ao claro.  

                                                           
54

 Arqueólogo do cálculo, o matemático marroquino Georges Ifrah sumaria o percurso etimológico do algarismo 

zero em Os números: história de uma grande invenção (Globo, 1985): “Quando o zero entrou no Ocidente (o 

que se deu no século XII), várias denominações lhe foram atribuídas, todas elas transcrições mais ou menos 

latinizadas da palavra sifr (“o vazio”), que os árabes tinham atribuído ao śūnya de origem hindu. No seu Liber 

abaci, Leonardo de Pisa (c. 1170-1250) lhe deu o nome de zephirum, que será usado até o século XV. Depois de 

algumas modificações, esta palavra chegou ao zéfiro italiano, que veio dar na nossa palavra zero a partir de 

1491”. Sifr, em português, derivou, na lenta erosão semântica, o substantivo “cifra” e o substantivo “zero” (op. 

cit., 1989,  p. 316).  
55

 Ocorreu-me, na leitura desse poema, esse termo algo culteranista: desobumbrar, v. 1. Transitivo direto: 

eliminar a(s) sombra(s) de; desnublar; desobscurecer; iluminar; “desobumbrar um terreno”. 2. Transitivo direto e 

pronominal. Por metáfora: tornar(-se) claro. Talvez oposto a ‘obnubilamento’ (Araripe Júnior).    
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Deixando para trás “o caos obscuro da criação” – antes da separação da noite e do dia, 

na era imemorial do “fogoágua”, quando as coisas prescindiam de envoltório, no oco do 

mundo sem concha e sem casca, a saída é de natureza ética e advém da religião guarani.  

Guiado pelo saber do “ser-de-céu”, o caminho é necessariamente de ascensão.  

O recém-nascido nume, então, se apresenta com “a flor de plumas na fronte”. Deixado 

“para dentro”, o tempo velho não incidirá mais sobre a vida e o vivente “fora”, mas ocorre 

que os ciclos cósmicos fazem quedar também o tempo novo, e é por isso que incontáveis 

culturas se dedicaram ao “controle mágico do sol”, bastando-nos evocar “Inti-Huatana, em 

Machu Picchu, no Peru, onde os incas ‘amarravam’ o sol, seu deus e pai, no dia mais curto do 

ano, para assegurar o seu retorno”56 (FRAZER, 1982, p. 50). Sendo apolíneo, o sol que se desdobra 

mantém a ordem e é possível depreender a sua seriação e antever as suas vicissitudes em 

favor da vida brumal humana à procura de “um lugar ao sol” (uma metáfora de uso corrente).  

O sol Nhamandu57 é, por inteiro, júbilo, na espécie de teogonia sem violências, mas a 

metáfora do ‘dobre’ no começo do poema – “no tempo / em que os ventos / frios / eram 

sopros / (dobres) / fúnebres / entre as trevas / e o vazio” – cria um contraponto na metáfora do 

deus que rebenta do zero, atribuindo ao lugar da cena da origem (o útero, tanto um locus, 

quanto um topos) o desdobramento “sonoro”.   

Isso porque o substantivo dobre é semanticamente ambíguo – ou diafórico – evocando 

como adjetivo os significados de ‘dúplice’ (primeiro gênero) e de ‘fingido’ (segundo gênero) 

e, também, como substantivo plural, a significação de dobre fúnebre, o sino que ‘dobra’ 

melancólico (ou como os pássaros ‘redobram’), sendo esse canto da natividade também uma 

elegia. A aliteração e eufonia de todo o poema sustentam uma hipótese de um sol que nasce 

do som, porque o logos é o primeiro sopro, a fonte da fala, em consonância com Haroldo de 

Campos (“E o sopro-Deus §§ / revoa § sobre o rosto da água”) e o culto guarani às próprias 

“palavras-azuis”, transmudado em cosmofonia.  

 

 

                                                           
56

  Sir James George Frazer (1854-1941) documenta em O ramo de ouro (1890, com edição abreviada em 1922 e 

uma edição ilustrada em 1978) um rito incaico de controle mágico das condições atmosféricas: “Quando a névoa 

se tornava muito densa nas sierras do Peru, as índias costumavam sacudir barulhentamente os ornamentos de 

prata e cobre que usavam no peito e sopravam contra a névoa, esperando com isso dispersá-la e fazer com que o 

sol brilhasse através dela. Outra maneira de produzir o mesmo efeito era queimar sal ou espalhar cinzas no ar” 
(op. cit., 1982, p. 50). 
57

 No prefácio a O trovão e o vento: um caminho de evolução pelo xamanismo tupi-guarani, livro de Kaká Werá, 

Patrick Paul sustenta que “a noção de Nhamandu, o som inaudível, o silêncio luminoso do Ser, parece 

corresponder ao encontro de Moisés com a sarça ardente no Monte Sinai, quando Deus se revela por meio de seu 

Nome-pseudônimo, de modo que não se revela totalmente posto que seu Nome verdadeiro é impronunciável” 
(op. cit., 2017, p.16).  
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A cena da minha leitura se completa (e se abre) para uma outra relação: o zero é um 

vazio e venta. Como a palavra hindu sifr migrou até os substantivos zero e cifra [nota 53, p. 84], é 

muito relevante como metáfora o fato de que, no longo percurso etimológico, sifr desdobrou 

de si o substantivo zéfiro, ou Zéfiro, “o vento que sopra do ocidente”.  

E, por analogia com a mitopoética guarani, o zero se situaria a oeste do Guayrá, no 

Paraguai, região regida por Tupã, o deus das águas, do mar, das chuvas, relâmpagos, trovões, 

e a busca da Terra sem Mal (Yvy marä ey) orientaria os povos guaranis a leste, Oceano 

Atlântico (paraguaçu). Mas como pontos cardinais evolvem de pontos móveis no espaço, essa 

relação é convenção, porque toda posição no espaço é apenas nōmos. Entretanto, uma vez 

aceitas as “coordenadas” do poema, a metáfora determina que o deus Ñande Ru nasça da 

esquerda (do zero/zéfiro) e caminhe para cima, fazendo supor que, no seu anverso, nascer à 

direita e descer tem relação com o ínfero e infernal (como no descenso do poema “ostro”), 

indo do zênite ao zero – o somenos em lugar da soma. 

Nesse ponto, é relevante observar como o Sol sobredetermina o mundo empírico e 

cabe evocar Claude Lévi-Strauss que, em Tristes trópicos (1955), notou a tendência que 

cidades então recentemente traçadas e povoadas na “terra roxa“ do Paraná tinham para a 

urbanização na direção oeste, “condenando seus bairros orientais à miséria ou à decadência”. 

Essa orientação (ainda que os pontos cardeais não mais possuam atributo mágico no 

imaginário moderno de “espírito euclidiano”) se deveria, diz, a uma “crença inconsciente” de 

que o movimento solar (de leste a oeste) é positivo e traduz ordem, e o inverso (oeste-leste), 

negativo (op. cit., p.128). Fenômenos astronômicos e meteorológicos têm o poder de afetar 

regiões e essa outra ciência da natureza, vista como superstição, significava, para Lévi-

Strauss, uma “forma mais fundamental de conhecimento”:  
  

[...] O espaço possui seus próprios valores, assim como os sons e os perfumes têm 

cor, e os sentimentos, um peso. Essa busca de correspondências não é um jogo de 

poeta ou uma mistificação (assim como se ousou escrevê-lo a respeito do soneto das 

vogais [de Rimbaud], hoje exemplo clássico para o linguista que conhece o 

fundamento – não a cor dos fonemas, variável segundo os indivíduos, mas da 

relação que os une e que admite uma gama limitada de possíveis); ela propõe ao 

cientista o terreno mais novo e aquele cuja exploração ainda pode lhe proporcionar 

ricas descobertas. Se os peixes distinguem, tal qual um esteta, os perfumes em claros 

e escuros, e se as abelhas classificam as intensidades luminosas em termos de peso – 

para elas, a escuridão é pesada, e a claridade, leve –, a obra do pintor, do poeta ou do 

músico, os mitos e os símbolos do selvagem devem afigurar-se-nos, se não como 

uma forma superior de conhecimento, pelo menos como a mais fundamental, a única 

verdadeiramente comum, e cujo pensamento científico constitui apenas a ponta 

afiada: mais penetrante porque amolada na pedra dos fatos, mas às custas de uma 

perda de substância; e cuja eficácia decorre de seu poder de penetrar com suficiente 

profundidade para que a massa da ferramenta acompanhe por completo a ponta 
(LÉVI-STRAUSS, 1996, p.129).    
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Outra “forma mais fundamental do conhecimento”, o mito situa a Terra sem Mal além 

do Atlântico e orienta a mobilidade dos Mbyá-Guarani a leste, nascedouro do sol. Em “De 

soul a sol”58, uma nota de Josely apensa ao ensaio “Guarani: primeiras luzes”, de Luli 

Miranda – publicado no jornal Nicolau, em 1987 –, a Terra sem Mal é in/situada a leste, como 

na tradição, mas a poeta expande o repertório ao árabe e aos orientalismos (na 

‘transculturação’ ao modo do Mapa de Lopo Homem II, pintura de Adriana Varejão em que a 

América “encontra” a Ásia com um descomunal braço de terra da Antártida):           
 

Rumo ao sol nascente, oriente, rumo ao leste, a partir da região onde hoje é o 

Paraguai, os guarani em jornadas infindas buscaram a Terra sem Males – yvy maráe 

ŷ –, ou simplesmente céu – yvága –, seu paraíso mítico, que, segundo a cosmogonia 

guarani, poderia ser alcançado em vida. Outros grupos da mesma família linguística 

procuravam (alguns ainda procuram) este lugar no zênite. Por sinal, zênite vem do 

árabe samt: caminho, direção, rumo, que os escribas medievais liam erroneamente 

senit. (BAPTISTA, 1987, p. 12).    

 

No campo da mitologia pré-colombiana, diz Lezama, o sol asteca é descrito em sua 

natureza quádrupla – “sol de tierra, sol de aire, sol de lluvia de fuego, sol de agua” –, 

acrescida pelo quinto sol, quincunce, sol de movimento, “centro que vence a inércia”, um sol 

que representava o signo da cruz no rosto e no peito, o céu e a terra, o horizontal e o vertical, 

ou o alto e o baixo: “El azteca situaba ese quincunce en la pedra preciosa, es el calor, la 

reducción solar para la medida del hombre” (LIMA, 1958, p. 381).  

Outra “redução solar para a medida do homem” é a fogueira, o fogo doméstico: o sol-

chão. Entre os Tupy, a cavidade do fogo cerimonial ocupa o epicentro do cosmo:              
 

O desenho mais completo da cosmovisão [tupy] retrata três círculos concêntricos, no 

centro uma cavidade ou uma pedra maior, e no entorno desta pedra quatro pedras 

medianas, pouco maiores que as do círculo trino e menor que a pedra do centro. Os 

três círculos significam os três mundos; ou níveis dimensionais da existência. 

Segundo a sabedoria ancestral, a pedra central ou a cavidade, que é o lugar onde se 

acende o fogo cerimonial, representa a fonte imaterial ou útero divino da vida, e as 

quatro pedras intermediárias significam quatro direções: o nascente, o poente, o 

cruzeiro do sul e as três-marias, portais irradiadores da luz da grande Vida (WERÁ, 

2017, p. 137).          

             

            Do zero ao zênite, de sol a sol, o arco da leitura se completa numa recorrência 

intérmina, pois “segundo Cadogan, nhamandu significa circular” (LITAIFF, 2018, p. 165). 

                                                           
58

  O sintagma “de sol a soul” está contido no poema sem título que encerra o livro Ar (1991), de Josely: 
 

d u e l o    s o l o 

d e     s o l    a     s o l 

h á l i t o     e t     h a l o 

d e     s o l     a    s o l 

d e     s o l     a    s o u l 

o    a r    e m    a r s  
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§ No terreno das ancestralidades e descendências, o poema “do zero ao zênite” 

atualiza a tradição da transcriação de Haroldo de Campos, esse poeta-tradutor que ativava o 

“mecanismo sincrônico da agoridade” (BAPTISTA; FARIA, 2003, p.233), e, nesse gesto, escreveu Josely 

Vianna Baptista, ele “é um dos mais inventivos poetas brasileiros de nosso tempo”, com 

“abertura de repertório” e “diversidade temática” (id., p.228), sendo que, como afirmara o poeta 

Carlito Azevedo, Haroldo “pretende retirar do passado uma nutrição para o impulso” (id., p.235). 

Em Roça barroca, o poema encontra “nutrição para o impulso” na ressonância de “Âmago do 

ômega”, sendo que “pênsil pétala / pevide do vazio / pecíolo / amêndoa” pertencem, num 

ponto originário, à mesma vasta metafórica vegetal que os poemas de Josely performam59. E a 

sua citação é explícita.          

 Em seu movimento de translação, encontram-se o zero e o zênite: 
 

 
 

Haroldo de Campos – “Âmago do ômega”  

In: Xadrez de estrelas (percurso textual 1949-1974).  

(São Paulo: Perspectiva, 2008).  
 

 

                                                           
59 E como terceira voz nessa ‘concertação’ de Haroldo e Josely, “Sala sunyata”, o poema que abre Lábia (1998), 

de Waly Salomão, desdobra as coordenadas do mesmo campo semântico – “Ó, tábula rasa. / Nada vezes nada, 

noves fora nada. / Sol nulo dos dias vãos. Lua nula das noites vãs. // Eis que atingi o ponto Nadir. / Se todas as 

coisas nos reduzem a / ZERO / é daí do / ZERO / que temos de partir” (SALOMÃO, 1998, p.9) –, enquanto (penso 

eu) apropria-se/desdobra versos da canção Trem bala (1991), de João Bosco: “[...] se as coisas nos reduzem 

simplesmente a nada / de nada simplesmente temos que partir”.     
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2.3 – E se a Terra desmoronar nos bordos do poente 

 

O ‘sol negativo’ surge em “Guirá ñandu” – i.é., Constelação da Ema, delimitada por 

duas constelações “ocidentais”, Scorpius e Crux (Cruzeiro do Sul), e formada por estrelas das 

constelações Muscus, Centaurus, Triangulum Australe, Ara, Telescopius, Luusi e Circinus –, 

poema que tematiza esse ‘suporte ideográfico’ vital para os Guarani. Descrita por Curt 

Nimuendajú, em 1914, a escatologia dos Guarani-Ñandeva antevia a descida do céu do jaguar 

azul que devoraria a humanidade ao mesmo tempo em que as escoras da terra cederiam, 

afundando-a no abismo. No poema “Guirá ñandu”, através da figura celeste, uma escatologia 

ancestral dos Mbyá encontra a cataclismologia do XXI.  

Seria o sol Kuaray destrutivo – o “sol podre” de Georges Bataille, “o sol fixado [que] 

se identifica com a ejaculação mental, a espuma nos lábios e a crise epilética” (BATAILLE, 2018, p 

177) –, porque a hipótese do poema é uma distopia. Seria a queda do céu. No tempo terminal 

dos desdobramentos de “do zero ao zênite”, a desaparição: 

 

guirá ñandu 

 
 Para Teodoro60 
                 (sob a constelação da Ema, cujas penas são desenhadas por claro-escuros da Via Láctea)    

 

pode que a noite 

hoje 

se furte a amanhecer 

a terra desmorone 

nos bordos do poente 

e outra vez o sol 

como antes 

não desponte 

em busca de outro sol 

pode alguém se perder 

abandonando o humano 

para encontrar seu deus  

– o mesmo que ao nascer 

deu-lhe um nome secreto 

de sua divindade 

perfeito e repleto 

 

                                                           
60

 A poeta publicou na rede social Facebook, em 25 de maio de 2018, às 09:04: “Cacique, professor, Teodoro 

Tupá Alves, a quem o poema é dedicado, cantou pra mim sua versão de alguns cantos do Ayvu Rapyta, na 

reserva indígena de Ocoí [em São Miguel do Iguaçu/PR], quando fui visitá-la a fim de aperfeiçoar o trabalho de 

tradução dos cantos míticos que estão no Roça barroca. Muitos poemas do livro tb trazem marcas de lá”. 
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pode que na viagem 

no trajeto disperso 

um homem adivinhe 

a vereda possível 

sem fim, de sol a sol 

até que a fome e a febre 

o êxtase à flor da pele 

a intempérie, a prece 

a dança em excesso 

transportem o corpo adverso 

e o espírito pulse 

e respire 

e confronte 

o mar que o separa 

da terra indestrutível 

 

quem sabe o paraíso 

que descrevem os antigos 

não esteja além do vasto 

nevoeiro e sargaço 

mas no árduo percurso 

vencido passo a passo 

sem bússola ou mapa do céu 

em pergaminho 

 

talvez além do zênite 

que ofusca o caminho 

deixando um invisível 

roteiro para os olhos  

que enfrentam o escuro  

entre os dois 

crepúsculos 

 
(BAPTISTA, 2011, p. 120-121) 

 

   

A ‘cena do desfecho’ e da cessação do mundo é nítida: o Sol não mais desponta e a 

Terra começa a acabar a oeste, ao desmoronar, restando ao humano abandonar o seu atributo 

“humanal” e encontrar, pela ética da religião guarani, a sua condição divinal, “em busca de 

outro sol”. E se aquele sol Kuaray se acabar “nos bordos do poente”, um sol Nhamandu 

continuará a se desdobrar/nascer. Mas tudo isso por hipótese: pode que.  

De acordo com o relato do Capítulo VI de “Ayvu Rapyta” – transcrição de León 

Cadogan –, um primeiro final do mundo sobreveio, para os Mbyá-guarani, na forma de um 

dilúvio (foi dilúvio para os sumerianos, como relata o épico Gilgamesh, e o foi para os 

escribas bíblicos; agora desenharia a forma da onda de Hokusai, mas como tsunami).  
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Pode que outra vez o sol como antes não desponte: o ‘desamarrar-se’ (obojera-jera) 

do caos obscuro do começo para volver a seu leito das trevas (pytû rupa), a noite. O dia 

entenebrecido (quando a noite se furtar a amanhecer) se consumaria numa letal “espuma nos 

lábios”, onde antes havia o “sopro” de Nhanderu desde a cena da origem. O “sol podre” 

venceria o sol sano e acabaria o canto zenital oriundo do zero nascedouro. O zênite cairia – 

como na Queda do Céu dos Yanomami narrada por Davi Kopenawa – e, evocando o T. S. 

Eliot do poema “The hollow men”, “This is the way the world ends / Not with a bang but a 

whimper”. De um a outro sol. O sol, talvez, zerado no gemido. 

E se lermos “Guirá ñandu” e “do zero ao zênite” como dois “cantos paralelos”, 

catástrofe e começo se situariam “no tempo / em que os ventos / frios / eram sopros / (dobres) 

/ fúnebres / entre as trevas / e o vazio” (vide como em Roça barroca um poema pode 

proliferar imagens migradas de outro poema). Assim, “Guirá ñandu” pode ser lido como o 

mesmo “dobre fúnebre” que sumaria a iminência do desastre (porque pode que tudo des/astre 

e um near-earth object acabe, rés do chão, nos campos extensivos de soja do sudoeste do 

Brasil, no local onde a pesquisa de campo Na tela rútila das pálpebras não divisou mais 

araucárias e nenhuma paisagem ‘original’?). Canto agônico que antevê o escuro sublevado e 

saído de si – fora do seu “ser-de-céu” – para colapsar e eclipsar, para dar fim e fazer perder os 

caminhantes ameríndios, de crepúsculo em crepúsculo. 

Mas como na mitopoética guarani o paraíso (Terra sem Mal) situa-se além do mar61, o 

excesso (fome e febre e êxtase e intempérie e prece e dança) deve transportar o “corpo 

adverso” e trará pulsação ao espírito, transmudado em um dos Nhanderu Mirim na “terra 

indestrutível”. Nesse ponto, o poema “Guirá ñandu” realiza a sutil fusão, pela imagem, de um 

Guarani (ou do Kesuita?) que anda, cegado, e a constatação empírica de que ao meio dia, hora 

do zênite, sol a pino, o corpo não produz sombras – resta “o árduo percurso / vencido passo a 

passo / sem bússola ou mapa do céu / em pergaminho”.  

Por essa outra hipótese do poema, o paraíso não se situa “além do vasto nevoeiro e 

sargaço”, mas no próprio corpo, e ele vai a sós, em si (na consumação do manismo), Guarani 

não mais sendo guiado/desastrado pelos astros, mas volvido a si, porque a Ema se ofuscou no 

“invisível roteiro [...] entre os dois crepúsculos”.    

                                                           
61

 Escrevendo sobre a Rota de Peabiru – de ape (caminho) e biru (talvez o Peru) – trilha que se estendia por 

cerca de três mil quilômetros, de Tacna, na costa atual peruana, à Ilha de Santa Catarina, no Brasil, atravessando 

Cuzco, Potosi, Corumbá, Assunção, San Pedro, Foz do Iguaçu e Castro, no Paraná, com outra via de Cuzco a 

Cananéia, litoral paulista –, Kaká Werá rememora que cantos indígenas de matriz tupi aludem à necessidade de 

se “percorrer um caminho sagrado que vai dar no mar”, pois o Peabiru formava uma serpente dourada na Terra 

que refletia o caminho de Tupã nas estrelas, na criação do mundo, o caminho da serpente prateada do Céu, ou 

seja, Tapirapé, a Via Láctea (WERÁ, 2018, p. 31).      
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Quando Josely desdobra a cosmogênese guarani nos poemas autorais (o “espaço 

literário” é uma dobra que se estende de um a outro texto) sempre traslada o abstrato ao 

concreto, procura e/ou provoca as metáforas sensíveis. E – para nos aproximarmos da leitura 

de Derrida sobre a filosofia metafísica – supõe-se que os poemas “do zero ao zênite” e “Guirá 

ñandu” desfazem o apagamento metafísico do tropo sol e recuperam a physis obnubilada sob 

o nōmos62; quer dizer: os poemas tornam o inteligível sensível.  

Uma conclusão provisória sustentaria a hipótese de que ao traduzir os Cantos do 

“Ayvu Rapyta” para o corpo do seu próprio texto – uma tradução e uma transmigração –, 

como em “do zero ao zênite”, Josely Vianna Baptista sempre devolve a abstração ao campo 

do sensível, ou seja, faz imergir no substantivo concreto aquilo que era imaterial, vide a 

‘passagem’ de “a sós foi desdobrando de si” (no mito) a “foi erguendo / o tronco / que se 

entrevou / no lúmen / do próprio / útero” (no poema).  

Em síntese, na concretude da imagem poética, torna sensível. O poema dá a ver.  

Como descreveu Octavio Paz: “Ser ambivalente, a palavra poética é plenamente o que é – 

ritmo, cor, significado – e também é outra coisa: imagem” (PAZ, 2012, p. 30).       

O poema “Guirá ñandu”, nesse contracampo, é um exemplo eloquente de como Josely 

Vianna Baptista parte da mitopoética para variá-la, na feitura de “novos mitos”, pois essa 

hipótese de cataclismo está explícita nas narrativas da figura estelar da Ema: 
 

Na segunda quinzena de junho, quando a Ema (Guyra Nhandu) surge em sua 

totalidade ao anoitecer, no lado leste, indica o início do inverno para os índios do sul 

do Brasil e o início da estação seca para os do norte. A constelação da Ema (Rhea 

americana alba) se localiza numa região do céu limitada pelo Cruzeiro do Sul e 

Escorpião. Sua cabeça é formada pelo Saco de Carvão, nebulosa escura que fica 

próxima à estrela Magalhães. A Ema tenta devorar dois ovos de pássaro que ficam 

perto de seu bico, representados pelas estrelas alfa Muscae e beta Muscae. As 

estrelas alfa Centauro e beta Centauro estão dentro do pescoço da Ema. Elas 

representam dois ovos grandes que a Ema acabou de engolir. Uma das pernas da 

Ema é formada pelas estrelas da cauda de Escorpião. As manchas claras e escuras da 

Via Láctea ajudam a visualizar a plumagem da Ema. Conta o mito guarani que a 

constelação do Cruzeiro do Sul segura a cabeça da Ema. Caso ela se solte, beberá 

toda a água da Terra e morreremos de seca e sede (AFONSO, 2009, p.54).     

 

E a Ema revém, agora, nesse mundo presente que é – literalmente – destrutível. 

Contra todo esse fundo mítico, Josely sumaria os contributos da cultura cristã de 

feição jesuítica que teriam influído na concepção escatológica guarani. Seu comentário 

publicado no número 2 do jornal Nicolau é um paratexto relevante de “Guirá ñandu”:  

 

                                                           
62

 No decurso de minha pesquisa, constatei que o ‘nome’ sol tem peculiar homologia de seus grafemas nas 

línguas portuguesa (sol), dinamarquesa (sol), norueguesa (sol), sueca (sol) e islandesa (sól). Exemplo de 

“valência sonora animizada”?      



97 
 

O fim do mundo também está ligado ao sol: um belo dia a terra começará a ruir pelo 

poente, e o sol não mais surgirá. Essa cisma do cataclisma é atribuída por alguns 

pesquisadores à influência das missões jesuíticas nos séculos XVII e XVIII: 

destruição do mundo no futuro, redenção no paraíso. Já outro profundo estudioso da 

cultura guarani, Curt Nimuendajú, não aceita a hipótese de que esta crença seja uma 

leitura com lentes indígenas do Apocalipse de São João. Talvez a “culpa” já fizesse 

vítimas antes dos jesuítas. Pelo sim pelo não, acaso por tudo isso o “amanhã” dos 

guaranis – Ko’éramo – seja só uma suposição: “se amanhecer”. Apocalíptico, o sol 

revela sua redenção a cada dia, e vai que sua busca seja a própria procura, rumo que 

oriente, o próprio caminhado caminho a caminhar. Quem sabe?            
(BAPTISTA, 1987,  p. 12).             

 

O próprio caminhado caminho ao caminhar: deriva do mundo como pleonasmo.  

No cenário do fim iminente, a pesquisa de campo do antropólogo Aldo Litaiff, 

relatada no livro As divinas palavras: identidade étnica dos Guarani-Mbyá (1996), reporta a 

vida na aldeia de Bracuí, Rio de Janeiro, na vizindade da Usina Nuclear de Angra dos Reis. 

Diante do risco de explosão, o seu cacique, Verá Mirim, faz coincidir a mitopoética ancestral 

com a cataclismologia contemporânea, porque, confinando com Angra I, lá, na borda da 

usina, uma “destruição pelo fogo” não é da ordem da metáfora: 
 

   O primeiro [mundo] terminou com água, este aqui marcaram pra ser com fogo, Deus 

vai resolver o momento certo, nós não sabemos, ele que sabe tudo. O branco 

estudou, sabe escrever, já sabia que o mundo vai acabar com fogo, então disse, 

‘vamos fazer a Usina Nuclear o quanto antes pra tudo terminar logo com fogo’. Essa 

Usina é a fábrica do branco, não de Deus. Então Deus sabia que o Juruá [o não-

índio] iria acabar com o mundo fazendo Usina. Ele falou que vai deixar assim. O 

branco não conhece a terra do índio, construiu Usina onde a pedra não é firme, 

Itaorna. Então se o Deus quer que nós morra tudo no Brasil, então vai deixar, vai 

acontecer, não adianta correr. Então o índio fica tranquilo, não tem mais medo, os 

que têm medo já correram tudo, foram lá pro Espírito Santo [...] (LITAIFF, 1996, p. 116).    

     

 

Fora da metáfora, tudo pode recair no caos e a hipótese antes fantástica assume agora 

contorno de afirmação cataclísmica, com uma causa (a pedra movediça, Itaorna, ameaça a 

Usina) e o causador: a falta de pertença do Juruá, o branco, a deus, por causa da “mitologia 

branca” (aproprio-me aqui da terminologia de Derrida). Em sentido lato, “Guira ñandu” é um 

documento nada lacônico de cataclismologia, porque, leitores do cosmo e do entorno das 

roças, os Guarani leem os sinais de “ocaso” da Terra.  

“A Terra irá desmoronar nos bordos do poente?”, parecem perguntar-se Déborah 

Danowski e Eduardo Viveiros de Castro, em Há mundo por vir?: ensaio sobre os medos e os 

fins (2017), estudo em que abordam manifestações da “deriva do mundo”, causada pelas 

“transformações em curso no regime termodinâmico do planeta”. Transformações que podem 

levar ao colapso do Sistema Terra e ao colapso do “mundo-para-o-homem”.  
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“Há mundo por vir?”, parece perguntar-se Ñevangaju Tupa, o antigo xamã da aldeia 

Ava Guarani Ocoy de São Miguel do Iguaçu, Paraná, Tríplice Fronteira, ele que vive como 

brasileiro subalterno nos confinamentos de uma área indígena inundada pela hidrelétrica e 

invadida pela ordem econômica ocidental, como o registra o documentário Guataha63 (i.é., 

viagem), de Clarissa Knoll e Alai Garcia Diniz. “O sol de novo não vai despontar?”, parece 

perguntar-se Teodoro Tupá Alves (a quem o poema é dedicado), nessa mesma terra indígena, 

com seu mesmo “caminhado caminho ao caminhar” que, na iminência dos desastres 

socioambientais, Roça barroca ajuda a vozear: “pode que na viagem / no trajeto disperso / um 

homem adivinhe / a vereda possível”.   

 Há mundo por vir?, o ensaio, investiga a crise planetária de ordem ambiental (em que 

perdeu sentido a disjuntiva local/global) e aborda casos da “incompossibilidade de humano e 

mundo” nessa era – talvez a era do Antropoceno no termo de Paul Crutzen e Eugene Stoermer 

(2002) – em que o fim (tempo) do mundo (espaço) das escatologias messiânicas encontra esse 

mundo pós-nuclear da Terra destrutível, aqui, o tempo do fim. Lendo essa “deriva” do Sistema 

Terra (geosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera) com o ferramental de um ‘trilema’ – (i) o 

mundo-para-nós [humanos] em relação com a “nossa história”, (ii) o mundo em si com uma 

história da vida na Terra, e (iii) o mundo sem nós e a história da Terra (DANOWSKI; VIVEIROS DE 

CASTRO, 2017, p. 60-61), analisa “o caos que subjaz a todo cosmos” e cenários hipotéticos de um 

homem-sem-mundo ou do mundo-sem-nós.     

Afinal, “estamos presos em um devir-louco generalizado das qualidades intensivas e 

extensivas que expressam o sistema biogeofísico da Terra” (id., p. 29), os sobrevividos em um 

“ambíguo ambiente”, físico e mental, tomado pela “intrusão de Gaia” (ib., p. 30), na bela 

expressão de Isabelle Stengers que define a nova “transcendência” geofísica da Terra 

indiferente aos humanos – ou como a Constelação da Ema: um cosmo-sem-nós.    

Nos termos da cataclismologia do século XXI, o poema “Guirá ñandu” parece encenar 

uma ‘fase terminal’ em que o “sol podre” tem correspondência com o cálculo de John Cook 

(relatado no ensaio), o físico segundo o qual “nosso clima tem acumulado uma quantidade 

equivalente à explosão de quatro bombas de Hiroshima por segundo, perfazendo um total de 

2.115.122.800 bombas [de 1998 a 2014]” (ib., p. 15).    

                                                           
63

 Guataha (2014), documentário de Clarissa Knoll (direção e produção), com argumento de Alai Garcia Diniz – 

representante brasileiro no programa DOC TV Latino América –, resgata a história dos Guarani nos últimos 50 

anos na região da fronteira Brasil, Argentina e Paraguai, desde a chegada dos colonos brancos, o alagamento 

do rio Paraná pela Usina Hidroelétrica de Itaipu e a nova dispersão indígena que as expansões nacionais 

geraram. O filme mistura narrativas míticas da destruição e criação do mundo Ava-Guarani, contadas por um 

velho xamã, com a realidade da história recente da região, misturando o inventado e o vivido, e revela o 

isolamento indígena em torno de fazendas de soja e pequenas cidades fronteiriças. Disponível em: 

<https://vimeo.com/113396927>. 
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Nesses tempos extremos em que, dizem Débora Danowski e Viveiros de Castro, vive-

se a “terrificante comunicação do geopolítico com o geofísico” e a descontinuidade entre 

evolução da espécie e história do capitalismo, enquanto “tudo é termodinâmica”, trata-se não 

de “moralizar a geologia”, mas, sim, de “geologizar a moral” (DANOWSKY; VIVEIROS DE CASTRO, 

2017. p. 30-31), quando, agora, a profecia mítica encontra a projeção científica. Ao homem-sem-

mundo, sobrevivido entre as camadas do Antropoceno em um “deserto de concreto, asfalto, 

plástico e plutônio” (id., p. 43), porque “o mundo real é este nosso mundo desértico do 

capitalismo tardio” (id., p. 75), haveria de contravir uma “retomada da terra”, o “descobrimento”, 

no sentido de um “desencapamento” e “desasfaltamento”, com a “revelação de potências 

telúricas” (id., p.81) e antes que sobrevenha um mundo-sem-nós. Em que se cumpram estimativas 

da Física, no entanto, um “fim do mundo no sentido empírico”, como o encena o filme 

Melancholia (2011), de Lars von Trier, objeto de análise dos autores, ou a primeira estrofe de 

“Guirá ñandu”, torna-se mais exequível. Melancholia é uma “apresentação do fim do fim” (ib., 

p. 58).     

Entretanto, partindo da presciência de Verá Mirim, lida em Aldo Litaiff, os dois 

autores de Há mundo por vir? sintetizam essa cataclismologia de feição Mbyá-guarani:  

 

A Terra atual não será exatamente destruída, como da primeira vez, apenas sofrerá 

uma faxina em regra: a espessa camada de solo que recobre as fundações 

imperecíveis de pedra do patamar terrestre será raspada por Nhanderu (a divindade 

maior dos Mbyá) e jogada ao mar, limpando o mundo de todo o lixo, o veneno e a 

maldade que os Brancos foram depositando na terra. A humanidade inteira perecerá 

nessa varredura purificadora; os Mbyá, porém, serão recriados por Nhanderu, para 

repovoar um mundo renovado; já os Brancos perecerão definitivamente, desta vez 

não sobrará ninguém dessa espécie maldita para recomeçá-la. [...] (DANOWSKI; V. DE 

CASTRO, 2017, p. 109).  

 

 

Nessa direção, Roça barroca emaranha uma configuração convulsa de princípios e de 

fins, de Ñande Ru “primeiro último-último”, o que brota no tempo antes do tempo, a terra-

sem-mal – nem visão adâmica do mundo indígena, nem wilderness, natureza selvagem 

positiva, de fantasia – em que os onze mil guapuruvus (vide poema “moradas nômades”) 

restaram num lugar vago, sem o Branco, em um novo começo. Assim, pelo “caráter circular 

ou recombinatório da imaginação mitopoética, no tempo e no espaço” (id.,  p. 105), o tempo velho 

(ara ymã) e novo (ara pyau) se desmantelam, cruzam, roçam:              
 

Todo pensamento do fim do mundo coloca assim a questão do começo do mundo e a 

questão do tempo de antes do começo, a questão do katechon (o tempo do fim, isto 

é, o tempo do antes-do-fim) e a questão do eschaton (o fim dos tempos), a 

desaparição ontológica do tempo: o fim do fim. (DANOWSKI; VIVEIROS DE CASTRO, 

2017, p. 109).  
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Todavia, na segunda estrofe de “Guirá ñandu”, àquela cena de fim do fim sucede a 

mirada divinatória no “trajeto disperso”, o que leva o Caminhante à transubstanciação 

diuturna, “de sol a sol”, em etapas de fome e febre e êxtase e intempérie e prece (as vias de 

acesso à Yyy marä ey), ou pela “dança em excesso”, uma exaustiva obrigação ritual, etapas 

que lhe “transportem o corpo adverso” na teleologia dos homens que se tornarão deuses (um 

princípio da religião guarani). Caminho árduo/alado, como Hélène Clastres o resume: “a 

procura pela Terra sem Mal é uma longa ascese” (CLASTRES, 1978, p. 63).  

Nessa busca, sendo ilocável, a terra em devir provoca uma derrocada “de saída”, 

condenando o Guarani ao umbral (o linde, o limite) diante do mar “que o separa da terra 

indestrutível”. Ante o salso argento, o Caminhante talvez seja tomado pelo ‘oceânico’ da 

pertença e enfim tome parte no mundo vasto dos viventes (grande yvyrupa: veredas), 

intuindo-o como visão do paraíso “vencido passo a passo /sem bússola ou mapa do céu” (sem 

o extravio pela Constelação da Ema), aqui, na Serra do Mar, aquém do “nevoeiro e sargaço”. 

O xamã é convertido ao manismo, enquanto à Terra sem Mal se contrapõe a Terra-Gaia 

inclemente, porque indiferente aos construtos desse mundo-para-o-homem: 

A Terra-Gaia se separa [como efeito dessa “intrusão de Gaia” na noosfera] da Terra 

Corpo-celeste, o sublunar volta a se distinguir do supralunar, a ideia de “mundo” 

recupera um sentido radicalmente fechado, o que significa também imanente: 

terrestre, local, próximo, secular, não unificado.  
(DANOWSKY, VIVEIROS DE CASTRO, 2017, p. 103).     

    

Por essa queda na imanência, o caminho caminhado ao caminhar na direção do sol64
 é 

tomado por uma espécie de entressonho na última estrofe de “Guirá ñandu”, pois o peregrino 

vai “além do zênite / que ofusca o caminho”, considerando-se que o excesso de luz (zenital) 

“entre os dois crepúsculos” incide no pedestre que, cegado, pode recair na acedía, como 

Roger Caillois menciona em O mito e o homem, ao comentar os níveis de estratificação 

afetiva dos mitos, com áreas solares e áreas subterrâneas (de tumbas):  
 

El análisis del complejo de mediodía, donde la estratificación es clarísima, 

testimonia particularmente en este sentido: abandono de la acción y de la voluntad 

bajo el calor de mediodía, sueño de los sentidos y de la conciencia, agresión erótica 

de los súcubos, pasividad generalizada y hastío de la vida (acedía), mientras los 

fantasmas tienen sed de la sangre de los vivos en el momento en que la disminución 

de la sombra se los entrega, a la hora de los espectros, cuando el astro en el cenit 

cubre la naturaleza con la marea alta de la muerte (CAILLOIS, 1939, p. 35).     

 

                                                           
64

 “Para quem caminha ao encontro do sol / é sempre madrugada”, sentencia o poema de Helena Kolody, 

enquanto Luzes (letra e música de Paulo Leminski), apresenta outra hipótese para o binômio ocaso/sol: “Acenda 

a lâmpada às seis horas da tarde / Acenda a luz dos lampiões / [...] / O fogo / O foco lá no beco e um farol / Essa 

noite / Essa noite vai ter sol”. 
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Tornando a esse poema “conceptista”, o sintagma “entre os dois crepúsculos” pode 

aludir ao significado imediato de decurso de tempo, sol a sol, mas, diaforicamente, poderia 

indicar o sol dúplice guarani, Nhamandu/Kuaray, e, sobrenatureza extremada, supor a 

incidência simultânea de dois sóis, na compossibilidade de outra Terra em outro sistema 

geofísico (vide os dois sóis recorrentes na arte de Meyer Filho). Ou entre dois pores-do-sol, o 

Caminhante resta em si, revolvido ao corpo, sem transcendência, a sós na yvy (terra) que aos 

poucos colapsa e à espera da Nhanderu retá (terra da eternidade).  

O restar em Yvy vai (a terra imperfeita, o mundo terreno), tão distante da Yvyju mirim 

(a terra onde nasce o sol Kuaray, terra da inocência, a “terra como uma criança”: yvy kiriim) 

ou da Yvy maräey (a terra da eternidade, onde nada tem fim, nada se acaba ou estraga, tudo se 

renova periodicamente) – cf. definições de Ladeira (2008, p.116-117) –, torna toda a inteligibilidade 

das transições do Sol um sistema em si mesmo divinatório, porque “as almas são visíveis em 

forma de sombras” (diz a epígrafe do poema-título). Nesse sentido, o sol a pino sobrevém 

como um zero que cessa todo o mundo alterno: sem sombras, as almas não se desdobram. 

Como foi visto, os poemas de Roça barroca se entretecem em torno de palavras que são tom 

(cor e som) e fazem do jogo entre luz e sombra, próprio da estética barroca – em A dobra, diz 

Deleuze: “no Barroco, o claro não para de mergulhar no escuro” –, um duplo da luz e da 

sombra lidas na ciência guarani.      

Em “Guarani: primeiras luzes”, breviário lexical publicado, em 1987, no número 2 do 

jornal Nicolau, Luli Miranda registra essa poética de palavras aglutinantes com que a língua 

guarani procura abraçar o inapreensível das passagens e das refrações da luz:  

 
 

AMANHECER (a chegada do sol) 

 

ko´ē: amanhecer 

ju: vir 

KO’ĒJU: aurora, luz do dia 
 

ti: difuso, translúcido 

soro: que surge 

KO’ĒTĪSORO: o lusco-fusco faiscando 

KO’ĒTĪ: clarinho escuro se instalando, crepúsculo da manhã 
 

saka: transparente, lúcido 

KO’ĒSAKA: o amanhecer se ilumina 
 

mba: totalmente, o que se consumou 

KO’ĒMBA: amanhecer completo 
 

KO’Ē: o amanhecer que amanhece, o sol cintila 
 

 Insinuam-se tênues claridades no escuro, a princípio esfumadas, lusco-fuscos, 

trazendo o crepúsculo, ainda sem o sol, que logo sobe e se instala: amanhece.  
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NOITE (o escuro que some) 

 

 

PYHARE: noite 
 

ve e te: partículas que reforçam a qualidade do radical 

PYHAREVETE: as primeiras claridades na noite que amanhece 

PYHAREVE: qualquer instante da manhã que caminha 
 

asaje: os momentos mais quentes, meridiana 

PYHAREVE’ASAJE: claridades que antecedem o sol no zênite 
 

pyte: meio 

ASAJEPYTE: sol a pino 
  

 Já é dia, para isso foi preciso que a noite ficasse tão noite que acabasse em 

manhã. O sol sobe até o pino. 

 

 

 

TARDE (do pino ao crepúsculo) 

 

KA’ARU: tarde 
 

jere: perto de, ao redor 

KA’ARUJERE: qualquer instante da tarde que entardece 
 

porã: pleno 

KA’ARUPORÃ: o sol já maduro, indo para o fim 

ete: partícula que reforça a qualidade do radical 

KA’ARUETE: por-do-sol 
 

pytã: escuro 

KA’ARUPYTŪ: anoitecer, claro escurinho 
 

 O sol da tarde ficando pleno e logo o ocaso, a tarde ficou tão tarde que 

acabou em noite, claro matizado pelo escuro. 

 

 

 

ESCURO (nuanças) 

 

pytū: escuro 

para: sarapintado, matizado 

PYTŪPARA: lusco-fusco faiscando 
 

mby: suave, sumiram os luscos dos fuscos 

PYTŪMBY: escuro monótono, uniforme 

mba: totamente, o que se consumou 

PYTŪMBA: anoitecer completo 
 

PYHARE: a noite que anoitece 
 

porã: pleno 

PYRAREPORĀ: a noite já madura 
 

pyte: meio 

PYHAREPYTE: meia-noite 
 

rire: depois 

PYHAREPYTERIRE: madrugada 
 

 O escuro da noite ainda lusco-fusco se estende monótono e traz o crepúsculo. 

A noite anoitece: cada vez mais funda traz a madrugada.    

  
(MIRANDA, 1987, p.12) 
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 A precisão linguística do guarani (vide concretude da imagem e tênue gradação dessa 

língua-poesia em ko’ētīsoro, ‘o lusco-fusco faiscando’, e ko’ētī, ‘o clarinho escuro se 

instalando, crepúsculo da manhã’) se completa na bela enunciação dos pleonasmos, como “o 

amanhecer que amanhece” (ko’ē) ou “a noite que anoitece” (pyhare), no topos da noite que 

ficou tão noite que acabou em manhã ou da tarde tão tarde tornada noite – uma recursividade 

de intensificação. Como visto em “do zero ao zênite”, a poética de Roça barroca perfaz 

circunvoluções a partir dos mitos (nesse caso, do “Ayvu Rapyta”) e, não sendo paráfrase, nem 

apropriação, mas um poema tecido em torno (Umdichtung) (v. nota 30, p. 42), os poemas 

“autorais” de Josely Vianna Baptista são também tradução, registro etnográfico e música 

ameríndia. Assim, ressemantizam os textos-fonte, como parece derivar deste “Guarani: 

primeiras luzes” o poema “onde o céu encontra a terra”:        
 

 

    onde o céu encontra a terra  

 

o breu devore à noite 

o próprio rastro; 

no solo ocre, de rojo, 

o escuro escureça, 

noite tão noite 

que se dobre em dia 

 

os charcos zoem 

outra vez insetos; 

virem os regos 

de lodo 

em que chafurdo  

– com o sol – 

pó púrpuro, 

ou longos rolos 

que o vento 

eleva e enovela 

 

a prumo o sol ofusque 

a si mesmo, 

e a tarde entardeça 

num crepúsculo 

 

bojo de sombras, 

lusco-fusco de névoas 

(frutos apodrecendo 

na gamela) 

 
(BAPTISTA, 2011, p.136) 
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 No espectro que se estende entre a mitologia e a cataclismologia, esse locativo “onde o 

céu encontra a terra” alude a uma cena balsâmica de aurora (a “noite tão noite que se dobre 

em dia”), mas também evoca, diaforicamente, a queda do céu (nos termos de Davi Kopenawa 

/ Bruce Albert), porque céu e terra devem se conservar “intocados”. A voz de mando do 

poema “SUE” retorna no presente do subjuntivo (pois “[que] o breu devore” e “[que] os 

charcos zoem”), e, também, a ativação da natureza e a teatralidade das tonalidades, em “o pó 

púrpuro” e “no solo ocre, de rojo” (o arrastar-se e, ao mesmo tempo, rojo, vermelho). A 

causalidade retorcida (como no verso “desdobra-se da noite o mato escuro...”, de Os 

Timbiras, de Gonçalves Dias) faz com que o charco faça zoar, e, 

na tessitura intertextual do livro Roça barroca, a imagem de um sol a prumo que ofusca a si 

mesmo é proliferação de “Guirá ñandu”, enquanto “bojo de sombras, lusco-fusco de névoas” 

atualiza a metafórica guarani. O “ser-de-céu” decai e ascende no curso do dia.   

Mas a imagem final “(frutos apodrecendo na gamela)” tem a força de localizar em Yvy 

vai (a terra imperfeita e perecível) a caducidade do mundo “em que chafurdo”, porque na sua 

terra verdadeira e futura, Yvy marä ey, os frutos não necessitam de cultivo e de roça, pois 

nunca perecem. Se em “do zero ao zênite” o movimento transcorre em grandezas cósmicas e 

em “Guirá ñandu” mesmo o cósmico pode contrair-se à proporção terrena, derruindo, o que 

“onde o céu encontra a terra” dá a ver é a pertença ao ambiente regrado em suas mínimas 

frações pelas emanações solares. O sol demanda tudo. 

 Toda centralidade do sol nas culturas Guarani (“filhos do sol”), por incidência ou por 

desaparição (desmoronamento nos bordos do poente) é sobrevalorizada nos três poemas – e 

nos quais o Sol movimenta todo o teatro das cores, como em “roça barroca” – e parece 

restituir, contra o geocentrismo, o heliocentrismo de Nicolau Copérnico, aqui defendido por 

Emanuelle Coccia: 
 

A fidelidade à Terra, o geotropismo extremo de nossa cultura, sua vontade e sua 

mania de “radicalidade” tem um preço enorme: significa fadar-se à noite, escolher 

pensar sem sol. A filosofia parece ter escolhido, faz alguns séculos, a via da 

escuridão. O geocentrismo é o engodo da falsa imanência: não há terra autônoma. A 

Terra é inseparável do sol (COCCIA, 2018, p. 90).  

 

Roça barroca instaura uma terra solar na área medial entre geofísica, astrofísica, 

mitologia e, em escala humana, na cultura e economia entrevistas na civilização vegetal dos 

Mbyá-Guarani – o sol é o “lugar comum” onde tudo se encontra e faz significações, desde a 

leitura de seus movimentos de ascensão e descenso, de um zero à constelação.  
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2.4 – Quando a língua se põe a ocidente: fim  

 

 

LA BRISA REBELADA 

en dos o tres ráfagas 

ahoga el árbol 

arrojando al voleo 

los rojos sangrentos 

de sus pétalos 
 

tengo briznas en los ojos 

 

mi alpargata mojada 

va pisando sin pesar 

las flores náufragas 
 

(BAPTISTA, 2011, p.137) 

 

 

 Esse poema final de Roça barroca, que o encerra e descerra, reafirma a condição de 

estraneidade, porque escrito no idioma colonial de Castela e composto pelo conflito entre a 

série semiótica e a série semântica que atravessa todo discurso poético de Josely Vianna 

Baptista e, tantas vezes, o aproxima dos lindes da prosa. Essa “brisa revelada”, finalmente, 

como o dúplice da neblina vivificante (tatachina) da mitopoética, se dá em rajadas que 

afogam a árvore e lançam ao voo os vermelhos sangrentos das pétalas. Que a cena se 

complete na prosaica alpargata, calçado de brim ou lona, que pisa “sin pesar” as flores 

náufragas – sem o pesar do arrependimento ou sem o sobrepesar de quem se elevou na ascese 

da busca da Terra sem Mal? – pode ser o índice de um imaginário que volveu ao terrano, 

movido pelo sol, na contemplação (com-templum) dos decaimentos do outono, as cores 

extremas, suas temperaturas. Mas, porque a alpercata está molhada, a cena epifânica de 

revelação da brisa transcorre na paisagem tomada pelos elementos da origem: ar e água, antes 

do fogo e terra. Se ‘ouvida’ em minúcia, a rara enunciação da 1ª pessoa do singular pode 

apresentar a própria voz da poeta-etnógrafa, também ela Caminhante, à procura de uma 

máquina do mundo que se revele sem falar, somente pelo gesto sem passado e sem rosto de 

umas pétalas que lhe caiam aos pés. Mas sua vidência – no desplazamento de outra língua que 

não guarani e português – lhe traz a “brizna”, uma partícula, tanto fiapo e filamento de fruto 

ou planta, quanto, descreve o dicionário, “una brizna de hierba; una brizna de cabello; una 

brizna de tabaco; una brizna de paja; 2. una brizna de memoria; briznas de tiempo y ocio; 

briznas de silencio; el plato se prepara con huevo duro y briznas de bacalao". Talvez una 

brizna de briznas, aqui.  
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Entretanto, em “tengo briznas en los ojos”, a opacidade da visiva – e a paisagem é um 

construto (v. Cap. 1, 1.2) – nos assegura, subliminarmente, que vemos com as línguas.  

“O mundo inteiro como lugar estranho” (expressão de Néstor García Canclini) se nos 

apresenta mediado pelo “viver entre línguas” (Sylvia Molloy) e é bastante diverso, nas 

constelações culturais e sociopolíticas da América Latina e da Ameríndia, dizer ruína 

(cristandade em pedra) ou táva (casa deixada pelo deus guarani e ainda por reconstruir). 

Nesse sentido, poema ou poeta são vozeados em castelhano, no extracampo português e 

guarani, e essa fala final emerge desterritorializada e em contornos desdobrados, com as 

fronteiras imprecisas no espaço contraponteado – o umbral de umbrais. Em suma, LA BRISA 

REBELADA pertence a uma espécie de cosmofonia alterna na terra hispânica, estranha aos 

falantes do português e aos Guarani: um desventramento.  

 Com precisão geográfica, o poema final de Roça barroca migra a oeste, mundo latino-

americano de matriz hispânica, direção oposta à mobilidade mbya-guarani (talvez à Tríplice 

Fronteira, como retorno ao “centro da terra” dos Guarani, território do idioma castelhano na 

geopolítica do di-linguismo). Na “travessia radical”, nos termos do livro Aqui América 

Latina: uma especulação (2010), de Josefina Ludmer, incorpora a busca dos emigrantes na 

“passagem da nação à língua”, quando se revelam todas “as relações entre território e língua, 

nação e língua, exílio e língua, pátria e língua, império e língua, mercado e língua” (LUDMER, 

2013, p.145). Pela saída à língua do outro, o campo poético se torna ‘o impróprio’ e, como 

projeto político, firma um entre-lugar de potencialidades, no desdobramento da terra/território 

ao mesmo tempo ibérica e ameríndia, no presente, na utopia que se consuma no espaço 

literário. Essa outra possibilidade combinatória das línguas em Roça barroca abre de novo o 

território; ou como diz Canclini: “ao falar do que poderia ser de outra maneira, a escrita 

literária faz política” (CANCLINI, 2016, p.98).          

 Relendo Hélène Clastres em “Como vivem os mitos: reflexões sobre mitologia 

guarani” constata-se o quanto a mitopoética é, também, afirmação biopolítica, expressão 

libertária do presente alterno, no espaço onde o povo Mbyá, os “bicicletas de Nhanderu” (na 

metáfora do documentário homônimo), pode experienciar os seus novos começos:  
 

[...] Lugar do mal e da infelicidade desde que os deuses a abandonaram, esta terra, 

como tudo que é imperfeito, está fadada à destruição. Cedo ou tarde os deuses vão 

perder a paciência e, então, soltarão a terra do gancho que a sustenta, o jaguar azul 

se lançará sobre os astros para devorá-los e tudo voltará às trevas originais. Os 

guarani têm esperança que, como seus ancestrais, saberão “atravessar as águas” e 

alcançar a Terra sem Mal, verdadeira morada dos Jeguakáva (“aqueles que usam 

ornamento”), dos Eleitos, como se autodenominam [...] (BAPTISTA; FARIA, 2003, p.648)      
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“Yvy potyra” (“A terra se abre como flor”), décimo sétimo canto do disco/livro 

etnocultural Kosmofonia Mbya Guarani (2006), com registro e transcrição de Guillermo 

Sequera e Douglas Diegues, explicita a estraneidade vivida entre o território (ocupação 

continuada da mesma área) e a terra (mundo sem linde, na experiência prática do mito). Entre 

roça barroca e moradas nômades, o seu único pertence, ao fim, é a língua-mátria:  
 

                                                                1.    Jaapamitamãkoyvgui 

1. Vamos nessa vamos partir desta terra 
 

                                                                2.    Jaajajekapapami 

2. Vamos nos mandar 
 

                                                                3.    Ikatuãguaichakoyvypypopyicha 

3. Para que os filhos desta terra 
 

                                                                4.    Yvyrekoasypy 

4. Terra de sofrimentos 
 

                                                                5.    Mbyá’iopytava 

5. Os poucos Mbyá que sobrem sobre ela 
 

                                                                6.    Opytaporã’ihaguaicha. 

6. Fiquem numa boa.  
 

                                                                7.    He’ivypy: 

7. Eles dirão: 
 

                                                                8.    Ô’ropytaporã’i. 

8. Ficamos numa boa.  
 

                                                                9.    Ô’roñevangaporã’i. 

9. Estamos numa boa.  
 

                                                                10.  Ivypotyra. 

10. A terra se abre como flor  
 

                                                                11.  Ô’roguerojekuaahaguã 

11. Todos podem ver 
 

                                                                12.  Ore famijakueramimime 

12. Nossa pequena família numa boa 
 

                                                                13.  Hembiupirã’i 

13. Alimentos brotam por encantamento para nossas bocas 
 

                                                                14.  Oipota 

14. Queremos 
 

                                                                15.  Õ’rogueroñevangakoyvype 

15. Encher a terra de vida 
 

                                                                16.  Ô’ropytamiva 

16. Nós os poucos (Mbyá) que sobramos 
 

                                                                17.  Ore remiariro’ikuery 

17. Nossos netos todos 
 

18. Nembopyta’ikuerype 

18. Os abandonados todos 
 

                                                                19.  Oipota 

19. Queremos que todos vejam 
 

                                                                20.  Yvypotyraroguerojekuaa 

20. Como a terra se abre como flor. 

 

(BABEL POÉTICA, n.5, 2012)    
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Entre a terra de sofrimentos e a que se abre como flor, o Mbyá vive na língua. Em 

sentido estrito, “a fonte da fala”, pelo mito, é o que os torna viventes na Yvyrupa.    

Assim, todo o drama de Roça barroca transcorre na iminência da deposição do idioma, ou 

porque, como visto, a “literatura produz na língua uma espécie de língua estrangeira” 

(Proust/Deleuze), ou porque, em uma escala macroscópica, “cedo ou tarde, toda língua perde 

seus sons” (HELLER-ROAZEN, 2010,  p.23), e o neorromânico – o português, o castelhano – e o 

minoritário guarani têm o seu destino comum de línguas-fósseis. Bastante enfático, Jorge 

Canese, prosador de cosas raras disruptivas como Índios go-home (1994), retoma a situação 

daquele bilinguismo nada equitativo entre o espanhol (a língua dominante) e o guarani, em 

uma entrevista, nos anos 1990, à Musa Paradisiaca: 

                       

O guarani, a meu ver, é uma língua em vias de extinção, apesar de todas as retóricas 

oficialescas. Além disso, o guarani que nós, paraguaios, falamos, sempre suporta um 

estado variável de mistura com o espanhol, e – o que acredito que é o mais grave – 

expressa semanticamente um universo conceitual, de valores, deuses etc., hispano-

europeu, traduzido para a sintaxe aborígene [...] (CANESE, 2003, p.273).      
 

Nesse passo, como sóis que desmoronam nos bordos do poente, todas as línguas 

vivem os seus descensos e desuso, nos termos de Daniel Heller-Roazen, em Ecolalias:  
 

Em nenhum outro domínio a língua é mais “si mesma” do que no momento em que 

parece deixar o âmbito de seus sons e sentidos, assumindo a forma sonora daquilo 

que não tem – ou não pode ter – uma língua própria: os ruídos dos animais, do 

mundo natural ou mecânico. É aqui que uma língua, em um gesto para além de si 

mesma, em uma fala que não é fala, se abre para a não língua que a precede e a 

sucede [...] (HELLER-ROAZEN, 2010, p.15).  

 

É preciso contravir a suposição de Pascal Quignard em Ódio à Música (1999), “No 

seio da natureza as línguas humanas são os únicos sons que são pretensiosos. São os únicos 

sons, na natureza, que pretendem dar um sentido a esse mundo. São os únicos sons que têm a 

arrogância de pretender buscar sentido em troca dos que eles produzem”. (QUIGNARD, 1999, 

p.19), em favor do multiverso e da cosmofonia, e apesar do humanal. Os poemas de Josely 

Vianna Baptista, nesse sentido, são repletos do que não tem voz – 

como o pólen, o fruto, o cepo, o poço, ou como as campânulas que pendem no silêncio.    

Revendo a fabulação dos poemas em Roça barroca, o ‘desfecho’ em castelhano 

poderia indicar a desaparição do guarani e português, como línguas perdidas, em outra cena 

de descenso e ruínas, ao modo de “Guirá ñandu” ou “misiones”. Nesse fim do fim de dois 

mundos torrentes, la brizna en los ojos pode ser o índice do que ficou indizível. Por essa 

hipótese, na cena de um espaço literário que desdobra uma brotação intérmina, Roça barroca 

termina no caos obscuro do começo.  
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UMA CONCLUSÃO 

 

O CURSO DO TERMO EXTREMO 
 

 

 

Treno    

 

no rumo 

de seu desfecho 

um homem ouve 

o som rouco 

que vem do sopro 

nos colmos 

longos e ocos 

do torém 

 

sem remo 

só  

em silêncio 

seu bote 

transpõe 

 

a esmo 

 

o curso do termo 

extremo                   
 

 

 

 

 

 

 

 

Que esta conclusão tome a forma de treno, um lamento fúnebre, canto lacrimoso, 

elegia e nênia – mas sem ser uma súplica ou plegária – é um vestígio do quanto, na cena de 

minha leitura, Roça barroca vozeou (ou pareceu vozear) o mundo em desaparição, não 

somente porque as ruínas jesuíticas restam como “monumentos ao que não há mais” (uma 

expressão de Walter Benjamin), mas porque as mesmas ruínas, chamadas táva pelos Mbyá-

guarani, seriam construções de deuses que não virão de uma Terra sem Mal que não existe 

para salvaguardar o corpo e a língua de populações em risco de extinção, subsumidas a uma 

ordem econômica de expoliação fundiária e inteiramente subalternas no campo das culturas 

nacionais brasileira, argentina, paraguaia, ou latino-americanas. Aqui, Ameríndia, a travessia 

pelo “curso do termo extremo”, e necessariamente “sem remo”, origina o traslado de um a 

outro umbral, cabendo rememorar que o imperativo afirmativo como em “SUE” tem estado a 

ordenar, no contracampo funéreo dos Estados-nação, uma paisagem de nenhum gesto e 

nenhum rosto, o sem passado e o sem o outro. 

Não obstante, Roça barroca é a declaração potente da supervivência Guarani.  
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A enunciação “Ñande Ru Papa tenonde / gueterã ombojera / pytã ymágui [...]” 

(“Nosso primeiro Pai, sumo, supremo, / a sós foi desdobrando a si mesmo / do caos obscuro 

do começo”) (BAPTISTA, 2011, p.24-25), preserva a potência de um multiverso, mundo alterno que 

desloca o domínio ocidental (e, com ele, imperativos de mitologia branca) ao devido lugar de 

construto, paisagem inventada, mundo físico assombrado pela umbra da economia e da 

estatística, como zeros sem zênite, constelações que desmoronam por força da mera queda de 

uma Bolsa de Valores. A mitopoética Mbyá que Josely Vianna Baptista traduz e transcria em 

“novos mitos” – Lévi-Strauss com Jerome Rothemberg – 

é uma espécie de direito de resposta, ou o puro recomeçar (Lezama), nessas Américas 

mortiças, no espaço cultural contraponteado (Lezama) em que o neobarroco e a 

etnoastronomia dos Guarani são os lindes da poesia-de-linguagem que se desventrou.  

 O fundamento sonoro da cosmogonia (Wisnik) encontra a noção de cosmofonia (Werá 

e Sequera) para aproximação a uma geografia mental e terra desterritorializada (geofilosofia), 

em uma extimidade e nos lindes e limiares (Antelo), que pede o irreduzir e o imprecisar 

fronteiras, inclusive metafísicas (Viveiros de Castro), à procura de Visões e Audições, de 

entonação (Trubetzkoy via Heller-Roazen), de escuta (Nancy) e imersão (Coccia), porque o 

que enforma toda a cena de Roça barroca (em naturezas-mortas, em paisagem, em dramas 

diminutos de um alguém que sonha e outro alguém que adivinha, sem esquecer a suposição de 

um deus que brote ou da constelação que caia) é a ciência da metáfora – “um lugar mais 

originário que o espaço”, na leitura de Susana Scramim –, esse rudimento que a arte da poesia 

herdou dos primitivos, quando se concebia que as formas físicas ainda não estavam completas 

e toda coisa tinha o seu devir-outro, lá, no “tempo forte” dos mitos em que os deuses eram o 

interior escuro da semente, depois sol (ou ser-de-céu), depois um princípio ativo na forma de 

neblina. Metáfora: hibridações.                        

 Dito de outro modo, se atravessam em Roça barroca os procedimentos da poesia 

neobarroca (de um eros relacionável de Lezama à artificialização predita por Sarduy) e a arte 

da língua aglutinante e do mito Mbyá em sua transposição do abstrato ao concreto – a noite, 

“leito de trevas”, ou as transições do crepúsculo, que é  “a noite que anoitece”, por exemplo –, 

em textos que incorporaram a fatura do poema concretista e, ao mesmo tempo, fazem da 

materialidade da linguagem – na música minuciosamente califônica – uma superfície de 

fonemas em que se entreveem o cotidiano, o bucólico ou o terrano. O ferramental conceitual, 

como visto, se desdobra numa leitura aparentemente formal, porque no Barroco tudo é 

superfície que se desdobra, o pelame dos grafemas e fonemas, mas aquilo que seria a 

autonomia da forma é sempre tomado em sua força etnográfica.        
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 Havendo retração em uma leitura mais imediatista dos poemas de Roça barroca, 

aquela que pressupõe o poema como expressão, subjetivação, coloquialidade ou blague, e 

havendo leitores que não concebam a validade da poesia que evoque religião guarani, estes os 

rechaçam como poemas do obtuso e do obsoleto. Em outra via, há os leitores que tomam 

Roça barroca como espécie de geomancia, na herdade do surrealismo ou de toda espécie de 

ciência não revelada, procurando por debaixo e através do significante o seu código, rito de 

iniciação, ou a Pedra de Roseta. São caricaturas de leitores, evidente, mas o lugar ímpar que 

esse livro ocupa deriva de que podemos lê-lo como o imembre, a carnação compósita de uma 

coisa de linguagem que é e não é documento etnográfico (com os delicados instantâneos que 

consumam uma figura de cacique com os maracás), que é e não é mito e melisma (melodia), 

que é e não é um rascunho meio vago de obras de Land Art das quais se decifram somente um 

começo de conceito – para que não nos estendamos, basta tomar o poema “ostro” e o seu 

descenso no lodo como o terrífico de um rito xamânico inaudito ou, ao contrário, a cena de 

uma criança que brinca na lama. O semiótico opera com a mesma intensidade do semântico 

nesses poemas movediços. Por essa razão, minha leitura parte da figura da linguagem da 

antanáclase (a diaforia), pela qual uma campânula é um espécime vegetal e é um sino e é um 

símbolo do capital que regrava a vida dos Guarani apresados pelo sistema colonial. Leitura 

por difração.  

Nesse passo, cabe rememorar que a diaforia foi identificada de um a outro texto (“roça 

barroca” gemina com “moradas nômades” pela cena de suas duas solitudes), nas duas 

significações divergentes do mesmo signo (o sol espiritual Nhamandu, o sol laico Kuaray, o 

sol símile do deus que ascende em “do zero ao zênite” e o sol que desmorona em “guirá 

ñandu”), ou em poemas que se desdobram como refrações da cor amarela (de “tecoma” a “ao 

rés do chão”) ou, ainda, na variação fonêmica “pólen poento” e “poente poeirento”, em dois 

poemas bastante diversos. Tudo confina, como foi dito, e a segunda parte dessa leitura (v. II – 

O fora, dentro) demonstra que não se trata de uma bipartição somente, como se ao 0 sempre 

houvesse a contraparte do 1 (como na lógica binária), porque não seria inapropriado ler todo o 

livro como a teatralidade do sol (da luz, da cor) ou todos os poemas como o drama da 

deposição e do decaimento (monges se despem do hábito, folhas secas, ocasos, Constelação 

da Ema, tudo vive o seu instante de queda). Outra forma de diaforia é aquela que relaciona o 

poema a outro objeto de linguagem, como foi visto entre Cildo Meireles e o poema 

“misiones” ou o “quarto de vegetação” de Cristina Iglesias, seu ilusionismo barroco, e o 

impenetrável do poema “roça barroca”. Para resumir: a antanáclase é metáfora que é 

montagem que são os mundos torrentes.               
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 Se a poesia neobarroca tende a desdobrar-se, em uma sobreposição extremada de 

ciência e de história ou tempos cumulados de outros tempos, no livro Roça barroca toda essa 

temporalidade convulsa – do tempo aion da Ema ao tempo microcrônico do broto – é mediada 

por um enquadramento do campo de visão que orienta e delimita as leituras, o enquadramento 

(Cauquelin) que nos situa mesmo quanto aos mitos (Caillois e Jesi), porque conhecemos as 

procuras do Caminhante que é o Mbyá-Guarani (Monteiro, Ladeira, Pissolato, Litaiff, 

Popyguá) contra o fundo da História destrutiva. Nesses poemas, a imagem da morada nômade 

se decuplica na de um vazio semovente – e não consigo não ler todo o Roça barroca como o 

relato de uma antevéspera intérmina.   

          E, entretanto, a leitura condensada e composicional de cada texto, uma tentativa dessa 

dissertação (para reproduzir no texto teórico os procedimentos usuais do poema), revelou os 

planos de significação que a arte da composição de Josely Vianna Baptista apresenta no 

decurso de um a outro fonema, porque se passa um drama infinitesimal de uma a outra 

palavra, da constelação ao covo de silêncio, como se dá no poema “ostro”: “(o rosto/ um 

esboço fosco/ de barro e emplastro/ de borra e mosto/ – hibiscos/ murchos / estames/ 

hematomas)” (BAPTISTA, 2011, p.112-113). Pede-o a imersão e uma ética da escuta. Para parafrasear 

o que disse Benjamin sobre a “boa prosa”, a poesia de Roça barroca tem a técnica e a intuição 

de conjugar os planos do arquitetônico, do musical e do têxtil.  

 Quanto a “treno”, o poema, cumpre mencionar que a primeira tradução de Josely 

Vianna Baptista, o romance Os passos perdidos, de Alejo Carpentier, edição de 1985, relata a 

procura de um músico hispano-americano sem nome na Amazônia venezuelana por 

instrumentos indígenas que, depois de horas “nas torpezas da embriaguez”, diz a si: “[...] só 

preciso esperar o amanhecer, que me trará a claridade necessária para fazer os primeiros 

esboços do Treno [sua composição musical]. Porque o título de Treno é o que se impôs em 

meu sonho durante o sono” (CARPENTIER, 1985, p. 200). Como apropriação, citação ou 

reescritura à maneira dos poetas neobarrocos, o “Treno” de Roça barroca é também paisagem 

sonora, porque o som rouco do sopro nos nós e entrenós no bambu (colmo) e os ocos da 

embaúba-da-mata (torém) chamam a uma outra “terceira margem do rio”, mas “a esmo”, 

porque o mero gesto do vento reabre “extremo” e o canoeiro sem remo chega ao “curso do 

termo”, o linde, desfecho, e não conhecemos a terra sem mal. 

 Roça barroca é um treno, pelo destino Mbyá ou pela deriva do Sistema-Terra, mas a 

pervivência de seus mitos e de sua música pode torná-lo um documento vital para a literatura 

de um mundo alterno, reassunção de uma ética que ouve a vida do diferente.    

        Poesia. Etnografia. Etnoastronomia. Ou, torrencialmente, um canto de saudação aos sóis.  
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ANEXO A. Referência visual – Cap. I / 1.1 (Ruína de São Miguel das Missões) 

 

 

               

Ruínas jesuíticas de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul. (Fotos de Dennis Radünz, 29.12.17)  

(...) como o sino em si, símile àquela campana da ruína da Igreja de São Miguel – no sítio da 

Misión de San Miguel Arcángel, em São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul –, o sino 

que se preserva como relíquia silente e quase esquecida no museu-sítio arqueológico de 

visitação turística; na varanda do museu os Guarani do presente vendem seu artesanato de 

madeira. (...) (página 35) 
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ANEXO 2. Referência visual – Cap. I / 1.1 (Missão/missões)   

 

 

 

 

             

Instalação Missão/missões (como construir catedrais) (1987/2019), de Cildo Meireles. SESC 

Pompeia, São Paulo. (Fotos de Dennis Radünz, 19.11.19)  
 

(...) no campo do “drama trágico” do regime colonial, cumpre relacionar o poema “misiones” 

a Missão/missões (como construir catedrais) (1987/2019), a instalação de Cildo Meireles que, 

encoberta por uma rede preta e composta de 600 mil moedas no piso, uma coluna central de 

800 hóstias empilhadas e dois mil ossos pendidos no teto, cria “uma equação conectando 

poder material, poder espiritual e tragédia”. (página 36) 
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ANEXO 3. Referência visual – Cap. I / 1.4 (Vegetation Room Inhotim) 

 

 

Vegetation Room Inhotim (detalhe), Cristina Iglesias. Parque Inhotim, Brumadinho, Minas Gerais.   
(Foto de Dennis Radünz, 23.01.18)  

 
 

(...) as paredes verdes com baixos-relevos em forma de flora são o labirinto que estreita as 

suas passagens tornando-as impenetráveis; na área externa há espelhos quase opacos que 

duplicam a mata; no interior, ao centro, um olho d’água; no conjunto, a ilusão de infinito. 

Nesse “quarto da vegetação” feito das formas barrocas do labirinto, espelho, água e luz, o 

estar confina com não estar, porque o corpo é confundido ao ambiente. (página 58) 
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ANEXO 4. Referência – Poema   

 

FÁBULA  

 

Você vê? 

No alto dessa escarpa há conchas, 

restos de sal nas brechas, 

asteróides marinhos. 

  

Um canto não se forja 

como uma rocha incandescente 

que se dobra sobre si mesma, 

sem artifícios. 

Uma sílaba não guarda em si 

sedimentos de mares extintos. 

Que águas filtra, por exemplo, 

a palavra chulun? 

  

Vê o enorme arco de pedra 

que se vergou sob o peso do basalto? 

Sedimentos de marés inumeráveis 

estão na origem desses afloramentos 

de arenitos castanho-avermelhados. 

  

A palavra mais leve 

não se pulveriza em arenitos arcaicos. 

Nem se arvora em caçadora, 

sempre de lança em riste 

para arpoar argila 

em margens férteis de formas. 

Tente marcar com uma lasca 

de giz, de creta, de greda – ou barro branco – 

o caminho de retorno de um labirinto 

que nunca para de mudar seu traçado. 

  

Não vê o roteiro dos rios 

correndo para o oeste? 

O sol sombrio arborescendo avessos 

no burburinho dos arroios? 

  

Por acaso a  palavra llaillai 

guarda o murmúrio dos rios em treliça 

que correm em desfiladeiros, sobre lajeados? 

Vê esses relevos onde afloram 

escarpas e veios pétreos? 

Grão por grão, de areia, 

pólen, poeira ou matéria fóssil, 

surgiram sobre deltas criados 

pelo acervo de muitos rios entrelaçados. 

  

Ouve o vento nas fendas, 

entre as falhas da furna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O vento não fala nenhuma língua. 

Sol crestado. Chuva árida. 

Cürëv. Solo ríspido. 

Faz sua ronda, obscuro, 

entre fronde e fronde, muro e rochedo, 

como um eco que tentasse 

corroer o silêncio. 

  

E a rajada que espalha sementes 

e faz dançar as bagas, 

as favas de cores quase mudas 

antes da chuva? 

  

As letras que o acaso reúne 

em suas fieiras não significam nada 

para si mesmas; nem ao menos se vêem 

como enigmas, em sua cegueira. 

  

E esses frutos com pigmentos 

azuis, vermelhos, violetas, 

e essas flores que oscilam 

de um fulvo turvo a um ouro velho, 

aglomeradas em torno de seu caule? 

  

Pequenos globos prudentes, chod, 

sem a beleza instável dos pecíolos 

nem hastes leves que sob o temporal 

as lancem à dança. 

Sem pétalas lancinantes, 

sem lances de alegria. 

  

Como descrever o veludo dessa flor 

– desse novelo feito de minúsculos velos 

em tons de seco que é essa flor? 

  

Traços, sílabas, sons são reféns 

e órfãos de coisas não-nomeadas. 

Que língua pode abrigar um broto 

em seu instante de surto, 

e significá-lo? 

Sob o Sol o rio ascende em nuvem, 

que descende em chuva, 

que mergulha na Terra 

(em suas grutas fundas) 

e depois sobe em neblina, 

propícia para semeaduras. 

  

Percebe essa pressa dispersa na relva? 

O cheiro de onça na aragem, 

na brisa e até na ventania? 

O cinza esparso nas asas do sanhaço? 
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Vozes e línguas não se juntam em roda 

para uma dança rupestre 

inscrita na sombra de uma lapa. 

Pedra polida, pedra lascada – pedra. 

Antes de ser cerâmica 

a argila não se imagina corrugada, 

nem urna funerária. 

  

De que lugar você fala? 

Sob esse solo raso e arenoso 

hibernam bulbos, 

sob esse charco podre 

se emaranham gemas de rizomas, 

lugares onde tudo pode ser um começo, 

frutos de futuros. 

  

Da fumaça da fogueira, 

dos papéis de casca de figueira 

onde arde o sangue da língua ferida 

por uma corda farpada 

poreja em espirais 

a visão de tudo o que inspira 

e do que não se pode ver. 

  

Vejo os vestígios 

de um guará que se esgueira entre touceiras, 

suas pegadas recentes 

sobre o magma antigo. 

Um ar alvoroçado roçou a pelagem do jaguar. 

  

Rimas são como armadilhas 

primitivas. Escamas de granizo, 

simetria de prismas pobres, 

sem nitidez, bordas borradas 

 – apenas desenhos de devaneios, 

rios de delírios, ritos vazios. 

A pedra, a água, o vento, 

tudo tem seu espírito. 

  

O tempo mudou de lugar? 

Vejo na borda do itaimbé o ninho embaraçado 

de um andorinhão-de-coleira. 

E na várzea o refúgio vulnerável do inhambu 

– as penas de seu dorso 

de um cinza-oliváceo quase andaluz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Como a memória. 

Do alto da cordilheira andina 

onde vivem os Pewenche, o povo da araucária, 

migra a águia-chilena 

para fazer aqui sua invernada, 

nas relíquias vegetais desses campos, 

entre os pinheiros-do-paraná. 

 

Não vê o poente que cobre de cores 

aquela ave com penas rajadas 

de vermelho e preto, 

ou aquela com penas de um verde-bronze 

profundo, suas pernas anegradas 

e o dorso estriado de branco? 

  

Certos pássaros têm penas 

que se alteram conforme a cor 

da terra de que se impregnam. 

  

Sinto o rumor nas fraturas da rocha, 

o lençol de organza sanguínea 

sob as pálpebras cerradas. 

No alto dessa escarpa há conchas, 

restos de sal nas brechas, 

asteróides marinhos. 

  

Rios e abismos não demarcam fronteiras. 

São caminhos. 

No céu as constelações se movem como águias, 

onças-pintadas, pássaros nômades. 

Nada está fora do lugar. 

Você vê? 

 

 

 

Josely Vianna Baptista 

In “Na tela rútila das pálpebras”. Disponível em: 

<http://natelarutiladaspalpebras.telarutila.com/> 

Acesso em: 18/01/17. 
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ANEXO 5. Lista de publicações de Josely Vianna Baptista   

 

Livros autorais 

 
1991 AR (poesia). São Paulo, Iluminuras. Apoio Fundação Cultural de Curitiba. 

 
1992 Corpografia (poesia). São Paulo, Iluminuras. Com desenhos de Francisco Faria. 

 
1996 Coleção Cadernos da Ameríndia. Ouro Preto, Tipografia do Fundo de Ouro Preto, edição artesanal (criação da coleção, 

organização e tradução): Neblina vivificante: poesia e mito Mbyá-Guarani (v. 1; em col. com Luli Miranda). Soninho com 

pios de periquitos ao fundo: canção de ninar Mbyá-Guarani (v. 2).  O amor entre os Nivacle. O mito Nasuc (v. 3). 

 

2000 A Concha das Mil Coisas Maravilhosas do Velho Caramujo – histórias fantásticas da América e da Memória 

(fabulações para crianças). Primeiro de Maio/Curitiba, Ed. Mirabilia/Fundação Cultural de Curitiba. Ilust. Guilherme 

Zamoner. (Col. Broche de rubis) VI PRÊMIO INTERNACIONAL DEL LIBRO ILUSTRADO INFANTIL Y JUVENIL, 

outorgado pelo Consejo Nacional para la Cultura y las Artes del Gobierno de México em 2001. 

 
2001 Outro. Álbum de arte e poesia, em coautoria com Maria Angela Biscaia e Arnaldo Antunes. Primeiro de Maio, 

Mirabilia. 

 
2002 Los poros flóridos. México, Aldus. Trad. Reynaldo Jiménez e Roberto Echavarren. 

 

2003 On the shining screen of the eyelids (poesia reunida). Berkeley, Manifest Press. Trad. Chris Daniels. PRÊMIO DO 

CREATIVE WORKS FUND 2001, SAN FRANCISCO. 

 

2003 Musa paradisiaca. Antologia da página de cultura 1995-2000. Primeiro de Maio, Edições Mirabilia. Em colaboração 

com Francisco Faria. Apresentação de Luis Dolhnikoff e Heloísa Buarque de Hollanda. 

 

2005 Terra sem Mal. Com rolanças e mergulhos do Velho Caramujo pelos divinos roteiros secretos dos índios Guarani. Ilust. 

Guilherme Zamoner. Primeiro de Maio, Mirabilia. 

 
2006 Florid pores in: 1913, a Journal of forms #2. Granville, Ohio, 1913 Press. Publicação de Os poros flóridos na íntegra. 

(Trad. Chris Daniels). 

 

2007 Sol sobre nuvens (poesia reunida). São Paulo, Perspectiva. (Signos 43). Apresentação de Augusto de Campos. 

 
2007 Aladdin & Universalismo Construtivo - Joaquín Torres García. Curitiba, Museu Oscar Niemeyer (Coleção O Olhar 

Aprendiz) 

 

2008 Oscar Niemeyer: O espetáculo arquitetural. Curitiba, Museu Oscar Niemeyer (Coleção O olhar aprendiz).  

2011 Roça Barroca. São Paulo, Cosac Naify. Prêmio Jabuti de Poesia 2012. 

2014 Universos paralelos: desencuentros y centelleos. Asunción, Cartonera Expresso Muamba. Livro escrito originalmente 

em espanhol, para crianças e jovens. 

 

2014 Os sete bichos da Primeira Terra e suas sombras. São Paulo, Publifolhinha. Ilust. Sandra Jávera.  

2017 Josely Vianna Baptista. Rio de Janeiro, Azougue Editorial. Ed. Sergio Cohn. (Coleção Postal)  

2017 Nada está fora do lugar. Fábula arborescente. São Paulo, Selo Demônio Negro. 
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2018 Roça barroca. 2 ed. São Paulo, SESI-SP Editora. 

 
2018 Sol sobre nuvens. São Paulo, e-galáxia (edição digital). 

 
2019 Moradas nómades. Buenos Aires, Juana Ramírez Editora. Trad. Reynaldo Jiménez. 

 
2020 A Concha das Mil Coisas Maravilhosas do Velho Caramujo. 2 ed. São Paulo, Quatro Cantos. 

 
2020 MITT BAROCKA LAND: DE HIMMELSBLÅ PALMTRÄDEN. Tre heliga sånger av mbyá-guarani från Guairá. 

Nomadiska boplatser (Desenhos: Francisco Faria / Tradução: Ulla M Gabrielsson). Gotemburgo, Edition Diadorim. 

 

2020 Roza barroca. Cidade do México, UNAM. Org. Enrique Flores, Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. 

(Colección Adugo Biri) 

 

 

Periodismo cultural 

 

Musa paradisiaca. Antologia da página de cultura, 1995-2000. Publicada semanalmente em jornais do Paraná e de Santa 

Catarina. Em colaboração com Francisco Faria. Apresentação de Heloisa Buarque de Hollanda. 

 
Nicolau, periódico de cultura da Secretaria da Cultura do Paraná. Editora-assistente e redatora de 1987 a 1991. (Editor 

Wilson Bueno) 

 

Site 
 

2016 Na tela rútila das pálpebras. <http://natelarutiladaspalpebras.telarutila.com/index.html> 

 

Videopoema 
 

2017 Nada está fora do lugar. <https://www.youtube.com/watch?v=_lVc8iKhXSk> 

 

CD 
 

2016 “Quireras”. Parceria com o músico Chico Mello (Berlim, Garagem Aurora, Telebossa). 

 

Participação em antologias e coletâneas de poesia 
 

1992 São Paulo. 30 postais poéticos. São Paulo, Núcleo de Projetos Literários/Centro Cultural SP/ Secretaria de Cultura (Sel. 

e org. Leda Tenorio da Motta) 

 
1993 Artéria 6/ Quadradão (poesia visual). São Paulo, Nomuque Edições (Sel. e org. Omar Khouri e Paulo Miranda). 

 
1994 Sol. Coletânea de poemas de Manoel de Barros, Augusto de Campos e outros. Tipografia do Fundo de Ouro Preto. 

Edição artesanal. 

 
1995 Desencontrários/Unencontraries. 6 poetas brasileiros/6 Brazilian poets. III Bienal Internacional de Poetas em Val-de-

Marne, França/Fundação Cultural de Curitiba. Apresentação de Raúl Antelo. 

 
1996 Together: um poema, vozes (renga). São Paulo, Ateliê Editorial. Com Robert Creeley, Norma Cole, Charles Bernstein, 

R. Bonvicino, D. Messerli e outros. 

 
1997 Nothing the sun could not explain. 20 contemporary Brazilian poets. Los Angeles, Sun & Moon Press. (Org. Michael 

Palmer, R. Bonvicino e N. Ascher). 

 

1997 Norte y sur de la poesía iberoamericana. Madrid, Verbum. 

 
1997 Serta. Revista Iberorrománica. “Poesía y pensamiento poético”. Madrid, UNED. 

https://www.youtube.com/watch?v=_lVc8iKhXSk
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1997 Boxkite. A journal of poetry & poetics. Sydney, The Poetics Foundation.  

 

1998 Oito poemas para Décio Pignatari. Pontifícia Univ. Católica de São Paulo. Com Augusto de Campos, Haroldo de 

Campos e Sebastião Uchoa Leite, entre outros. (Org. Arthur Nestrovski.) 

 

1998 Esses poetas. Uma antologia dos anos 90. Rio de Janeiro, Aeroplano. (Org. Heloísa Buarque de Hollanda) 

 
1999 99 Poets/1999. An international poetics symposium. Boundary 2, 26: 1. Duke University Press. Número especial 

editado por Charles Bernstein. 

 
2000 “Medusário: uma abordagem sobre poéticas contemporâneas”. Medusa, Curitiba, FCC/Iluminuras, nº 10, abril-maio. 

 
2000 “Pindorama: mostra de poesia contemporânea brasileira”. Tsé-tsé, Buenos Aires, Ed. Tsé-tsé, nº 7/8. (Org. Reynaldo 
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