
QUINTETO DRUMONDIANO 

F. 5. Nascimento 

lntegrante de florescente gerac;ao de poetisas cearenses, tidas 

como obreiras plenas da versificac;ao moderna, a beletrista Regine Li

maverde publicava seu livro Rio em cheia, em 1979. Ja no ano seguin

te, ao participar da "Semana Joaquim Cardoso", em Recife, deixava a 

impressao de "um espfrito muito adiantado, mas muito rebelde" . Essa 

transparencia de revolta ficava evidenciada em alguns de seus poe

mas, conforme demonstrava o tambem poeta Geir Campos no texto 

sob o titulo de "Encontro com Regine". 15 

Mas, para esse "espfrito muito adiantado" na pratica da versifi

cac;ao moderna e que haveria de me voltar na pesquisa em curso, no 

segundo livro de Regine Limaverde- Ressurgencias, editado em 1982, 

buscando identificar poemas em versos linearmente assimetricos, de

nominados de absolutos, demarcados por gramaticos sinais externos 

ou simples pausa f6nica . Com essa intuic;ao metodol6gica, a poeti

sa Regine Limaverde conseguia libertar esses seus versos do volteio 

desnecessariamente transtextual do enjambement. Na impossibilidade 

de fazer-se a reproduc;ao de muitos dos poemas assim caracterizados, 

optar-se-ia pelo seguinte: 

TRISTEZA 

Nao quero me esquecer de nenhum detalhe. 

Vou fechar a porta, chorar um pouco. 

Nao quero me esquecer de nada. 

Quero que partas breve 

e que nao voltes nunca . 

Nao ouso perguntar aonde vais. 

Seria triste e enfadonho dizer-me. 

15 CAMPOS, Geir. In: Limaverde, Regine. Ressurgencias. Fortaleza: Secretaria de Cultura e Desporto, 
1982. 4• capa 
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Nao quero esquecer de nada. 

Procurarei nao pensar em ti . 

Armazenarei lembranc;as. 

Nao quero me esquecer 

de nenhum detalhe. 16 

Fechar a porta. Chorar um pouco. 

Transpondo-se Estrela de vidro (Premia estado do Ceara de 1983), 

publicado em 1984, e Mar de Sarga~os, editado em 1985, atingir-se-ia 

os Poemas quaternarios, de 1990, verificando-se o perfeito assimetris

mo estr6fico nos versos linearmente diferenciados de "Plasmolise" . 

Essa met6dica pratica da versifica~ao livre ficava igualmente demons

trada por Regine Limaverde em Uma cearense na terra dos Bitteschon, 

assim confirmando a sua convicta afinidade com o verslibrismo. Eis 

os exemplos dessa percep~ao tecnica: 

PLASMOLISE 

Sou mar. 

Hei de penetrar-te. 

lnfiltrar-me-ei em teus poros. 

Plasmolizarei tuas celulas. 

Teus flufdos serao libertados. 

lrreversivelmente. 

lrremediavelmente. 

Has de morrer em mim. 17 

16 LIMA VERDE, Regine. Ressurgencias. Fortaleza: Secretaria de Cultura e Desporto, 1982. p. 82. 

17 LIMAVERDE, Regine. Poemas quaternarios. Fortaleza: Imp. Universitaria, 1990. p. 13. 

73 



A PALAVRA 

A Palavra - essa trave e desentrave 
essa faca - esse remedio 
essa morte - esse nascer. 

A palavra- aquele que fere, 
aquela que cura 
aquela que fala, 
aquela que cala ... 18 

Ao escrever seu primeiro poema quando tinha apenas dez anos, 
a escritora Giselda Medeiros deixava evidenciada sua tendencia para 
esse labor intelectual. Dafter passado a demonstrar "sempre a neces
sidade de expressar em verso o que I he ia na alma emocionalmente" .19 

No prefacio do seu livro de estreia Alma liberta, lan<;ado em 1986, 
o grande poeta Artur Eduardo Benevides afirmava que sua arte se 
manifestava, ja nesse momenta, "com bastante for<;a, podendo vir a 
merecer as aten<;oes da crftica" .20 

Nesse seu prefacio, ainda assinala o poeta Artur Eduardo Benevi
des que em Alma liberta havia "a predominancia do estilo If rico, que 
segundo a escritora e (era) a sua preferencia.21 Dando prosseguimento a 
essa sua escalada ideativamente versificada, a poetisa Giselda Medeiros 
publicava o livro Transparencias, ressaltando-se o parecer do vers61ogo 
Sanzio de Azevedo, ao assinalar seu domfnio do "instrumental poetico, 
sabendo trabalhar tanto o verso livre quanta o verso medido" .22 

Em continuo avan<;:o nessa area da estetica literaria, a intelectual 

18 __ . Uma cearense na terra dos Bitteschon. Fortaleza: Imp. Universitaria, 1987. p. 103. 

19 GIRAO, Raimundo; Sousa, Maria da Concei<;ao. Dicionario da literatura cearense. Fortaleza: 
IOCE, 1987. p. 155. 

20 BENEVIDES, Artur Eduardo. Os H6spedes. Fortaleza : Ed. Cia, 1946. p. 155. 

21 Idem. Ibidem. p. 155. 

22 AZEVEDO, Sanzio de. In: Limaverde Regine . Cantos circunstanciais. Fortaleza: Multigraf, 
1996. Orelhas 
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Giselda \Medeiros chegaria ao Tempo das esperas, com esse avan<;o 
em poemas modernistas fazendo jus, em 1999, ao Premio Osmundo 
Pontes de Literatura destinado ao genero de sua maior produtivida
de intelectual. Ja entao evidenciado pleno domfnio formal da versifi
cac;ao que adotara, na pratica desse convencional assimetrismo seus 
versos livres passavam a ser demarcados no final de cada linha hori
zontal, excepcionalmente transpondo esse limite, tomando-se como 
exemplos dessa conquista tecnica as seguintes estrofes: 

DE MIM 

Sou o que a vida me impoe: 

auroras e crepusculos 

maos e adeuses, 

altar e sacriffcios, 

pegadas e caminhos. 

Sou o atavio, 

o assombro, 

a carta que Ionge vai 

em busca de um leitor. 

CERTEZA 

Sei que estaras em mim, 

sempre, 

como o v6o na asa do passaro, 

como o azul nas aguas do rio, 

como a dor - mascara -

na ponta do espinho 
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FACE DE LAZARO 

Sonhar e meu offcio 

Sonhar e meu offcio . 

Sempre. E depois, 

quando eterea substancia 

me envolver, 

eu sonharei, ainda assim, 

nos versos que compus.23 

Ao fazer a sua estreia de poetisa como livro Cores, em 1984, Rita 
de Cassia ja escrevia poe mas, como "Feriado", em que seus versos 
ficavam expresses cada um em sua propria linha individual, segundo a 
conceituac;ao de moderno crftico tcheco. Indo alem desse princfpio de 
lineamento absolute, estava oferecendo aos seus leitores uma mostra 
de "verso livre cem por cento" sem outra recorn?ncia tecnica, "senao 
a da volta ao ponto de partida a esquerda da folha de papel ", confer
me proclamava o ja citado Manuel Bandeira . Eis como esse vislumbre 
da criatividade poetica ficava delineado: 

0 ceu ficou cinza 

0 mar polufdo 

A praia suja 

FERIADO 

A casa desordenada 

0 trabalho sofrido 

0 salario mal pago 

0 dinheiro bern consumido 

Uma noite mal dormida 

Um lamento esquecido. 24 

23 MEDEIROS, Giselda . Tempos das esperas. Fortaleza: Multigraf Ed ., 2000. p. 90, 103. 

24 CASSIA, Rita de. Cores. Fortaleza: Imp. Universitaria do Ceara, 1984. p. 45 . 
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Transpondo-se uma escalada do tempo, ao Iongo do qual se regis
traram os lanc;amentos de Essencia (1987), Sementes (1990), Unguen

tos (1994) e Cartas e poemas ao anjo da guarda (1997), atingir-se-ia, 
finalmente, a contextura grafica de Mulher & Mulher, livro editado em 
2000. E em um dos seus poemas, identificar-se-ia o agrupamento estr6-
fico de versos livres denominados de absoluto, porque cada um expres
so em sua propria linha, e freando na pultima silaba, mediante o uso de 
um sinal ou marco externo como ficava assim alinhado o poema: 

DOMINGO DE FESTA 

A luz de sol nao foi vista. 

0 clarao do luar nao foi apreciado. 

Andou na cidade, perambulou pelas ruas . 

Nao parou nas barracas de bolos e doces. 

Nao escutou a banda tocando o novo dobrado, 

Nem o estouro do tiro morteiro 

ou pipocar dos fogos. 

Nao ouvia o rufdo da pequena freguesia, 

nem o som de um pavao, vindo de Ionge ... 

Misteriosa beleza de plumagem escondida 

nos quintais. 

A bandeira passa com o andar do Santo. 

Ouve o repicar dos sinos, tocado pelo 

sineiro Getulio. 

Passa um arrepio no corpo eo corac;ao dispara . 

Uma saudade! .. . saudade velha! ... 

Tao velha como a fe ardente no peito do romeiro .. 25 

Considerada pelo Principe dos poetas cearenses "uma das mu-

25 CASSIA, Rita de. Mulher & mulher. Fortaleza: Expressao Grafica, 2000. p. 84. 
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I heres mais inteligentes do Ceara", a esse atributo da escritora Beatriz 
Alcantara acrescentava o poeta Artur Eduardo Benevides: "alem de 
privilegiada inteligencia, tern expressiva cultura humanfstica e invul
gar talento literario, que demonstraria, de forma brilhante, em tres 
generos diferentes: ensaio, poesia e conto, desde La revolte positive 
de Simone de Beauvoir, de 1973 - vinte e cinco anos passados- aos 
nossos dias " .26 

Ocupando-se neste pequeno ensaio, tao-somente da arte poe
tica em versos livres, nessa tendencia da intelectual Beatriz Alcantara 
buscar-se-ia identificar seus preferidos moldes de versifica<;ao moder
na em 0 portal e a passagem. E, ja no poema "Versos penitenciais", 
deparar-se-ia com a f6rmula preconizada por Manuel Bandeira, cada 
unidade assimetrica sendo delimitada por uma tenue freada acustica . 
Eis como essa modelar estrutura<;ao poetica se consubstanciava: 

VERSOS PENITENCIAIS 

Poesia 

palavra 

peregrina<;ao 

doce po<;o 

onde afundei o olhar 

enfrentei alguns medos 

cravei a alma 

embaulei o orgulho 

plantei meus pes 

a palmilhar 

a dana<;ao 

minha virtual salva<;ao 27 

26 BENEVIDES, Artur Eduardo. Prefacio. In: ALCANTARA, Beatriz. 0 portal e a passagem. Forta
leza: UFC - Programa Editorial , 1999. p. 11 . 

27 ALCANTARA, Beatriz. 0 portal e a passagem. Fortaleza : UFC- Programa Editorial, 1999. p. 25 . 
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Ja em poemas de versos mais extensos, a poetisa Beatriz Alcan
tara fazia uso de pausa acustica nao apenas no final de suas assime
tricas linhas individuais. Realizando artfstico fracionamento da sintaxe 
poetica, estabelecia breves cortes fonicos na subdivisao dos versos as
sim partilhados, cada fra~ao silabica esbarrando na linha subsequente, 
mediante tenue queda sonora. Essa pluraliza~ao transtextual do verso 
livre ficava caracterizada no poema: 

A PAixAO E 0 TEMPO 

No encalc;o da paixao 

fizemos pouco do tempo 

enganamo-nos 

com o presente sempre a passar irrecuperavel 

tempo a ameac;ar o fim de um sonho possfvel 

de amor impossfvel 

a abrac;ar o sempre mesmo encanto 

quisemos esquecer o tempo 

cantamos novos versos 

secos, fortes e corajosos 

a celebrar o futuro em uniao 

por nossa sempre viva paixao.28 

Realizando a versifica~ao em estrofes metricamente iguais ou em 
linhas silabicamente diferenciadas, com essa propensao- convencio
nal e moderna -, Neide Azevedo escrevia os poemas do seu livro 0 
resvalar do sonho. Porem, na avaliac;ao dessa duplice pratica da arte 
poetica, verificar-se-ia a embalada da versifica~ao livre ate no soneto 
"Confissao", com seus dois tercetos sendo compostos de versos me
tricamente diferenciados, assim: 

28 ALCANTARA, Beatriz. 0 portal e a passagem. Fortaleza: UFC- Programa Editorial, 1999. p. 32. 
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Eu nao queria esta roupa 

Obrigatoriamente discreta 

Esta reza mecanica ... 

Queria, sim, um bela, poema, 

Uma serenata 

Ou talvez uma cantiga de ninar .. . 29 

Mas, para o usa da livre individual line e sua inter-rela<;ao entre rit
mo e metro no contexto poetico, tal como expunha o crftico tcheco Jan 
Sabol,30 e que se volta ria, buscando-se essa integra<;ao em poemas de 0 
resvalar do sonho. E, desses criativos arranjos da poetisa Neide Azevedo, 
sairiam convincentemente alinhados seus versos livres de tendencia me-
16dica e rftmica, tais como nessa obra de arte denominada de: 

NOSTALGIA 

E tu te foste assim tao vagarosamente, 

Sem mais explica<;6es 

Sem beijos, sem mentiras 

Sequer me deste tempo de entregar-te 

aquela estrela, 

Primeira surgida 

E que tomei par companheira enquanto 

te aguardava ... 

E tu te foste, assim vagarosamente, 

Que senti um certo arrependimento 

nos teus passos ... 

E eu ali permanecf sem vontade de nada .. . 31 

29 AZEVEDO, Neide. 0 resvalar do sonho. Fortaleza: Multigraf, 2001. p. 56 . 

30 SABOL, Jan. The interrelation betweem rhythm and metre in a poetic tex. Praha, Czechoslo
vak, 1986. p. 1 03. 

31 AZEVEDO, Neide. Op. Cit., p. 42 . 
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