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RESUMO
SOUSA, Luciano Dias de. A poética de Adélia Prado: Cotidiano, religião e
erotismo. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro – UENF, 2016.

A presente pesquisa tem o objetivo de investigar à poética de Adélia Prado através dos
vertes cotidiano, religião e erotismo. A poesia de Adélia Prado ganhou destaque no
meio literário pela forma como trabalha essas três temáticas. Com oito obras poéticas
publicadas: Bagagem (1976), O coração disparado (1978), Terra de Santa Cruz (1981),
O pelicano (1987), A faca no peito (1988), Oráculos de maio (1999), A duração do dia
(2010) e Miserere (2013); a poetisa faz uma verdadeira experiência com a linguagem
poética. Dessa forma, o objetivo desse trabalho de dissertação é analisar como a poética
de Adélia Prado se funde nas vertes recorrentes em suas obras poéticas. Os três
capítulos que compõem a pesquisa foram desenvolvidos da seguinte forma: no primeiro
capítulo discorremos sobre o conceito de poesia, no segundo capítulo abordarmos a
trajetória da poetisa na literatura e no terceiro capítulo analisamos de que modo os
temas cotidiano, religião e erotismo se relacionam. Para análise foram selecionados
poemas que articulam as principais características da poética de Adélia Prado.
Palavras-chave: Poesia. Cotidiano. Religião. Erotismo.
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ABSTRACT
SOUSA, Luciano Dias. Religion, erotic and Daily Life: The condition of being a
woman in the poetics of Adelia Prado. Campos dos Goytacazes, RJ: State University
of Norte Fluminense - UENF, 2016.

This research aims to investigate the poetics of Adelia Prado through vertes daily life,
religion and eroticism. The Adelia Prado poetry gained prominence in the literary world
the way he works these three themes. With eight poetic works published: Luggage
(1976), The racing heart (1978), Land of the Holy Cross (1981), Pelican (1987), A knife
in the chest (1988), Oracles May (1999), The duration of day (2010) Miserere (2013);
the poet makes a real experience with poetic language. Thus, the objective of this
dissertation is to analyze how the poetics of Adelia Prado merges in recurrent vertes in
his poetry. The three chapters of the research were developed as follows: in the first
chapter carry on about the concept of poetry, in the second chapter we approach the
trajectory of the poet in the literature and in the third chapter we analyze how the
everyday issues, religion and eroticism relate. For analysis were selected poems that
articulate the main poetic characteristics of Adelia Prado.
Keywords: Poetry. Daily. Religion. Eroticism.
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INTRODUÇÃO
Mineiro que sou, desde o tempo de escola entrei em contato com grandes
escritores de minha terra, dentre eles João Guimarães Rosa, Fernando Sabino, Carlos
Drummond de Andrade, Ziraldo, Roberto Drummond, Pedro Nava, Murilo Mendes,
Adélia Prado e outros. A Literatura é meu vício. Os livros com seus encantamentos
construíram e ainda constroem o meu mundo. Tudo me fascina, desde as longas
narrativas ao haicai. As palavras perdidas em páginas de um livro mexem comigo - a
vida de cada escritor, a forma de escrever, a relação da escrita com os seres humanos –
são como tesouros que desejo encontrar e me apossar de tudo que há a me oferecer. E,
já faz bem tempo que uma senhora escritora de Divinópolis me fascina com seu jeito
simples de escrever e com capacidade de promover em mim profunda reflexão.
Adélia Prado é hoje uma das vozes mais fortes da poesia feminina brasileira,
homenageada e premiada até mesmo em outros países; dona de uma Literatura em que
se resgata cotidiano mineiro.

O Brasil foi o país homenageado em 2013 pela tradicional Feira do Livro de
Frankfurt. A comitiva brasileira era constituída por setenta escritores
praticantes de diferentes gêneros da escrita e oriundos de várias regiões
brasileiras, incluindo autores de literatura infantil e juvenil e de livros
técnicos, científicos e profissionais. O nome de Adélia Prado estava entre os
selecionados para representar a literatura brasileira e a escritora foi
homenageada neste grande evento da cultura literária internacional
(TEXEIRA, 2014, p. 22)

Mergulhar em sua poesia é entrar em contato com temas que cercam a
sociedade, ao mesmo tempo em que ela nos faz sentir a poesia nas coisas e na
simplicidade da vida. Suas poesias aparentemente ingênuas revelam a complexidade dos
fatos; seus versos introduzem-nos ao ambiente calmo das montanhas e praças mineiras,
das tradicionais casas do interior como uma boa roda de conversa mineira para em
seguida revelar valores tradicionais da família, da moral e da tradição.
Assumimos, portanto, o compromisso de pesquisar e analisar a poética de Adélia
Prado, observando como sua obra se funde em cotidiano, religião e erotismo. É
importante ressaltar que vamos destacar alguns poemas dentre suas publicações poéticas
dos anos 1976 a 2013. Dessa forma, escolhemos apresentar e analisar trinta e oito
poemas através de um critério semântico que estabeleceu uma relação de sentido com a
proposta da pesquisa em trabalhar com as temáticas em estudo. Os poemas
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correspondem à trajetória literária das obras poéticas de Adélia Prado e não foi intenção
priorizar determinada obra especifica. As teorias que subsidia o processo de análise são
os conceitos de poesia e linguagem poética. Ainda contamos nessa pesquisa com as
teorias relacionadas à filosofia existencialista e sobre o erotismo.
Dessa forma, a questão problema que levamos é a seguinte:
Como a poética de Adélia Prado se funde as vertes cotidiano, religião e
erotismo?
Nosso objetivo é demonstrar pela análise como a poética de Adélia Prado aborda
o cotidiano, religião e erotismo e se funde essas temáticas.
A pesquisa foi estruturada em três capítulos:
O primeiro capítulo fará considerações sobre o conceito de poesia e linguagem
poética na visão de três grandes teóricos: Emil Staiger (1977), Octavio Paz (2014) e
Martin Heidegger (2003).
No segundo capítulo, nossa preocupação foi abordar sobre a poetisa Adélia
Prado e suas obras.
No terceiro capítulo, partiremos para as análises da poética de Adélia Prado a
partir das temáticas: cotidiano, religião e erotismo.
Traremos para nossas discussões o crítico, poeta e ensaísta Octavio Paz (2014),
o filósofo alemão Martin Heidegger (2003) e suas indagações sobre linguagem, Emil
Staiger (1977) sobre o conceito de poética, Georges Bataille (1987) sobre erotismo e
religião, e o existencialismo de Jean-Paul Sartre (1977, 2014).
Octavio Paz (2014) analisa o fazer poético em um tempo de desencantamento,
no qual ele afirma não ser mais possível construir uma imagem do mundo. Ele valoriza
a função da palavra poética, pois entende que a poesia cumpre o papel de reconciliar
vida e morte. Para Paz, a poesia está em tudo e pode transformar o mundo. Ela
representa a libertação que revela o homem e tudo que o cerca, pois consegue ao mesmo
tempo expressar a história de raças, nações e classes. A linguagem é múltipla, seu ofício
é primordial para a construção da cultura, para a inscrição e a restauração de símbolos.
Martin Heidegger, durante a década de1950, destaca a linguagem comprometida
com o pensamento, à poesia para chegar à linguagem como a essência da verdade, para
chegar ao sentido do ser humano. A intenção de Heidegger (2003) foi dialogar filosofia
com a poesia. Para o autor, a poesia é um caminho possível para o ser humano realizar
uma “experiência com a linguagem” e, dessa forma, poder voltar a viver uma
experiência original do pensamento.
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O filólogo suíço Emil Staiger publicou em 1946 uma obra que, dialogando com
a Poética antiga, forneceu algumas bases para a apreensão da essência do lírico. Para
Staiger (1977) as palavras podem ser representadas, como em ação, perante o
espectador; podem ser recitadas ante um ouvinte; podem ser cantadas ou entoadas;
podem, enfim, ser escritas para o leitor. A participação na poesia lírica requer amor e
simpatia. O fenômeno lírico se aproxima do místico, do êxtase. Diluímo-nos no que
sentimos.
Georges Bataille em O Erotismo escrito em 1928 reúne várias formas dessa
experiência: o contato dos corpos durante o ato sexual. Bataille (1987) foi grande
questionador dos rumos e da conduta da humanidade, via no erotismo um ponto para
entender o ser humano, perceber o limite entre o natural e o social, o desejo carnal e o
erotismo como algo da natureza humana. A obra de Bataille apresenta uma reflexão
sobre a importância do erotismo nos aspectos fundamentais da natureza humana.
Bataille mostra as formas do erotismo: o erotismo dos corpos, o erotismo dos corações e
o erotismo sagrado. A obra acaba traçando um campo de estudo voltado para a
sexualidade e religiosidade.
Influenciado pelas guerras e mudanças que marcaram o mundo no século XX,
Jean-Paul Sartre formulou uma nova teoria existencialista na qual o homem tem total
responsabilidade por suas escolhas. Sartre (1977) usa o termo humanismo para toda a
ação que passa pela subjetividade, assim toda a ação é humana, seja repugnante ou não.
O existencialismo transcende a ideia do subjetivismo individualista. O homem, no ato
de fazer uma escolha, não escolhe somente a si mesmo, mas escolhe toda humanidade.
Ou seja: ao escolher o homem que deseja ser, o homem está julgando como todos os
homens devem ser.
O diálogo com essas teorias foi efetivamente essencial para reforçar as nossas
considerações e para estabelecer a distinção entre conhecimento e opinião, para
fundamentar uma pesquisa de cunho dissertativo.
Por fim, a motivação desta dissertação parte do sentimento de que a poesia é
capaz de fazer com que o homem compartilhe sentimentos, dilemas e esperanças. A
poética de Adélia Prado conduz nossos pensamentos e sentimentos pelas montanhas de
Minas Gerais.
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1. LITERATURA E LINGUAGEM PÓETICA
“Queremos pensar a linguagem ela mesma e somente, desde a
linguagem. A linguagem e nada além dela.”
Martin Heidegger

Não podemos deixar de falar do conceito de Literatura: sua função, definição,
espaço de criação e o seu poder de provocação. Em dividir tantos mundos em palavras,
versos e narrativas para enfrentar a realidade. A Literatura é necessária para a nossa
sobrevivência no cotidiano marcado por uma realidade extremamente dura e crua.
Talvez por isso, a Literatura não precisa de definição e muitos estudiosos conceituaram
e não estabeleceram critérios rígidos para o termo Literatura, assim como Antoine
Compagnon fez em O demônio da Teoria: Literatura e senso comum:

O termo literatura tem, pois, uma extensão mais ou menos vasta segundo os
autores, dos clássicos escolares à história em quadrinhos, e é difícil justificar
sua ampliação contemporânea. O critério de valor que inclui tal texto não é,
em si mesmo, literário nem teórico, mas ético, social e ideológico, de
qualquer forma extraliterário. Pode-se, entretanto, definir literariamente a
literatura? (COMPAGNON, 2010, p. 34).

A Literatura não pode parar diante das definições e funções, mesmo porque o
leitor traça seu caminho de leitura individual e vive individualmente a sua experiência
de leitura, podendo estabelecer rupturas ideológicas ou despertar para um mundo de
sentimentos presos num âmbito pessoal. Compagnon (2010, p. 35) ainda afirma que
numa a mais corrente de definição humanista de literatura como um conhecimento
especial, diferente do conhecimento filosófico ou científico. Mas que conhecimento é
esse que só a literatura oferece ao homem? Segundo Aristóteles, Horácio e toda a
tradição clássica, tal conhecimento tem por objetivo o que é geral, provável ou
verossímil, a dóxa, as sentença e máximas que permitem compreender e regular o
comportamento humano e social.
Portanto, é a ligação entre a literatura, o escritor e a sociedade, que possibilita o
surgimento de um diálogo que serve de reflexão sobre as relações culturais e sociais.
Logo, essa reflexão nos conduz a olhar a literatura não como reflexo da sociedade, mas
como um meio transmissor de informações, cuja função é levar o homem a
compreensão desses conflitos e sentimentos, e assim questionar, pensar e sentir tudo
que o cerca.
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Nessa perspectiva, podemos afirmar que a Literatura está ligada aos valores
ideológicos vigentes que o escritor utiliza nos seus temas, considerando esse fato, uma
obra está completa quando reflete algo em alguém, ou seja, quando se dá a interação
entre o autor, o texto e o leitor.
Roland Barthes, em O grau zero da escrita (2004, p. 5), aponta a Literatura
como provocadora de sentimentos existenciais, de uma linguagem consistente, profunda
e cheia de segredos, dada ao mesmo tempo como sonho e como ameaça. O teórico
aprofundou a relação linguagem e literatura explorando a questão da poesia clássica e
da poesia moderna, destacando o ponto comum entre elas, e como a poesia tem uma
intenção ideológica para o pensamento.

Na poética moderna, ao contrário, as palavras produzem uma espécie de
contínuo formal de que emana pouco a pouco uma densidade intelectual ou
sentimental impossível sem eles; a palavra é então o tempo espesso de uma
geração espiritual, durante a qual o “pensamento” é preparado, instalado
pouco a pouco pelo acaso das palavras. Essa oportunidade verbal, de onde vai
cair o fruto maduro de uma significação, supõe, pois, um tempo poético que
não é mais o de uma “fabricação”, mas o de uma aventura possível, o
encontro de um signo e de uma intenção. A poesia moderna se opõe à arte
clássica por uma diferença que pega toda a estrutura da linguagem, sem
deixar entre essas duas poesias outro ponto em comum que não seja intenção
sociológica. (BARTHES, 2004, p. 39)

Barthes compreende a escritura como algo que está muito além da ciência, a
escrita como instrumento de trabalho do escritor que se instaura em seu tempo, ligada a
uma condição de liberdade criativa para construir um texto de acordo com seus próprios
desejos. O escritor consegue que sua escrita tenha um novo valor, ou seja, a palavra
deixa de ter sua simples função comunicativa da linguagem. Barthes trabalha com a
ideia de que a poesia é um estado de alma como esplendor e frescor de uma linguagem
sonhada. “O grau zero da escrita” para ele deve ser o ponto de partida para a criação de
qualquer escritor.
O fato é que a Literatura na história da humanidade, desde muito antes da
invenção da imprensa, os textos literários foram passados oralmente de geração a
geração, ou manuscritos, esses textos sobreviveram e hoje forma uma corrente de
construção e circulação de sentidos e interpretações do mundo pela palavra que
atravessa o tempo.
A leitura dos textos literários ajuda o homem a impor um olhar sobre si mesmo e
sobre o outro e inserir-se historicamente no mundo e contribuir na construção de uma
sociedade cada vez mais crítica e humana.
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1.1 O poeta e a poesia
De origem latina, a palavra lírica significa lira, um instrumento usado para
acompanhar as canções dos poetas da Grécia Antiga, que é retomado na Idade Média
pelos trovadores como a expressão do sentimento pessoal. O poeta lírico é aquele que
busca sensações e sentimentos no mundo, representa o indivíduo e seus sentimentos
profundos. Para o poeta lírico, o mundo é uma estrutura com ideias, sentimentos,
emoções, recordações, desejos e profundos estados de espírito.
Para Pedro Lyra em Conceito de poesia (1986, p. 6-7), o poema está relacionado
ao texto escrito, e a poesia, por sua vez, é situada de modo problemático em dois grupos
conceituais: ora como uma pura e complexa substância imaterial, ora como condição
indefinida e absorvente atividade humana, o estado em que o indivíduo se coloca na
tentativa de captação, apreensão e resgate dessa substância no espaço abstrato das
palavras. Lyra chama a atenção para o trabalho do poeta consegue transformar palavra
em poesia. Ele destaca a importância da poesia em nossa vida, e a necessidade de sentir
a essência da palavra como arte, como algo presente no homem.

Dentre as artes, a que se apresenta com maior capacidade de abrangência do
universo é a literatura. Porque apesar da limitação nacionalista imposta aos e
pelos idiomas, a palavra constitui a única linguagem capaz de abordar, com a
mesma eficácia, qualquer problema. Nenhuma outra linguagem artística
apresenta o alcance da palavra. Imagine-se um escultor que pretendesse
transmitir o monólogo de Hamlet. Ele só conseguiria sugeri-lo. Além de
ostentar o maior raio de abrangência, é a literatura a arte que apresenta
também maior diversidade de formas. Fundidos na modernidade pelo
experimentalismo anticonvencional e inovador, nem assim os gêneros
desapareceram e a essência que os caracteriza e distingue continua a se
manifestar em toda obra, nas três modalidades Consensuais: 1) Épica – textos
em que predomina a narrativa de um fato, como a Epopeia, o Romance, a
Novela, o Conto; 2) Lírica – textos em que predomina a exploração de
sentimentos pessoais, como o poema breve em suas formas hoje todas
variáveis: o Soneto, a Elegia, a Balada, a Ode, a Canção etc; 3) Drama –
textos em que predomina a apresentação de uma ação, como a Tragédia, a
Comédia, o drama (LYRA, 2011, p. 33, 34).

Em Lyra (2011), os textos literários, imaginários, criativos (poéticos ou
ficcionais), em síntese, apresentam uma visão condensada da vida humana e a própria
vida é o objeto literário para expressão ou conteúdo. Para o estudioso, trabalhar com o
imaginário é o campo da arte mais abrangente do que a filosofia ou mesmo a ciência,
porque a arte depende da fantasia do autor e nesse sentido torna-se um campo aberto,
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infinito. Dessa forma, a arte acaba sendo uma forma privilegiada de conhecimento por
ser a única capaz de fundir todas as áreas do conhecimento.
Dentre as artes, a que o realiza com maior frequência e eficácia – por
trabalhar com uma linguagem segunda, em que as palavras se libertam da
limitação do seu sentido dicionarizado para assumir um outro, originado do
seu próprio contexto, fundando um conhecimento novo ou apreendendo o ser
pelas suas raízes mais profundas – parece ser a poesia. Parece – e é. Na
filosofia e na ciência, a linguagem é meramente instrumental: um simples
meio para exposição de conceitos, para definição do ser. Preexistentes, os
seres investigados pela ciência (o sol) e pela filosofia (a ideia) existem em si
mesmos, e são revelados através da linguagem: jaziam lá, na natureza ou na
cultura, no universo físico ou no universo humano, e alguém os desvendou.
Na poesia, ainda que compartilhe com a de ambas a natureza instrumental de
manifestação do pensamento, a linguagem ostenta o diferencial de ser
também a própria substância em que o ser o define (LYRA, 2011, 22-23).

Moisés (2007, p.13) fez o seguinte questionamento: “Que papel representa para
nós, hoje essa milenar atividade humana, que continuamos a chamar poesia’?” Para
Moisés, nesta nova era de urgência global, sem tempo a perder, ele não tem convicções
definidas a respeito de quem dispusesse de todo tempo do mundo para dedicá-lo à
questão da surpreendente sobrevida da poesia. Então, ele levanta a primeira hipótese e
afirma de forma muito abrangente as possíveis funções da poesia em nossa vida. A
começar por afirmar que a poesia nos ensina a enxergar o mundo.

Podemos, então, começar por afirmar, sem maiores compromissos, apenas
para averiguar como se porta a afirmação e que ilações podem ser extraídas
daí: a poesia nos ensina a ver como se víssemos pela primeira vez. Não é uma
definição, não é sequer um conceito. A proposição não aponta para a natureza
intrínseca do objeto que almejamos apreender, mas para seus efeitos; a
hipótese de que a poesia nos ensina a ver, ainda que provássemos verdadeira,
não nos levaria a saber o que a poesia é, já que responde apenas à pergunta
subsidiária “Para que serve a poesia?:serve ou serviria para ensinar a ver etc
(MOISÉS, p.14-15).

O poeta e a poesia, embora atribulados pelos fatores de nossa época, são
essenciais e se renovam em apresentar ao mundo o próprio homem e fazê-lo imaginar e
sonhar para enfrentar o mundo real.
Tadié (1992, p. 276) afirma sobre a diferença da prosa para poesia no que diz
respeito ao significado: “O significado poético sente-se, assim, transcender o universo
conceptivo da prosa. A força profunda de toda poesia é voltar a achar a unidade no nível
emocional, mesmo que esteja perdida no da ideia.”
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A linguagem poética passa a ser o espaço onde o poeta consegue apreender
sobre a condição do homem na sociedade em seu tempo. O poeta é o sujeito que
consegue enxergar a vida e os sentimentos com mais encanto, ou pelo menos, com mais
profundidade. É ele quem consegue transformar a palavra na sua forma primária em
palavra poética, quem dá vida ao verso. E o mais importante, o poeta dá um novo
sentido a palavra, tornando-a linguagem viva em sua essência.
Por meio da poesia, o poeta retorna ao seu interior, busca sua pureza,
concretude, livre de conceitos, de pré-conceitos, de ideologias, de racionalismos. O
poeta recria o mundo por meio da palavra poética.

1.2 A poesia lírica

A linguagem da poesia envolve elementos além da própria linguagem cotidiana,
a linguagem poética não se preocupa com a coerência da comunicação, mas com as
significações de elementos diversos que a linguagem produz e a possibilidade de
ampliar e criar sentidos. Na poesia, principalmente a lírica, a subjetividade é o traço
marcante e está centrada no mundo interior do poeta. Dessa forma, a palavra apresenta
características apreensíveis pelos sentidos.
O suíço Emil Staiger (1908 – 1987), em Conceitos Fundamentais da Poética,
discute os três estilos poéticos: o estilo dramático, o estilo épico e o estilo lírico. O autor
defende sua ideia exemplificando com alguns poemas, considerados puros do estilo
lírico. Aponta para a linguagem como a responsável em dá forma ao conteúdo lírico, em
apresentar traços que caracterizam esse estilo e ao mesmo tempo em que esses traços
podem aparecer em outros dois estilos, eles também podem receber influências épicas e
dramáticas.
Nas palavras de Staiger, o lírico está presente em cada ser humano, de uma
forma ou de outra. Para o autor o passado na poesia lírica pertence à memória, sendo os
seus temas uma constante recordação quando tocados pelos sentidos. Então, esse
recordar é o lírico que um simples objeto pode estabelecer sentido para o poeta. Pois, o
poeta lírico fala de algo passado ou futuro no seu sentimento e assim presente, passado
e futuro se fundem na poesia lírica.
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A existência lírica desconhece tal pavor do escuro, ou da morte, enfim, do
fechar dos olhos. Muito pelo contrário, mergulha na obscuridade como nas
profundezas da própria intimidade e sente-se reconfortada, abrigada. Ao
mesmo tempo seria falso dizer-se que ao lírico corresponde a noite, ao épico
o dia. Pois é também possível uma luz lírica. Esta é, contudo, antes um
cintilar, um resplendor, não cria nenhum confronto objetivo (Gegenüber), e
portanto se deixa facilmente confundir com a obscuridade, igualmente não
tem poder de distinção. Ao homem épico, porém, o escuro rouba a
essencialidade. Ele deixa de ver, e com sua existência fundamenta-se no ver,
ele deixa consequentemente de “ser” (STAIGER, 1977, p. 44).

A poesia lírica encontra-se livre na sua forma de construção, não se prende ao
compromisso histórico, mas compromissada em imergir da alma humana as lembranças
e as recordações para criação de mundo poético que quebra a linha do tempo criando
uma atitude nostálgica no leitor e viva a cada leitura.
Para Staiger (1977, p. 11) o poeta não produz nada, o ato de criar, ou seja, de
escrever poesias é involuntário. Assim afirmou o autor:

(...) O poeta lírico escuta sempre de novo em seu íntimo os acordes já uma
vez entoados, recria-ós, como os cria também o leitor. Finalmente
reconquista o já perdido encantamento da inspiração, ou dá pelo menos um
cunho de involuntariedade a sua obra, como o fazem também muitos poetas
de épocas decadentes, herdeiros deste legado útil. Conrad Ferdinand Meyer
trilhou muitas vezes caminhos idênticos entre a primeira e última redação.
Mas ele dificilmente seria considerado um protótipo do poeta lírico.

Staiger percebe a linguagem como uma parte existente entre a língua e os
sentidos, pois a linguagem não serve apenas para descrever fatos ou a comunicação, a
linguagem carrega na língua um aparato de significados e sentidos.

A unidade e coesão do clima lírico é de suma importância num poema, pois
pelo contexto lógico, que sempre esperamos de uma manifestação linguística,
quase nunca é elaborado em tais casos, ou é apenas imprecisamente. A lírica
parece desprezar as conquistas de um progresso lento em direção à clareza, da construção paratática à hipotética, de advérbios a conjunções temporais a
causais (STAIGER, 1977, p. 17).

Como todo ser humano tem sentimentos e procura expressá-los, o gênero lírico
acabou sendo o mais utilizado. O conteúdo do gênero lírico não é o mundo real,
objetivo, mas o sentimento que esse mundo real provoca no poeta, logo provoca no
leitor. O mundo subjetivo é a sua matéria. Mesmo que haja descrições e narrações de
algum fato, o que se sobressai são as emoções e não as paisagens ou os fatos.
A poesia lírica não tem a intenção de dizer nada, contudo consegue dizer tudo.
Parece paradoxal, mas, o fato que não há intencionalidade em expressar um conselho,
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um marco histórico ou mesmo pedagógico. A lírica não aponta respostas nem caminhos
a seguir, ela propõe indagações sobre coisas ou fatos que são particularmente do poeta,
mas que pode ser também do leitor. O poeta funde todas as coisas propondo uma
indagação sem amarras, desafia o leitor a ficar livre para sentir e pensar sobre o poema
muito além dos limites a que o autor se propõe.
Se queremos encontrar a nós mesmos, não podemos descer ao nosso íntimo;
temos que ser buscados fora, sim, fora de nós. Como arco-íris fantástico
nossa alma ameaça-se sobre a precipitação irresistível da existência. Não
possuímos nossa pessoa; ela nos sopra de fora, foge -nos por muito tempo e
volta-nos num sopro. Apesar de ser nossa "pessoa" (STAIGER, 1977, p. 60).

O poeta lírico pode ser capaz de um “sopro de fora” fazer com encontremos nós
mesmos através do outro, da poesia lírica. A poesia lírica revela níveis diversos da
realidade, confere a palavra poética poderosa força na emissão de sentidos.

1.3 O poema e sua incursão nas origens
As palavras, no dicionário, usadas na comunicação e na nossa relação com as
coisas distancia da linguagem poética que inverte essa relação, ela em si, oferece uma
via de acesso sensível mais direto entre nós e o mundo. O poema é uma incursão ao
sensível e singelo, ao poeta e os seres humanos; as nossas origens.
Octavio Paz (1914 - 1998), escritor, poeta e diplomata mexicano. O seu livro O
arco e lira (2014) procura explicar a origem dos poemas quanto a relação da história e
do poeta com a poesia. Para Paz, a poesia é, e se faz presente entre os homens. Suas
ideias são diálogos abertos do qual o autor faz uma reflexão teórica pelo ponto de vista
da poesia, como algo do pensamento da própria sociedade. Assim afirma Paz (2014,
p.53): “A palavra do poeta se confunde com o seu próprio ser. Ele é a sua palavra. No
mundo da criação, aflora à consciência a parte mais secreta de nós mesmos.”
Para Paz (2014, p. 37), as ciências da linguagem conquistaram sua autonomia
quando desapareceu a crença na identidade entre o objeto e seu signo. A tarefa do
pensamento constitui em fixar um significado preciso e único para os vocábulos, e a
gramática se tornou o primeiro degrau da lógica. Mas as palavras são rebeldes à
definição. E até hoje não cessa a batalha entre a ciência e a linguagem.
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A palavra é uma ponte mediante a qual o homem tenta superar a distância
que separa da realidade exterior. Mas essa distância faz parte da natureza
humana. Para dissolvê-la, o homem tem de renunciar a sua humanidade, seja
regressando ao mundo natural, seja transcendendo as limitações que sua
condição lhe impõe. Ambas as tentações, latentes aos longos de toda a
história, se apresentam agora com mais exclusividade ao homem moderno
(PAZ, 2014, p. 43 - 44).

Dessa forma, Paz ressalta que a rebeldia das palavras reside na tensa relação
com homem e a linguagem, pois somos feitos de palavras. Não existe pensamento nem
conhecimento sem a linguagem. Nomeamos objetos, coisas, pessoas e fatos, nada
escapa a linguagem. A palavra é a ponte que ao mesmo tempo é o caminho para a
realidade exterior e interior capaz de representar a consciência humana. Nesse sentido, a
palavra escapa a mera condição de comunicação e passividade para romper com a
servidão para a liberdade da criação poética capaz de fazer a palavra sirva de uma
pluralidade de sentidos.
Paz (2014, p. 48 - 49) afirma que a poesia vive nas camadas mais profundas do
ser, enquanto as ideologias, as ideias, e as opiniões, são os estratos mais superficiais da
consciência. O poema se alimenta da linguagem viva de uma comunidade, de seus
mitos, seus sonhos e suas paixões. O poema funda do povo porque o poeta recua na
correnteza da linguagem e bebe na fonte original. No poema, a sociedade se confronta
com os fundamentos de seu ser, com sua palavra primeira. Quando proferiu essa palavra
original, o homem se criou. Aquiles e Odisseu são algo mais que duas figuras heroicas:
são o destino grego criado a si mesmo. O poema é mediação entre a sociedade e aquilo
que funda. Sem Homero, o povo grego não seria o que foi. O poema nos revela o que
somos e nos convida a ser o que somos.
Os poetas mostram suas imagens do mundo, dizem na verdade algo sobre nós
mesmos e revelam de fato o que somos. Os poetas criam realidades através das verdades
que eles acreditam e sentem. São sentimentos de uma visão de mundo particular, mas
válida como experiência e um constante pensar e retorno a reflexão em nós.
Para Paz (2014, p. 31), o artista não se serve dos seus sentimentos e como o
artesão faz seus versos, mas esses sentimentos a eles servem para que recuperem sua
natureza original. Servo da linguagem seja ela qual for o artista a transcende. Essa
operação paradoxal e contraditória produz imagem. O artista criador de imagens é: o
poeta.
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A palavra imagem, como todos os vocábulos, tem diversas significações. Por
exemplo: figura, representação, como quando falamos de uma imagem ou
escultura de Apolo ou da Virgem. Ou figura real ou irreal que evocamos ou
produzimos com a imaginação. Nesse sentido, o vocábulo possui um valor
psicológico: as imagens são produtos imaginários. Mas esses não são os seus
únicos significados, nem os que nos interessam aqui. Convém advertir, então,
que designamos com a palavra imagem toda forma verbal, frase ou conjunto
de frases que o poeta diz e que juntas compõem um poema (PAZ, 2014, p.
104)

O poema nasce da palavra que nos invade e desencadeia uma extrema tensão ao
apresentar diferentes nuances do real, algo que transcende a linguagem. O poético
permite que nosso pensamento acesse uma realidade sem recorrer às interpretações das
percepções prontas, já construídas. Apresenta um novo mundo através da visão do
poeta.
O poeta é aquele que revela o real sem definição. As palavras, a matéria com que
lida o poeta, não são simplesmente instrumentos de comunicação, mas adquirem, no
poema, uma beleza que resplandece. A elaboração e a leitura de um poema são
experiências individuais nas quais o sujeito parece voltado exclusivamente para dentro
de si tendo como ponto de partida a inspiração do poeta. Assim a experiência poética
pode transforma nossas vidas.
Todo empreendimento poético é feito com linguagem. Deste modo, ele é uma
espécie de dizer através do sentimento do poeta. Nesta medida, Paz afirma que o poeta
está na linguagem e ao mesmo tempo a transcende. O poder de um poema depende mais
de sua qualidade de sugestão do que da demonstração.
Para Paz, a poesia assume a verdadeira condição humana, abre a possibilidade
de ser que todo nascer contém e assim recriar o homem pela imagem, levando o homem
a ser o que é através da essência da linguagem que a poesia consegue realizar.

1.4 A poesia e a recuperação da linguagem
A poesia é a recuperação da linguagem sua essência, a linguagem poética é a
necessidade do ser humano traduzir o mundo em palavras. É a tentativa do poeta de
revelar as relações consigo mesmo e com o mundo.
O filósofo alemão Martin Heidegger (1889 – 1976) em seu trabalho A caminho
da linguagem (2003) via a linguagem poética como o caminho para aprofundar e chegar
à essência da linguagem. Heidegger possui uma visão pessimista da condição do
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homem e da sociedade moderna. Para ele, o Ocidente passa por um processo de
abandono da experiência original do pensamento. Esta experiência original teve seu
ponto gerador na Grécia antiga e conduziu o ser humano a refletir sobre si mesmo, sobre
sua posição no mundo e sobre a sua existência.
Para Heidegger (2003) fazer uma experiência com a linguagem é encontrar o
caminho para solucionar a crise do pensamento. Esse caminho é a poesia. Em
Heidegger a poesia é um caminho possível para o ser humano poder voltar a desfrutar
novamente da experiência original do pensamento, justamente porque “a única forma de
fala genuína é o poema.”
Heidegger indica que não é possível chegar a uma resposta exata do que seja a
essência da linguagem, pois, para ele, essa busca pela exatidão é um erro. Se utilizarmos
o caminho traçado por Heidegger, vamos deixar de lado qualquer forma de exatidão.
Uma compreensão precisa da essência da linguagem vai de encontro ao que é a essência
da linguagem. Por essa linha de pensamento, pode-se perceber que esse filósofo alemão
não se alinha com a ciência, ou mesmo com uma filosofia mais racional e objetiva.
De acordo com Heidegger apenas o poeta, e não o cientista ou o administrador
do Estado, é capaz de fazer a “experiência da dignidade da palavra”. O que o cientista
ou o administrador do Estado fazem é esquecer a palavra, esvaziar o pensamento e o
esquecimento do ser. Somente o poeta, o portador da poesia, é capaz de romper com o
ciclo de esquecimento e esvaziamento do homem e a sociedade como um todo.
Segundo Heidegger, é preciso retornar à poesia porque somente no poema é
possível alcançar uma experiência com a linguagem e apenas o poeta, como portador da
poesia é capaz de realizar a experiência concreta com a palavra. De acordo com a sua
argumentação:

Fazer uma experiência com a linguagem significa portanto: deixarmos-nos
tocar propriamente pela reivindicação da linguagem, a ela nos entregando e
com ela nos harmonizando. Se é verdade que o homem, quer o saiba ou não,
encontra na linguagem a morada própria de sua presença, então uma
experiência que façamos com a linguagem haverá de nos tocar na articulação
mais íntima de nossa presença. Nós, nós que falamos a linguagem, podemos
nos transformar com essas experiências, da noite para o dia ou com o tempo.
Mas talvez fazer uma experiência com a linguagem seja algo grande demais
para nós, homens de hoje, mesmo quando essa experiência só chega ao ponto
de nos tornar por uma primeira vez atentos para nossa relação com a
linguagem e partir daí permanecermos compenetrados nessa relação
(HEIDEGGER, 2003, p. 121).
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O poeta serve da palavra em sua essência. Se ele usasse a linguagem ciência ou
filosófica já teria perdido a qualidade de despertar as emoções. Por isso, o poeta e sua
poesia são tão importantes na sociedade.
A grandeza de uma poesia não está em nos colocar em contato com sentimentos
humanos, mas por fazer pensar sobre esses sentimentos. Ela também aponta o quê de
mais humano existe no homem, rompendo a simples dimensão de significado de palavra
para uma dimensão plural de sentidos. O lugar do poético situa-se em nós, na linguagem
e na vida.
O poeta é o fabricador de sentidos. Com a palavra ele consegue inventar códigos
para o mundo e seduzir pelo poder de sentido que as palavras podem ganhar. O poeta é
um caçador de imagens que está num mundo onde as emoções estão contidas. A
linguagem poética revela essas emoções e torna possível o retorno da alma perdida no
terreno do racional e do prático.
A poesia é a revelação de um mundo subjetivo, por isso a linguagem poética é
sempre uma revelação, um despertar de sensações e sentidos O poeta num árduo
trabalho com a linguagem rompe com o simples fato comunicativo da língua e ir além
para explorar a experiência com a linguagem e o pensamento.
Pensar sobre linguagem e poesia representa um desafio complexo frente a
inúmeros conceitos e abordagens existentes e relativos a estes dois campos. A
linguagem é uma condição humana e a poesia é a revelação de nossa condição.
Assim, a literatura conseguiu perceber na linguagem algo além de sua utilidade
comunicativa, além de sua exclusiva função de comunicação. Reconhecendo seu papel e
sua propriedade em oferecer ao escritor instrumentos para criação artística, a história do
homem é a história de seu pensamento e linguagem.
No seio da linguagem, o escritor de posse das palavras começa a guerrear com
sua essência, com seus significados e com a vontade de expressar seus sentimentos e
ideias. Uma longa batalha é travada entre o escritor e seu pensamento, na arquitetura do
texto, para defender a natureza humana e a vontade de verbalizar o que talvez de outra
forma não conseguiria. Mas, embora seja uma brava luta, a palavra escapa à realidade,
ela alcança a verdadeira essência e ganha outra condição quando inseridas na
subjetividade do pensamento.
Pela via poética surge uma linguagem transgressora que quer revelar o mundo, a
revelação das coisas desse mundo. São os poetas que melhor penetram na profundidade
do ser, na essência das coisas, nos enigmas e mistérios da vida.

22

Em cada época, um poeta ou um grupo de poetas romperam com a tradição e
escreveram sobre seu tempo de forma diferente, usaram da linguagem para representar e
uma realidade social de seu tempo ou os sentimentos de um dado momento. A poesia se
renova, assim como a realidade do mundo em que vivemos, os poemas fazem referência
aos homens e ao mundo.
A poesia consegue fazer com que o homem rompa com a tradição e coloque a
linguagem e pensamento em espaço de atritos, ela faz irromper divergências que são
dissolvidas em novas formas de representar e formar uma nova realidade. Absorve a
tradição e aponta para novos caminhos dissonantes da vida.
O poeta luta para a palavra transcender os limites da linguagem para falar da
nossa condição e experiências humanas. Toda escrita literária é um esforço de expressão
ilimitado de sentidos. A palavra literária não é o registro do real, mas se esforça para
transpor o real para um nível mais profundo da imaginação.
A poesia é a linguagem da verdade, ao explorar sentimentos humanos acaba por
expor também a essência do pensamento humano, que é sempre uma ruptura, porque o
poeta busca através de uma quebra de um procedimento linguístico representar o mais
profundo ato de sentir e de perceber a natureza, a sociedade e o próprio homem. A
poesia usada para criar relação entre pensamento, linguagem e realidade. Ela é a força
que existe entre a palavra e o sentido, é a separação de um tempo e que produz uma
nova ordem, a tradição e o novo na voz de um poeta de seu tempo dando oportunidade
ou mostrando o caminho ao homem para enfrentar a realidade, dando chance do homem
encontra-se consigo mesmo.
A poesia não é um fenômeno da natureza, ela não existe sem a participação
humana. Nesse ponto, fica evidente seu poder de transformação quando fala da
capacidade que a poesia tem de fazer um retorno às origens do ser humano para
regenerá-lo e fazê-lo sensível ao mundo que o cerca.
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2. NASCE A POETISA ADÉLIA PRADO
“Um trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite,
a madrugada, o dia
atravessou minha vida
virou só sentimento.” Adélia Prado
No ano de 1976 a literatura brasileira ganhou uma escrita marcante que
enriqueceu o elenco de grandes poetas brasileiros, a escrita de uma mulher, simples do
interior mineiro. Adélia Prado enviou alguns poemas para o escritor Affonso Romano
de Sant’Ana que os reenviou para Carlos Drummond de Andrade que fez comentários e
elogios na coluna que mantinha no Jornal do Brasil. Surgia assim o cenário literário de
sucesso de Adélia Luzia Prado de Freitas ou simplesmente Adélia Prado, poetisa de
Minas Gerais, nascida em Divinópolis, professora, mãe de cinco filhos, formada em
Filosofia.

Imagem 1: Foto Impecável Divinópolis Século XX – Acervo LoMiranda. Cidade de Divinópolis MG,
terra
natal
de
Adélia
Prado.
Disponível
em:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=26178522&langid=6. Acesso 13 de janeiro 2016.
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Divinópolis para Adélia Prado é a lembrança de um tempo que não volta mais,
do vagão de trem que via passar até o último, do pai e da mãe, da cidade movida pelo
ritmo do trem. É, sobretudo, um lugar de ambiente bucólico, um lugar idealizado por
Adélia onde tudo é devagar, onde sobra tempo para pensar, para estar com a família e
perceber e sentir a passagem do tempo. Minas Gerais se esconde timidamente nas
montanhas.
A poesia de Adélia Prado é sempre uma aproximação entre o ser humano e suas
lembranças. E em suas lembranças existem as marcas de uma criação voltada para a
religiosidade, em especial para o catolicismo, religião tradicional da família e herdado
por ela. Mas, entre o sagrado e o profano, Adélia perde a timidez e com certa liberdade
e maturidade para falar também sobre sexo.
Adélia Prado mostra sua facilidade e qualidade em captar imagens do cotidiano,
de perceber os objetos de seu mundo, de sua infância e trazê-los para sua poética.
Adélia faz um constante retorno as suas raízes interioranas para dizer quem ela é, e para
mostrar que Divinópolis é o lugar de onde ela observa o mundo e as pessoas.
A poetisa continua ativa na sua escrita, contudo, a própria poetisa falou em
entrevista que 2015 seria o ano que começaria diminuir suas apresentações e palestras,
devido à idade avançada para fazer longas e constantes viagens. A autora completará no
ano de 2016, 81 anos de vida. Em uma entrevista concedida ao blog: “50 e mais, vida
adulta inteligente”, Adélia em um dos trechos de sua entrevista fala uma parte de um de
seus textos que retrata para ela o que é envelhecer:
“Todos vamos envelhecer… Querendo ou não, iremos todos envelhecer. As
pernas irão pesar, a coluna doer, o colesterol aumentar. A imagem no espelho
irá se alterar gradativamente e perderemos estatura, lábios e cabelos.A boa
notícia é que a alma pode permanecer com o humor dos dez, o viço dos vinte
e o erotismo dos trinta anos. O segredo não é reformar por fora. É, acima de
tudo, renovar a mobília interior: tirar o pó, dar brilho, trocar o estofado, abrir
as janelas, arejar o ambiente. Porque o tempo, invariavelmente, irá corroer o
exterior. E, quando ocorrer, o alicerce precisa estar forte
parasuportar.”(http://www.50emais.com.br/historiadevida/adelia-pradotodos-vamos-envelhecer/).

Com lirismo substancial, Adélia Prado poetiza suas experiências com o mundo,
seus anseios de mulher, ao lado de questionamentos mais profundos sobre o sentido da
vida e morte, sexualidade e Deus. Adélia Prado recorre às lembranças, mas sua poesia
também é a imagem do mundo. Um mundo perdido no tempo, espaço, corpo, desejo,
Deus e puro sentimento.
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Imagem 2: Arquivo pessoal. Foto de Adélia Prado em Palestra na UEMG de Carangola – MG, em maio
de 2015.

2.1 Adélia Prado e sua trajetória literária
A Literatura tem ocupado a mente humana desde o surgimento da escrita nas
civilizações mais antigas. Fazer da palavra uma arte foi e ainda é tarefa de grandes
escritores em épocas distintas. Revelou grandes nomes ao promover um deslocamento
do sentido das palavras para ganhar formas e representações em narrativas e versos.
A poesia de um poeta está sempre impronunciada. Nenhum poema isolado e
nem mesmo o conjunto de seus poemas diz tudo. Cada poema fala, no
entanto, a partir da totalidade dessa única poesia, dizendo-a sempre a cada
vez. Do lugar da poesia emerge a onda que a cada vez movimenta o dizer
como uma saga poética. Longe de abandonar o lugar da poesia, a onda que
emerge permite que toda a movimentação do dizer seja reconduzida para a
origem sempre mais velada. Como fonte da onda em movimento, o lugar da
poesia abriga a essência velada do que a representação estética e metafísica
apreende de imediato como ritmo (HEIDEGGER, 2003, p. 28)

O valor da poesia ou de forma geral, da Literatura, está na ligação com a vida, na
força e na intensidade em tratar das experiências pessoais e emoções, através da
linguagem o artista da palavra reivindica do pensamento verdadeiras propriedades
capazes de libertar a imaginação, como algo que está marginalizado ou escondido. A
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palavra no poema é o lugar dos fatos, dos sentimentos, dos medos, das esperanças; da
condição humana.
Para Staiger (1977) quando dizem que uma poesia é bela, pensam apenas na
sensação, palavras e versos. Ninguém pensa na verdadeira força de uma poesia que está
na situação e em seus motivos. A partir daí fazem-se milhares de poesias em que o
motivo é nulo e que simulam uma espécie de existência, simplesmente através de
sensações e versos sonoros.
O poeta acaba sendo muito mais do que simples trabalhador das palavras, ele é
porta voz de sentimentos, ideologias e reflexões, através de versos e rimas busca o
motivo e a revelação da vida.
A poetisa Adélia Prado representa o sentimento de uma mulher que sempre
procurou seu espaço, seu lugar no mundo sem perder ou esquecer sua tradição moral,
religiosa, familiar e de sua origem. Seus poemas trazem um cenário íntimo, um delicado
ambiente doméstico imerso em uma paisagem mineira. Os poemas tratam da condição
de ser mulher: dona de casa, professora, mãe e poeta. Não se trata de uma identidade
única, mas sim de várias mulheres em uma só. Pode-se afirmar que Adélia consegue
captar ações, acontecimentos e objetos e transformá-los em poesia.
Ao escrever, pela habilidade de lembrar fatos, insere um caráter narrativo em
suas poesias. A narrativa é peculiar à prosa, mas que é usado como característica na
poética de Adélia para que seus textos ganhem diferentes nuances ao falar de suas
lembranças da infância e acontecimentos do ambiente familiar. Assim, a narrativa
poética está em seus versos enquanto estratégia para conceder aos poemas o caráter de
lembranças, sempre utilizando uma mistura de procedimentos em sua escrita: narrativa e
descrição.
A poética de Adélia é a recordação que Staiger (1977) considera como elemento
responsável em dá forma ao conteúdo lírico, as recordações em Adélia conseguem
dialogar com o presente. Octavio Paz (2014) afirma que o artista é um criador de
imagens, Adélia cria imagens subjetivas em seus poemas para encontra o caminho de
uma linguagem poética e reivindicar experiências como segundo Heidegger (2003),
encontrar a morada própria com a linguagem na articulação mais íntima de nossa
presença.
Dessa forma, em muitos momentos, ao ler os poemas, percebemos a mistura dos
gêneros prosa e poesia. Através de uma linguagem coloquial próxima de um registro
oral. O caráter narrativo desse poema faz dele algo próximo a história contada
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oralmente, forte característica de Adélia. Com um talento peculiar em narrar
poeticamente às lembranças, contar seus dilemas e falar de sentimentos com tamanha
suavidade que pareça que o leitor é uma pessoa íntima e estão juntos compartilhando
ideias na varanda de sua casa em Minas Gerais.
Em Bagagem Adélia Prado buscou elementos como: a casa, a família, a infância,
o casamento e sua religião, tudo como se tivesse dentro de uma mala, como se fosse sua
bagagem para uma viagem lírica.
O resultado de tudo é que o livro Bagagem abriu caminhos para outros livros,
assim depois foram publicados: O coração disparado (1978), Terra de Santa Cruz
(1981), O pelicano (1987), A faca no peito (1988), Oráculos de maio (1999), A duração
do dia (2010), e sua obra mais recente Miserere (2013).
Adélia Prado entende sua literatura como um dom divino. Ainda na infância
percebeu a facilidade em falar de seus sentimentos em forma poética, embora se
descobriu e revelou para o mundo como poetisa, bem mais tarde. Quando seu pai
faleceu se entregou de vez a um processo de escrita, descobriu sua própria voz.
Na prosa, Adélia Prado estreou em 1979 com Solte os cachorros, depois
escreveu: O homem da mão seca (1994), Manuscrito de Felipa (1999) e Filandras
(2001). Os livros infantis: Quando eu era pequena (2006) e Carmem vai à escola
(2011).
E então, em 1987, sob a direção de Naum Alves de Souza, Fernanda
Montenegro representou um conjunto de textos de Adélia Prado, sob o título de Dona
Doida, enveredando suas escritas também para o teatro.
Dona Doida
Uma vez, quando eu era menina, choveu grosso
com trovoadas e clarões, exatamente como chove agora.
Quando se pôde abrir as janelas,
as poças tremiam com os últimos pingos.
Minha mãe, como quem sabe que vai escrever um poema,
decidiu inspirada: chuchu novinho, angu, molho de ovos.
Fui buscar os chuchus e estou voltando agora,
trinta anos depois. Não encontrei minha mãe.
A mulher que me abriu a porta, riu de dona tão velha,
com sombrinha infantil e coxas à mostra.
Meus filhos me repudiaram envergonhados,
meu marido ficou triste até a morte,
eu fiquei doida no encalço.
Só melhoro quando chove (PRADO, 2013 [1976], p. 79).
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Na poesia ou na prosa, Adélia Prado ainda está em plena forma literária,
traduzida e premiada até em outros países, com antologias, poemas reunidos, parcerias e
gravações em áudio. Continua sendo uma voz marcante na poesia feminina
contemporânea brasileira. Suas palavras revelam a intimidade, sugere um retorno à
infância guardada nas lembranças da poetisa, mas também um retorno para o leitor.
Assim afirma Lyra sobre a poesia de Adélia Prado:

É a extremamente lúcida apropriação da continuidade, ao lado da
despreconceituosa manifestação da sensualidade, que – numa linguagem
despojada de ornatos retóricos – acaba salvando a poesia de Adélia Prado de
um espontaneísmo oposto às exigências técnicas da poesia contemporânea
(LYRA, 1986, p. 261).

Sua poesia é a revelação do real, uma epifania religiosa e uma transgressão do
íntimo através do erotismo que será traduzida no ato da criação poética, momento em
que a inspiração se constituirá como linguagem poética.
Assim é Adélia Prado: mãe, professora, esposa, amante, questionadora e outras
séries de atributos que poderíamos citar para falar quem é o que ela representa,
entretanto basta falar apenas uma palavra para resumir, poetisa.

2.2 Adélia Prado e os intertextos

A poetisa também não deixou de homenagear autores dos quais gosta e a
influenciou, ela promove um verdadeiro diálogo com a escrita desses autores. Carlos
Drummond de Andrade foi um que influenciou muito Adélia Prado, uma profunda
sintonia existe entre suas escritas. Entretanto a poetisa fez questão de mostrar que sua
escrita é diferente. Poeta mulher, de literatura feita que dá voz ao sentimento e aos
anseios femininos. Assim, podemos perceber a diferença entre “E agora, José?” de
Drummond e “Agora, ó José” de Adélia Prado.
Em “José” de Drummond, o destino é implacável, para José, não há lugar no
mundo para ele. O poema também apresenta uma pergunta que se repete em toda sua
estrutura: “E agora, José?”, mostra o desespero do eu lírico que não consegue saber o
que poderá acontecer com José.

E agora, José?
A festa acabou,
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a luz apagou,
o povo sumiu,
a noite esfriou,
e agora, José?
e agora, você?
você que é sem nome,
que zomba dos outros,
você que faz versos,
que ama, protesta?
e agora, José?
Está sem mulher,
está sem discurso,
está sem carinho,
já não pode beber,
já não pode fumar,
cuspir já não pode,
a noite esfriou,
o dia não veio,
o bonde não veio,
o riso não veio,
não veio a utopia
e tudo acabou
e tudo fugiu
e tudo mofou,
e agora, José?
E agora, José?
Sua doce palavra,
seu instante de febre,
sua gula e jejum,
sua biblioteca,
sua lavra de ouro,
seu terno de vidro,
sua incoerência,
seu ódio — e agora?
Com a chave na mão
quer abrir a porta,
não existe porta;
quer morrer no mar,
mas o mar secou;
quer ir para Minas,
Minas não há mais.
José, e agora?
Se você gritasse,
se você gemesse,
se você tocasse
a valsa vienense,
se você dormisse,
se você cansasse,
se você morresse...
Mas você não morre,
você é duro, José!
Sozinho no escuro
qual bicho-do-mato,
semteogonia,
sem parede nua
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para se encostar,
sem cavalo preto
que fuja a galope,
você marcha, José!
José, para onde? (DRUMMOND, 2006, p .99).

No poema “Agora, ó José”, Adélia Prado mostra seu encantamento e influência
pelos poemas de Drummond, mas cria um poema que vai contrapor em alguns pontos,
mostrando uma visão feminista dos fatos. Adélia Prado responde aos questionamentos
feitos pelo “E agora, José?”, o José tem aonde ir e é paciente. Possui mulher e a vida é
sua salvação e não mais a morte. Adélia continua com a metáfora “pedra no caminho”
em seu poema, mas José enfrenta, possui força para transpor o caminho de pedras.
Assim o poema de Adélia representa a diferença de vozes (masculino e feminino).

Teu destino, ó José,
a esta hora da tarde,
se encostar na parede,
as mãos para trás.
Teu paletó abotoado
de outro frio te guarda,
enfeita com três botões
tua dura paciência.
A mulher que tens,
tão histérica, tão histórica, desanima.
Mas, ó José, o que fazes?
Passeias no quarteirão
o teu passeio maneiro e olhas assim e pensas,
o modo de olhar tão pálido.
Por improvável não conta
o que tu sentes José?
O que te salva da vida
é a vida mesmo, ó José,
e o que sobre ela está escrito
a rogo de tua fé:
“No meio do caminho tinha umapedra",
“Tu és pedra e sobre esta pedra", a pedra, ó José, a pedra.
Resiste, ó José.
Deita José, dorme com tua mulher,
gira a aldraba de ferro pesadíssima.
O reino do céu é semelhante a um homem
como você, José (PRADO, 2006 [1976], p. 33).

Adélia Prado também faz uma singela homenagem a outro escritor mineiro:
Guimarães Rosa em “Poema com absorvência no totalmente perplexo de Guimarães
Rosa”. A poetisa expressa no poema o ambiente que Guimarães Rosa retratou em suas
narrativas e cita Riobaldo, personagem famoso do romance Grande Sertão: Veredas, e
ainda brinca com as palavras e seus significados, assim como Guimarães.
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Ah, pois, no conforme miro e vejo,
o por dentro de mim, segundo
o consentir dos desarrazoados meus pensares,
é o brabo cavalo em as ventas arfando se querendo ir.
Permanecido apenas no ajuste das leis do bem viver comum,
por causa de uma total garantia se faltando em quem m’as dê.
Ad’formas que em tréguas assisto e assino
e o todo exterior desta minha pessoa recomponho.
Porém chega o só sinal mais leve de que aquilo ou isso
é verdadeiro pra a reta eu alimpar com o meu brabo cavalo.
Ara! que eu não nasci pra permanência desta duvidação,
mas só pra o ser eu mesmo, o de todo mundo desigual,
afirmador e consequente, Riobaldo, o Tatarana.
Ixi! (PRADO, 2006 [1976], p.23).

Adélia Prado também não deixou de homenagear Fernando Pessoa em “Reza
para as quatros almas de Fernando Pessoa”. O poema demonstra a fé e a incompreensão
das leis de Deus.

Da belíssima "Ode à noite antiga"
resulta que eu entendo, limpo de esforço
e vaidade, se nos fosse possível:
da oração verdadeira nasce a força.
Ninguém se cansa de bondade e avencas.
Os rebanhos guardados guardam o homem.
Todos que estamos vivos morreremos.
Não é para entender que nós pensamos,
é para sermos perdoados.
Pai nosso, criador da noite, do sonho,
do meu poder sobre os bois,
eis-me, eis-me (PRADO, 2006 [1988], p. 52).

A obra de Adélia Prado é frequentemente lembrada pelo cruzamento da
religiosidade que singulariza a vida cotidiana e dos temas que expressam erotismo,
tensões humanas e angústias. Toda sua poética é estruturada através de objetos e fatos
do cotidiano, ainda, o fato de morar em uma região onde é muito forte a religiosidade
reforça a temática de sua inspiração.

É a extremamente lúcida apropriação da cotidianidade, ao lado da
despreconceituosa manifestação da sensualidade, que – numa linguagem
despojada de ornatos retóricos – acaba salvando a poesia de Adélia Prado de
um espontaneísmo oposto às exigências técnicas da poesia contemporânea
(LYRA, 1986, p. 261).

O material de sua poesia é o mundo real marcado por imagens que nos remetem
aos quintais, cozinhas, salas, ruas, igrejas; suas recordações que funcionam como fontes
expressivas. Adélia é uma poetisa do cotidiano e não da essência, do espírito. Ela
sempre se volta para o concreto. Em toda sua poesia o real é o grande tema, porque o
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real está no cotidiano e qualquer coisa para Adélia é tema para sua poesia, ela busca em
sua memória e dá significação, sentido em sua poesia.
Em “O nascimento do poema”, Adélia Prado mostra o processo de criação, o
surgimento de um poema, de que forma as palavras ganham materialidade. A
decodificação do signo e o sentido que as palavras podem ganhar dentro do contexto da
poesia lírica: granito, lápide, crepe, mármore, sol, lixívia, baldes, vassouras, dívidas e
medo. É uma metáfora dos materiais e processo de construção de um poema ou
“nascimento”, porque assim a palavra ganha vida.

O que existe são coisas,
não palavras. Por isso
te ouvirei sem cansaço recitar em búlgaro
como olharei montanhas durante horas,
ou nuvens.
Entender é um rapto,
é o mesmo que desentender.
Minha mãe morrendo,
não faltou a meu choro este arco-íris:
o luto irá bem com meus cabelos claros.
Granito, lápide, crepe,
são belas coisas ou palavras belas?
Mármore, sol, lixívia.
Entender me sequestra de palavra e de coisa,
arremessa-me ao coração da poesia.
Por isso escrevo poemas
pra velar o que ameaça minha fraqueza mortal.
Recuso-me a acreditar que homens inventam as línguas,
é o Espírito quem me impele,
quer ser adorado
e sopra no meu ouvido este hino litúrgico:
baldes, vassouras, dívidas e medo,
desejo de ver Jonathan e ser condenada ao inferno.
Não construí as pirâmides. Sou Deus (PRADO, 1987, p. 29).

Vinicius de Moraes (1913-1980), em sua trajetória poética mostrou uma
tendência de estética existencialista assim como Adélia Prado. Em Vinicius, o amor é
consagrado, mas não de forma simples, mas abstrato e exagerado. Cria-se em toda a sua
obra, um ciclo sobre o "amar" e suas consequências: uma dor exagerada. Poeta místico,
transcendental e metafísico, principalmente considerando a produção inicial de
Vinicius.
Adélia Prado é o cotidiano, o mundo concreto, Vinicius de Moraes é a oposição,
é nesse sentido que o poeta serve para exemplificar a forma muito particular de Adélia
buscar sua inspiração. Em Adélia Prado as recordações são experiências do cotidiano
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real, em oposição Vinicius escreveu sobre o exagero dos sentimentos, o espírito e
mistificação das coisas. Como podemos perceber no poema “Místico.”
Místico
O ar está cheio de murmúrios misteriosos
E na névoa clara das coisas há um vago sentido de espiritualização...
Tudo está cheio de ruídos sonolentos
Que vêm do céu, que vêm do chão
E que esmagam o infinito do meu desespero.
Através do tenuíssimo de névoa que o céu cobre
Eu sinto a luz desesperadamente
Bater no fosco da bruma que a suspende.
As grandes nuvens brancas e paradas —
Suspensas e paradas
Como aves solícitas de luz —
Ritmam interiormente o movimento da luz:
Dão ao lago do céu
A beleza plácida dos grandes blocos de gelo.
No olhar aberto que eu ponho nas coisas do alto
Há todo um amor à divindade.
No coração aberto que eu tenho para as coisas do alto
Há todo um amor ao mundo.
No espírito que eu tenho embebido das coisas do alto
Há toda uma compreensão.
Almas que povoais o caminho de luz
Que, longas, passeais nas noites lindas
Que andais suspensas a caminhar no sentido da luz
O que buscais, almas irmãs da minha?
Por que vos arrastais dentro da noite murmurosa
Com os vossos braços longos em atitude de êxtase?
Vedes alguma coisa
Que esta luz que me ofusca esconde à minha visão?
Sentis alguma coisa
Que eu não sinta talvez?
Porque as vossas mãos de nuvem e névoa
Se espalmam na suprema adoração?
É o castigo, talvez?
Eu já de há muito tempo vos espio
Na vossa estranha caminhada.
Como quisera estar entre o vosso cortejo
Para viver entre vós a minha vida humana...
Talvez, unido a vós, solto por entre vós
Eu pudesse quebrar os grilhões que vos prendem...
Sou bem melhor que vós, almas acorrentadas
Porque eu também estou acorrentado
E nem vos passa, talvez, a ideia do auxílio.
Eu estou acorrentado à noite murmurosa
E não me libertais...
Sou bem melhor que vós, almas cheias de humildade.
Solta ao mundo, a minha alma jamais irá viver convosco.
Eu sei que ela já tem o seu lugar
Bem junto ao trono da divindade
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Para a verdadeira adoração.
Tem o lugar dos escolhidos
Dos que sofreram, dos que viveram e dos que compreenderam (MORAES,
1992, p. 47).

O poema representa o amor à divindade, ao mundo. Na referência às coisas do
alto empreende-se o exercício de ascese. O céu - alto, elevado, infinito. Em todas as
visões e em todos os êxtases místicos se inclui uma subida ao céu. O simbolismo da
transcendência do céu se deduz da simples consideração de sua altura infinita. As
regiões superiores inacessíveis ao homem, as zonas espaciais, adquirem os prestígios
divinos do transcendente, por isso deuses supremos têm sua morada no céu.
A experiência poética em Vinicius transcende para o mundo de abstrações e em
Adélia para o mundo concreto, embora o refúgio das inspirações e formas de representar
é diferente entre os dois poetas, as duas consistem na liberdade essencial da poesia em
revelar a condição humana.
Segundo Paz (2014, p. 34) por mais que tenhamos esquecido aquelas palavras, e
até seu sabor e seu significado tenham desaparecido, ainda guardamos bem viva a
sensação de minutos tão plenos que foram tempo transbordado, maré alta que rompeu
os diques da sucessão temporal. Pois o poema é via de acesso ao tempo puro, imersão
nas águas originais da existência. A poesia não passa de tempo, ritmo perpetuamente
criador.
Adélia Prado não deixa de revelar suas influências literárias, mas demarcar seu
espaço como grande poetisa da literatura brasileira. Sua intensidade poética está em
revelar sensações, sentimentos e percepções do cotidiano.
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3. O COTIDIANO, A RELIGIÃO E O EROTISMO EM ADÉLIA
“Na minha cidade, nos domingos de tarde,
As pessoas se põem na sombra com faca e laranja.
Tomam a fresca e riem do rapaz de bicicleta,
A campainha desatada, o aro enfeitado de laranja:
Eh bobagem!”Adélia Prado
Por meio de uma poética que instiga o imaginário e a busca por compreender os
caminhos da escrita, as poesias convidam o leitor a uma imersão no mundo de Adélia
Prado. Fica evidente que na obra da poetisa prevalece o cotidiano, religião e erotismo,
uma poética que está voltada para a busca da identidade e compreensão da
transitoriedade humana.
Iniciar um estudo sobre a poesia de Adélia Prado a partir da própria ideia de
poesia contida em seus poemas, ou seja: sua poética. Por uma razão evidente: a ligação
da poetisa com toda tradição religiosa cristã, a forma como ela recupera fatos e imagens
de suas lembranças cotidianas e a sexualidade feminina ora reprimida, ora exposta sem
pudor.
Pequenas histórias familiares, dramas do cotidiano, tudo isso reunido num olhar
sensível, resulta numa poética de quem registra a vida em pequenos fragmentos tanto de
memória como de flagrantes do dia-a-dia.
Adélia Prado entra em um universo poético que concerne em uma criação
artística que transpõe o cotidiano simples para uma linguagem poética que leva o leitor
a um mundo de concretude. A poética traz arraigada ao seu lirismo as crenças, o modo
de vida e a simplicidade do cotidiano mineiro.

3.1 O cotidiano revelado na poesia
O cotidiano de Adélia Prado é o retrato do interior mineiro, a imagem das
montanhas de Minas com o modo simples do povo mineiro em ter paciência de cobrar
do tempo cada momento de reflexão, de infância, de conversas e de entrega religiosa.
Adélia retira suas palavras do ambiente bucólico de uma pacata cidade do interior de
Minas Gerais para construir sua criativa voz poética.
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Adélia Prado sempre carrega as lembranças de suas raízes, bem demarcadas de
nascer e morar em uma cidade interiorana, e sempre demonstrou ser uma mulher de
hábitos simples e que mantém inabalável sua fé cristã e seu gosto pelo cotidiano simples
que o interior mineiro pode oferecer com todos seus costumes e histórias. Divinópolis,
sua cidade natal, foi tema para o poema que leva o mesmo nome da cidade,
“Divinópolis”, do livro A duração do dia.

As hastes das gramíneas
pesavam de sementes
sob uma luz que,
asseguro-vos,
nascia da luz eterna.
Quis dizê-la e não pude,
ingurgitada de palavras
minha língua se confundia.
Cantei um hino conhecido
e foi pouco,
disse obrigada, Deus
e foi nada.
Em meu auxílio
meu estômago doeu um pouco
pelo falso motivo
de que sofrendo
Deus me perdoaria.
Foi quando o trem passou
uma grande composição
levando óleo inflamável.
Me lembrei de meu pai
corrompendo a palavra
que usava só para trens,
dizendo "cumpuzição".
O último vagão na curva
e passa o pobre friorento de
blusa nova ganhada.
Aquiesci gozosa,
a língua muda,
a folha branca,
a mão pousada (PRADO, 2010, p. 13-14).

Em “Bucólica nostálgica”, a poetisa reafirma essa visão de Divinópolis como
um lugar perfeito para morar, onde o tempo parou para viver com mais calma. A cidade
natal é pintada com casas em meio à natureza e de moradia de pessoas simples,
realmente uma imagem bucólica, um lugar perfeito para louvar a Deus e viver com a
família. O poema ainda menciona coisas como a culinária típica mineira: “feijão com
arroz, taioba, ora-pro-nobis”, marcas de uma tradição mineira e da vida de Adélia que
faz questão de falar de suas raízes.
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Ao entardecer no mato, a casa entre
bananeiras, pés de manjericão e cravo-santo,
aparece dourada. Dentro dela, agachados,
na porta da rua, sentados no fogão, ou aí mesmo,
rápidos como se fossem ao Êxodo, comem
feijão com arroz, taioba, ora-pro-nobis,
muitas vezes abóbora.
Depois, café na canequinha e pito.
O que um homem precisa pra falar,
entre enxada e sono: Louvado seja Deus! (PRADO, 2006 [1976], p. 42).

Já em “Poema esquisito”, Adélia expressa a dor da morte do pai e mãe, mas que
sempre permaneceram vivos em suas lembranças. O poema ainda perpassa questões
humanas como a condição de adulta precisar assumir e conviver com a dor da perda e
não ser possível transferir decisões. A dor que começa na cabeça e termina no coração,
a saudade que não consegue compensar a ausência.

Dói-me a cabeça aos trinta e nove anos.
Não é hábito. É rarissimamente que ela dói.
Ninguém tem culpa.
Meu pai, minha mãe descansaram seus fardos,
não existe mais o modo
de eles terem seus olhos sobre mim.
Mãe, ô mãe, ô pai, meu pai. Onde estão escondidos?
É dentro de mim que eles estão.
Não fiz mausoléu pra eles, pus os dois no chão.
Nasceu lá, porque quis, um pé de saudade roxa,
que abunda nos cemitérios.
Quem plantou foi o vento, a água da chuva.
Quem vai matar é o sol.
Passou finados não fui lá, aniversário também não.
Pra que, se para chorar qualquer lugar me cabe?
É de tanto lembrá-los que eu não vou.
Ôôôô pai
Ôôôô mãe
Dentro de mim eles respondem
tenazes e duros,
porque o zelo do espírito é sem meiguices:
Ôôôôi fia (PRADO, 2013[1976], p. 25).

No poema “Círculo” podemos observar através de uma apresentação de um
conjunto de objetos de seu círculo de lembranças: a taça roxo-claro, duas licoreiras,
duas galinhas com os pintinhos; a Rádio Aparecida e o 12 de outubro como forma da
devoção religiosa, e até a palavra poeira completa este círculo que Adélia descreve
neste poema como uma revelação de uma tradição familiar e a vontade de fazer desses
resíduos de memórias uma imagem poética. A poeira se acumula em lugares ou coisas
que não usamos com frequência, mas que estão em algum lugar, guardados nas
lembranças.
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Na sala de jantar da pensão
tinha um jogo de taça roxo-claro,
duas licoreiras grandes e elas em volta,
com duas galinhas com os pintinhos.
Tinha poeira, fumaça e a cor lilás.
Comíamos com fome, era 12 de outubro
e a Rádio Aparecida conclamava os fiéis
a louvar a Mãe de Deus, o que eu fazia
na cidade de Perdões, que não era bonita.
Plausível tudo.
As horas cabendo o dia,
a cristaleira os cristais
- resíduos pra esta memória –
sem uma palavra demais.
Foi quando disse e entendi:
cabe no tacho a colher.
Se um dia puder,
nem escrevo um livro (PRADO, 2013 [1976], p. 23)

A casa, o armário, o despertar de um sonho, um domingo, uma flor que nasce, a
conversa na janela, enfim, qualquer acontecimento ou qualquer lembrança pode
transformar-se em poesia. A poesia é responsável por dar sentido às coisas ao redor,
encaixando-as cada uma em sua razão de existir.
Heidegger (2003, p. 29) afirma que a colocação que se faz a partir da poesia é
um diálogo pensante com a poesia. Não se trata de apresentar a visão de mundo
característica de um poeta e nem de revistar a sua oficina. Fazer uma colocação a partir
da poesia não pode substituir e muito menos orientar a escuta dos poemas. A colocação
de pensamento pode, no máximo, elevar a escuta à dignidade de uma questão e, no
melhor dos casos, algo para se pensar ainda mais o sentido.
Dessa forma, os elementos de seus poemas são marcados por rituais do
cotidiano, por lembranças, sua relação no ambiente familiar, pela cidade, por
acontecimentos particulares que marcaram sua vida. Escreve o que faz sentido, para
dizer o que pensa e sente.
Em entrevista cedida a Heitor Ferraz da Revista Cult em 2010 e edição 21,
Adélia Prado reforça a ideia de seu olhar peculiar para o cotidiano como forma de
buscar expressão em sua poesia. Assim afirma a poetisa em um dos trechos da
entrevista:
O cotidiano é minha matéria-prima, pedreira onde garimpo não só o ouro,
mas a própria pedra. Se a poesia é experiência? Sim. Doutro modo não seria a
linguagem que a torna a ‘linguagem por excelência’. E para mim é a
experiência no mesmo sentido da experiência religiosa. Ambas pedem o
especialíssimo verbo poético que lhe constitui a própria carne.
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Novamente Adélia Prado resgata das lembranças cotidianas a presença da mãe,
também forte imagem de suas recordações. Dentro dessa temática na qual se desdobra o
cotidiano das experiências, lembranças, memórias e confissões, é possível perceber
essas marcas em “Fotografia”, no qual o eu lírico relata o dia em que a mãe pousou para
seu único retrato.

Quando minha mãe posou
para este que foi seu único retrato
mal consentiu em ter as têmporas curvas.
Contudo, há um desejo de beleza em seu rosto
que uma doutrina dura fez contido.
A boca é conspícua,
mas as orelhas se mostram.
O vestido é preto e fechado.
O temor de Deus circunda seu semblante,
como cadeia. Luminosa. Mas cadeia.
Seria um retrato triste
se não visse em seus olhos um jardim.
Não daqui. Mas jardim (PRADO, 2013 [1999], p. 52).

Geralmente a figura do pai aparece mais nos poemas, tendo em vista que a
poetisa perdera a mãe muito cedo, ainda quando criança, mesmo com a pouca
convivência, dedica-lhe poemas que falam de sua relação com ela, uma profunda
emoção poética. A mãe é primeira relação com o mundo das mulheres, o semblante no
rosto e as marcas de uma doutrina dura. Já o pai é o olhar para o mundo dos homens,
severidade, realidade dura e obediência.
É marcante como a poetisa consegue perceber, lembrar e visualizar detalhes de
seu passado e registrar em versos, até mesmo pequenos objetos, mas que servem de
ligação para representar um momento da vida. No poema “O guarda-chuva preto”, o
objeto ganha sentido, ritmo e quase vida nas lembranças da autora. Nas poesias de
Adélia os objetos são sentidos, são imagens que comunicam com o fazer poético, com a
escrita. O universo da poetisa é um mundo de objetos que ganham sentido em suas
poesias.

Esquecido na mesa,
como cabo voltado para cima
e as bordas arrepanhadas,
é como seu dono vestido,
composto no seu caixão.
Não desdobra a dobradiça,
não pousa no braço grave
do que, sendo seu patrão,
foi pra debaixo da terra.
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Ele, vai para o porão.
Existe um retrato antigo
em que posou aberto,
com o senhor moço e sem óculos.
Guarda-chuva, guarda-sol,
guarda-memória pungente
de tudo que foi em nós
um pouco ridículo e inocente.
Guarda-vida, arquivo preto,
cão de luto, cão jazente (PRADO, 2013 [1978], p.97)

Para Paz (2014, 119) o universo deixa de ser um depósito de coisas
heterogêneas. Astros, sapatos, lágrimas, locomotivas, salgueiros, mulheres, dicionários,
tudo é uma imensa família, tudo se comunica e se transforma incessantemente, um
mesmo sangue corre em todas as formas, e o homem afinal pode ser o seu desejo: ele
mesmo.
As poesias são registros do cotidiano, da lembrança das coisas que ganham
significados numa linguagem poética, pequenos fragmentos do passado que fazem
pensar no presente a vida e o tempo em nós.

3.2 O existencialismo na poesia

O termo filosófico existencialismo foi marcante nas décadas de 50 e 60, tendo
grande influência não só na filosofia, mas também na literatura, música, teatro e cinema.
Ganhou força, sobretudo, com o pensador francês Jean-Paul Sartre, através da obra
clássica O ser e o nada, em que traça os principais fundamentos de sua teoria
existencialista.

Na sua obra principal O Ser e o Nada o filósofo francês, a partir de uma
descrição fenomenológica da realidade, nos transporta através de longas
cadeias argumentativas a uma concepção ontológica do homem, do mundo e
das possíveis relações que daí surgem. É também nesta obra que Sartre
desfere críticas à estrutura do sujeito freudiano e, ao contrário do que se
possa imaginar, não fica apenas com uma postura desconstrutivista, ele
“limpa”, depura a psicanálise, que ele chama de ‘empírica,’ dos elementos
que não confirmam com a sua análise existencial e a aproxima da sua
concepção de homem (LIRA, 2008, p.01).

A filosofia existencialista de Sartre parte da concepção do homem como “o ser
cuja existência precede a essência”, isto é, o homem não tem uma essência
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predeterminada, mas ele se faz em sua existência. Ainda, o homem é também um ser
marcado pela consciência da morte.
Para Sartre (2014, p. 21) o existencialismo costuma declarar que o homem é
angústia; isso significa que o homem que se engaja e que se dá conta de que ele não é
apenas o que escolhe ser, mas também um legislador que escolhe ao mesmo tempo o
que será a humanidade inteira, não poderia furtar-se do sentimento de sua total
profundidade.
No existencialismo não há determinismo em relação à realidade humana, o
homem é responsável por aquilo que é, e pelos valores que ele mesmo cria para si, mas
o ser humano vive em condição de medo e insegurança, condicionado a algo real e se
assusta com as incertezas do mundo abstrato.

Assim, o existencialismo se agarra a idéia de uma natureza humana, mas
agora não é mais uma natureza autoconfiante, mas uma condição
amedrontada, insegura e desamparada. E de fato, quando um existencialista
fala de uma condição humana, ele fala de uma condição que ainda é
verdadeiramente engajada naquilo que teme, é uma precondição. Trata-se de
um pré-engajamento e não de um engajamento nem de uma verdadeira
condição. Então, não é por acaso que essa condição se define antes de tudo
por seu caráter de humanismo geral (SARTRE, 2014, p. 50).

A aproximação entre as obras de Adélia Prado e a filosofia existencialista está na
forma em que ela percebe a vida, o tempo e a própria existência, a relação com mundo
real e as abstrações de um mundo de sonhos.
Adélia Prado faz do ato poético um momento transcendental. O existencialismo
perpassa toda sua obra poética, as razões de nossa existência em revelar a nossa
condição como seres humanos e o que estamos destinados.
As memórias de Adélia Prado dos acontecimentos revividos em seus poemas
revelam certa angústia do existir no mundo. A angústia relacionada à memória,
transformada em tristeza de que tudo é transitório, o tempo. Pensar no tempo é pensar
na infinitude e na transformação no interior da vida humana, a consciência do tempo e
da totalidade da vida.
Para Sartre, o tempo: presente, passado e futuro constituem uma “síntese
original”. O passado só existe se houver uma ligação com presente. O presente é o
“para-si” e o absoluto, o futuro revela um tempo que ainda não é, está além e é aquilo
que espera. O futuro assim como o passado depende do presente.
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A temporalidade é evidentemente uma estrutura organizada, e esses três
pretensos “elementos” do tempo, passado, presente, futuro, não devem ser
encarados como uma coleção de “dados” (“data”) cuja soma deve ser
efetuada – como por exemplo, uma série infinita de “ágoras”, na qual uns
ainda não são, outros não são mais - , e sim como momentos estruturados de
uma síntese original. Senão, vamos deparar antes de tudo com esse paradoxo:
o passado não é mais, o futuro não é o limite de uma divisão infinita, como o
ponto sem dimensão. Assim, toda a série se aniquila, e duplamente já que o
“agora” futuro, por exemplo, é um nada enquanto futuro e realizar-se-á em
nada quando passar ao estado de “agora” presente. O único método possível
para estudar a temporalidade é abordá-la como uma totalidade que domina
suas estruturas secundárias e confere-lhes significações (SARTRE, 1997, p.
158).

A temporalidade em Adélia Prado pressupõe um ser no passado, não como uma
concepção apagada, esquecida, mas um passado que oscila na memória não como um
momento vago, mas como um ser do passado que atribui no presente sentido para
entender o que o sujeito Adélia como ser humano. Assim, tudo é presente: o corpo, a
percepção presente e o passado como impressão presente no corpo; tudo está no ato:
porque a impressão não tem existência virtual enquanto recordação; é integramente
impressão atual (SARTRE, 1997, p. 159).
A reflexão sobre o tempo; vida e morte; a existência humana; são criadas pelo
eu-lírico em uma mistura de imaginação e realidade, um registro da simbologia; marca
da poética em “A Hora grafada”:

De noite no mato as árvores semelhavam
uma águia acabada de pousar,
um anjo saudando,
um galo perfeitinho,
uma ave grande vista de frente.
De noite no mato, as vivas figuras enraizadas,
prontas a falar ou bater asas (PRADO, 2013[1976], p. 36).

A poetisa possui uma qualidade incrível de observar o mundo. Suas imagens
passam a ser nossas imagens de uma realidade distorcida a partir de um universo de
simbologias criadas pela poetisa ao tentar representar e registrar o tempo.
As recordações de Adélia Prado são panos de fundo para criar no presente
ligações e reforçar suas concepções morais e os valores. A consciência da poetisa
transcende o presente para explicar quem foi Adélia e o que ela se tornou. Seus
paradigmas em imagens que renascem do passado. Sartre (1997, p. 159) afirma:

Se a recordação ressurge, é no presente, em consequência de um processo
presente, ou seja, como ruptura de um equilíbrio protoplasmático no grupo
celular considerado. Eis o paralelismo psicofisiológico, que é instantâneo e
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extratemporal, para explicar como esse processo fisiológico é correlato a um
fenômeno estritamente físico mas igualmente presente: a aparição da
imagem-recordação na consciência.

Em seu poema “Tempo” do livro O coração disparado, em um dos trechos do
poema: “descobri que a seu tempo vão me chorar e esquecer”, fala da morte e ainda
levanta questões sobre destino, e o efeito do tempo no corpo e na alma, o peso da idade.

A mim que desde a infância venho vindo
como se o meu destino
fosse o exato destino de uma estrela
apelam incríveis coisas:
pintar as unhas, descobrir a nuca,
piscar os olhos, beber.
Tomo o nome de Deus num vão.
Descobri que a seu tempo
vão me chorar e esquecer.
Vinte anos mais vinte é o que tenho,
mulher ocidental que se fosse homem
amaria chamar-se Eliud Jonathan.
Neste exato momento do dia vinte de julho
de mil novecentos e setenta e seis,
o céu é bruma, está frio, estou feia,
acabo de receber um beijo pelo correio.
Quarenta anos: não quero faca nem queijo.
Quero a fome (PRADO, 2013 [1978], p. 105).

Adélia tem consciência do tempo, mas o tempo transcende a linearidade a partir
do momento em que a memória força a reviver sensações e emoções do passado. O
limite entre o presente e o passado é quebrado, os fatos lembrados são sensações que se
juntam ao presente para dizer quem é a poetisa, o que ela acredita e sente. O ser humano
constrói para si a sua condição dentro do tempo, a partir de suas necessidades. O
passado é o concreto porque que estão na memória. O presente está em construção e o
futuro é indefinido. O tempo humano é diferente do tempo natural por ser fruto da
percepção que temos da ação do tempo natural sobre nós. Um exemplo dessa ação é a
velhice e outro é a morte; ou seja, o tempo humano caracteriza-se pela consciência de
que estamos a cada momento caminhando para a finitude, para a morte.
A Bela Adormecida
Estou alegre e o motivo
beira secretamente à humilhação,
porque aos 50 anos
não posso mais fazer curso de dança,
escolher profissão,
aprender a nadar como se deve.
No entanto, não sei se é por causa das águas,
deste ar que desentoca do chão as formigas aladas,

44
ou se é por causa dele que volta
e põe tudo arcaico, como a matéria da alma,
se você vai ao pasto,
se você olha o céu,
aquelas frutinhas travosas,
aquela estrelinha nova,
sabe que nada mudou.
O pai está vivo e tosse,
a mãe pragueja sem raiva na cozinha.
Assim que escurecer vou namorar.
Que mundo ordenado e bom!
Namorar quem?
Minha alma nasceu desposada
com um marido invisível.
Quando ele fala roreja
quando ele vem eu sei,
porque as hastes se inclinam.
Eu fico tão atenta que adormeço
a cada ano mais.
Sob juramento lhes digo:
tenho 18 anos. Incompletos (PRADO, 2013, [1987], p. 47).

Em “A bela adormecida”, novamente a autora levanta a questão do tempo. O
poema está dividido em duas partes, das quais num primeiro momento Adélia se vê
velha com cinquenta anos e não pode fazer mais nada, nem mesmo dançar ou escolher
uma profissão. Em outra parte do poema é a memória onde a poetisa se vê jovem com
os pais ainda vivo, a mãe na cozinha e ela ainda pensando em namorar. O poema
representa um despertar de um encanto, as marcas do tempo, mas o sono da Bela
adormecida faz com que ela tenha liberdade de sonhar. E embora idosa ela se sinta com
18 anos incompletos, jovem porque em sonho e sono as marcas do tempo não aparecem.
O poema é ainda marca da transição da fase infantil para adulta.
Outro ponto não ignorado pela Adélia Prado e também discutido por Sartre é a
liberdade. Liberdade de fazer suas escolhas e exercer seu livre arbítrio, embora essa
liberdade esbarre nos seus valores religiosos e de uma moralidade social. Mas Adélia
assume a sua liberdade incorporando a responsabilidade pelas suas escolhas, pelos seus
atos para ser livre, para ser mulher e viver as experiências de uma mulher que viveu
sobre rígida moral familiar e do catolicismo para assumir seus desejos e seu papel de
expressar suas opiniões, faz porque quer e não por obrigação ou por ter que seguir uma
moralidade imposta.
No seu poema “Grande desejo”, Adélia Prado abre espaço para falar de seus
mais íntimos desejos, com coragem para exercer seu poder de liberdade sem precisar se
esconder por trás de uma moralidade machista. Seus poemas são quase como um
desabafo em função de circunstâncias de moralidade social, mas acima de tudo é a
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liberdade em falar o que pensa e assumir o compromisso do que sua poesia representa
para ela e para os outros.

Não sou matrona, mãe dos Gracos, Cornélia,
sou é mulher do povo, mãe de filhos, Adélia.
Faço comida e como.
Aos domingos bato o osso no prato pra chamar o cachorro
e atiro os restos.
Quando dói, grito ai,
quando é bom, fico bruta,
as sensibilidades sem governo.
Mas tenho meus prantos,
claridades atrás do meu estômago humilde
e fortíssima voz pra cântigos de festa.
Quando escrever o livro com o meu nome
e o nome que eu vou pôr nele,
vou com ele a uma igreja,
a uma lápide, a um descampado,
pra chorar, chorar e chorar,
requintada e esquisita como uma dama (PRADO, 2013 [1976], p. 20)

A poetisa, neste poema, retrata uma mulher comum, quando diz: “Não matrona,
mãe de Gracos, Cornélia”, ela tenta mostrar que é uma pessoa simples: “sou é mulher
do povo, mãe de filhos, Adélia.”. Entretanto, uma mulher que se assume, livre para
viver porque “Quando dói, grito ai, quando é bom, fico bruta, as sensibilidades sem
governo.” Ela deseja ser livre para sentir, liberdade para ser mulher.
Para Sartre (2014), a liberdade é a capacidade de o sujeito planejar o que será
sua vida e ter responsabilidade pelos seus atos, pelas suas escolhas. A liberdade deve ser
compreendida como um livre arbítrio. Liberdade é não aceitar as escolhas feitas por
outros, mas recusar e fugir daquilo que está preestabelecido e fazer as próprias escolhas.
A liberdade é como uma condição intransponível do homem, da qual, ele não pode,
definitivamente, esquivar-se, isto é, o ser humano está condenado a ser livre e é a partir
desta condenação à liberdade que o homem se forma. Não existe nada que obrigue o ser
humano a agir desse ou daquele modo.
“Se Deus não existisse, tudo seria permitido”. É este o ponto de partida do
existencialismo. Com efeito, tudo é permitido se Deus não existe,
consequentemente, o homem encontra-se desamparado, pois não encontra
nem dentro nem fora de si mesmo uma possibilidade de agarrar-se a algo.
Sobretudo, ele não tem mais escusas. Se, com efeito, a existência precede a
essência, nunca se poderá recorrer a uma natureza humana dada definida para
explicar alguma coisa; dizendo de outro modo, não existe determinismo, o
homem é livre, o homem é liberdade. Por outro lado, se Deus não existe, não
encontraremos à nossa disposição valores ou ordens que legitimem nosso
comportamento. Assim, nem atrás de nós, nem à nossa frente, ou no domínio
numinoso dos valores, dispomos de justificativas ou escusas. Nós estamos
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sós, sem escusas. É o que exprimirei dizendo que o homem está condenado a
ser livre (SARTRE, 2014, p.24).

Sartre entende que o homem deseja a liberdade, e durante sua vida é obrigado a
tomar decisões e escolher determinados caminhos. Esse é o grande dilema, a liberdade
de escolha, o compromisso e a responsabilidade pelos seus atos. Dessa forma, a
liberdade pode então ser considerada um problema para o homem. O homem é fruto de
sua liberdade porque quotidianamente escolhe as ações que irá praticar. A liberdade não
é uma conquista humana, ela é uma condição da existência humana.
Adélia Prado também vê a liberdade como uma condição fundamental para a
ação que permite ao homem construir a sua própria essência. Do poema “Harry Potter”,
a poetisa fala da liberdade e adverte para não permitir que se comportem como no
galinheiro, como galinhas tontas. Mais uma vez Adélia lembra uma brincadeira de
criança para falar sobre a importância das próprias escolhas e sua relação com a escrita.

Quando era criança
escondia-me no galinheiro
hipnotizando galinhas.
Alguma força se esvaía de mim,
pois ficávamos tontas, eu e elas.
Ninguém percebia minha ausência,
o esforço de levantar-me pelas próprias orelhas,
tentando o maravilhoso.
Até hoje fico de tocaia
para óvnis, luzes misteriosas,
orar em línguas, ter o dom da cura.
Meu treinamento é ordenar palavras:
Sejam um poema, digo-lhes,
não se comportem como, no galinheiro,
eu com as galinhas tontas (PRADO, 2010, p. 41)

O eu lírico nos poemas de Adélia Prado fala de uma liberdade que ficou
reprimida por muito tempo, mas como algo essencial para a vida. Liberdade para
escrever e em dizer o que pensa, mesmo que ainda sobre as amarras de suas concepções
morais e religiosas. Adélia usa a liberdade para buscar no passado o que ela foi para
determinar como viver no presente e pensar sobre o futuro.
Sartre (2014, p. 44) afirma que o existencialismo não é um ateísmo, nem tenta
demonstrar que Deus não existe, porque isso não mudaria nada, mas a ideia central é
que o homem precisa encontrar-se e convencer-se de que nada poderá salvá-lo de si
mesmo, de suas escolhas e de sua realidade existencial.
Adélia Prado enxerga na poesia a possibilidade de pensar sobre a existência e o
próprio ser humano. A poetisa não foge da responsabilidade de dizer o que sente e
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pensa, usa a liberdade para escrever e encontrar no tempo uma ponte entre a
temporalidade: passado, presente e futuro.

3.3 A tradição religiosa

A tradição religiosa é sem dúvida uma constante na poesia de Adélia Prado. Sua
obra é bastante influenciada pelo catolicismo, a qual se conjuga, em seus poemas. Em
diversos momentos o eu lírico faz referência ao Antigo e Novo Testamento da tradição
católica. Sua fé e tradição é a cruz que estará com ela até a morte.

Quarto de costura
Um óvulo imaginado,
Espesso, fosco, amarelo,
Pólen e penugem
que a mais potente das máquinas
ainda não inventada
abriria em universos.
O que parece indivíduo é vários.
Fosse boa cristã
Entregava a Deus o que não entendo
e arrematava o bordado esquecido no cesto.
Tenho labirintite. Amei Aristóteles com fervor.
E por um longo tempo deixei-o por Platão.
Enfadei-me , saudosa de carne e ossos, acidez de sangue e suor.
O que deveras existe nos poupa perturbações,
Sou um vestal sem mágoas.
Terei o que desejo, carregando minha cruz
e morrendo nela (PRADO, 2014 [2013], p. 21).

A existência divina está ligada ao desejo carnal que é a própria vida, da natureza
humana. O erotismo, através do desejo carnal, das relações humanas, do encontro de
corpos e dos sentidos. A poesia de Adélia conjuga a presença de Deus nas coisas e na
sexualidade feminina, desvinculando o sexo da mulher como um ato pecador, em alguns
poemas.
Na religião, são fortes os traços de machismo, principalmente nas traduções que
muitas vezes ignoram a real interpretação bíblica e acabam por usar a Bíblia como um
meio de dominação até o ponto que seja interessante para o âmbito religioso. Coloca-se
a mulher como secundária, pois foi tirada da costela de um homem; subordinada, a
mulher para procriar e sem força decisória; impura, a menstruação é vista como doença
e consequência do pecado. Caracteriza-se então o homem como o único ser que recebeu
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de Deus o poder de governar, sendo o homem a imagem de Cristo. Mas as mulheres não
foram feitas à sua semelhança.
A igreja adotou um tipo de sociedade e modelos para o público feminino.
Exemplo de Maria, que submissa, acaba sendo modelo imposto para mulheres de muitas
raças, classes e credos. É um modelo para elas. Entre as mulheres, a igreja é composta
de casadas, virgens e mártires.

A Igreja católica explorou as relações de dominação que presidiam o
encontro de homem e mulher dentro de casa, incentivado a última a ser
exemplarmente submissa. A relação de poder já implícita na escravidão se
reproduzida nas relações mais íntimas entre marido e mulher, condenando
esta a ser uma escrava doméstica, cuja existência se justificasse em cuidar da
casa, cozinhar, lavar a roupa, servir ao chefe de família com sexo, dando-lhe
filhos que assegurem sua descendência e servindo como modelo para a
sociedade com que sonhava a Igreja (PRIORE, 2013, p.13).

Apesar de a Bíblia ser um referencial masculino, é também uma proposta de
libertação e redenção para o ser humano. Cristo, com sua vinda, tenta resgatar e salvar
uma mulher de ser apedrejada em público. Ele mostrou respeito pelas mulheres, o que
não é aceito pela sociedade e muitas vezes pelos próprios apóstolos.
O Deus em Adélia Prado é aquele que perdoa, mas poderá punir quem comete
pecados. Assim no poema “A face de Deus é vespas”, há em sua composição um jogo
de imagens que compõe um quadro de angústia em viver com pecado e redenção.
Ninguém deseja pecar, mas em nossas ações cotidianas pecamos, com a certeza do
perdão divino.

Queremos ser felizes.
Felizes como os flagelados da cheia,
que perderam tudo
e dizem-se uns aos outros nos alojamentos:
‘Graças a Deus, podia ser pior!’
Ó Deus, podemos gemer sem culpa?
Desde toda a vida a tristeza me acena,
o pecado contra Vosso Espírito
que é espírito de alegria e coragem.
Acho bela a vida e choro
porque a vida é triste,
incruenta paixão servida de seringas,
comprimidos minúsculos e dietas.
Eu não sei quem sou.
Sem me sentir banida experimento degredo.
Mas não recuso os marimbondos armando suas caixas
porque são alegres como posso ser,
são dádivas,
mistérios cuja resposta agora é só uma luz,
a pacífica luz das coisas instintivas (PRADO, 2013[1981], p. 132).
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A religião nas poesias é marcada pelo medo, pela dúvida e pelo respeito ao
sagrado. O sofrimento e a tristeza fazem parte de uma tradição marcada pela punição
“porque a vida é triste”. Contudo, tudo é metafísico, mistérios que são luz, que somente
a fé a faz ser alegre, feliz. A fé é o caminho para redenção.
No poema “Regional”, Adélia Prado mostra como é realmente influenciada por
uma tradição religiosa que, segundo ela, se faz presente em nenhum outro lugar do
mundo como em Divinópolis: o sino que bate nas sextas-feiras, os rituais e as
comemorações religiosas. Ao mesmo tempo em que também apresenta costumes de
uma cidade pequena que no dia de festa religiosa aproveitava para namorar e ir ao
cinema. Ao final do poema revela seu espanto por observar uma escrita que relaciona a
importância de se ter fé para viver para sempre, uma possível referência ao (João 11: 25,
26) da Bíblia Sagrada: “Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em
mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá
para sempre” (BIBLIA SAGRADA, 2001, p. 1371).
O sino da minha terra
ainda bate às primeiras sextas-feiras,
por devoção ao coração de Jesus.
Em que outro lugar do mundo isto acontece?
Em que outro brasil se escrevem cartas assim:
o santo padre Pio XII deixou pra morrer logo hoje,
último dia das apurações.
Guardamos os foguetes.
Em respeito de sua santidade não soltamos.
Nós vamos indo do mesmo jeito,
não remamos, nem descemos da canoa.
Esta semana foi a festa de São Francisco,
fiz este canto imitado: louvado sejas, meu Senhor,
pela flor da maria-preta,
por cujo odor e doçura
as formigas e abelhas endoidecem,
cuja forma humílima me atrai,
me instiga o pensamento
de que não preciso ser jovem nem bonita
para atrair os homens e o que neles
ferroa como nos zangões.
Meu estômago enjoa.
Há circunvoluções intestinas no país.
Queria que tudo estivesse bem.
Queria ficar noiva hoje
e ir sozinha com meu noivo
assistir a Os cangaceiros no cinema.
Queria que nossa fé fosse como está escrito:
AQUELE QUE CRÊ VIVERÁ PARA SEMPRE.
Isto é tão espantoso
que me retiro para meditar.
Espero que ao leres esta estejas gozando saúde,
felicidade e paz junto aos teus (PRADO, 2013[1978], p.113 - 114).
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Dessa forma, a poética de Adélia Prado é como um portal que possibilita o
acesso ao sagrado, à redenção, à transcendência. Trata-se de um modo de fazer poesia
singular da linguagem, que não se divorcia do cotidiano e, ao mesmo tempo, é
inseparável do sagrado. No universo ficcional construído por ela, todas as dimensões da
existência humana são perpassadas pelo sagrado.
O eu lírico aparece sempre tão próximo a Deus que o torna soberano, pois ele
está em tudo, o traz para perto, como pessoa íntima, presente sempre em seu cotidiano
desde menina, não somente pela educação católica que recebera, mas pela identificação
com o que é divino. Deus está em todas as coisas, por todos os lados, como se a
espreitasse, como se compartilhasse do seu cotidiano. No poema “Duas maneiras”,
podemos perceber esse sentimento:

De dentro da geometria
Deus me olha e me causa terror.
Eu chamo por minha mãe,
me escondo atrás da porta,
onde meu pai pendura sua camisa suja,
bebo água doce e falo as palavras das rezas.
Mas há outro modo:
se vejo que Ele me espreita,
penso em marca de cigarros,
penso num homem saindo de madrugada para
adorar o Santíssimo.
[...]
Quando Ele dá fé, já estou no colo d’Ele,
pego Sua barba branca,
Ele joga pra mim a bola do mundo,
eu jogo pra Ele (PRADO, 2006 [1976], p. 72).

O eu lírico revela sua relação com Deus quando criança. No início,
aparentemente há o medo do desconhecido, dessa força maior “Eu chamo por minha
mãe, me escondo atrás da porta”, depois, a tentativa de fuga “penso em marca de
cigarros, penso num homem saindo de madrugada para adorar o Santíssimo” e, por fim,
a aceitação e o estabelecimento de uma relação natural e espontânea, como algo
irrevogável “Quando Ele dá fé, já estou no colo d’Ele, pego Sua barba branca,”. Mais
do que isso, Deus joga-lhe a bola do mundo, isto é, o eu lírico terá o mundo nas mãos
através da palavra poética.
A religiosidade presente na poesia de Adélia Prado denuncia que sua infância e
adolescência foram impregnadas pela doutrina católica, porém, o Deus desse passado
faz com que o eu lírico repense a existência feminina diante dele, permitindo que,
apesar de sua “formação”, não dica com medo em cometer pecados, mas deixa ela ser
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mulher. A mesma religião que oprime também oferece significados capazes de
viabilizar uma poesia de afirmação pessoal.

Lembrança de maio
Meu coração bate desamparado
onde minhas pernas se juntam.
É tão bom existir!
Seivas, vergônteas, virgens,
tépidos músculos
que sob as roupas rebelam-se.
No topo do altar ornado
com flores de papel e cetim
aspiro, vertigem de altura e gozo,
a poeira nas rosas, o afrodisíaco,
incensado ar de velas
– a santa sobre os abismos –
À voz do padre abrasada
eu nada objeto,
lírica e poderosa (PRADO, 2013 [1981], p. 138).

Há em Adélia Prado uma fusão poética entre religião e erotismo quando seus
poemas transparecem o prazer para afastar o pensamento cristão de culpa em relação à
sexualidade. O poema acima exibe estas duas forças, libertando Eva por sob a roupa e
por outro lado, ela é levada até o altar como santa. Adélia parece querer mostrar que o
sexo não é pecado, que sentir prazer não é pecado.
A relação entre as mulheres e a Igreja Católica foi sempre permeada de
conflitos, sempre funcionam como força conservadora em todas as sociedades, com
uma filosofia de poder disciplinador que contribuiu para a subordinação das mulheres.
Segundo a historiadora Mary Del Priori (2011, p.48 - 49) a concepção do sexo
como pecado, característica do cristianismo, implicava a proibição de tudo o que desse
prazer e isso foi ainda mais forte e presente na história do Brasil. Desde as carícias que
faziam parte dos preparativos para o sexo até os singelos galanteios. O controle
transformava as cerimônias religiosas em momentos que os encontros amorosos se
concretizavam. Muitos amores começaram num dia de festa do padroeiro ou de
procissão. As igrejas paroquiais foram convertidas em espaços para namoricos e
marcação de encontros proibidos.

A igreja católica explorou as relações de dominação que presidiam o
encontro de homem e mulher dentro de casa, incentivando a última a ser
exemplarmente submissa. A relação de poder já implícita na escravidão se
reproduzia nas relações mais íntimas entre marido e mulher, condenando esta
a ser uma escrava doméstica, cuja existência se justificasse em cuidar da
casa, cozinhar, lavar a roupa, servir ao chefe de família com sexo, dando-lhe
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filhos que assegurassem sua descendência e servindo como modelo para
sociedade com que sonhava a Igreja (PRIORE, 2013, p. 13).

A experiência religiosa na poesia de Adélia Prado transcende o sagrado para
expressar também o desejo carnal, o erótico. O confronto entre a salvação e o pecado.
Mas Adélia Prado é uma só, uma escrita que revela a tradição católica e a natureza
humana que não nega seus desejos e não sente vergonha em mostrá-los, até mesmo
como forma de preservar a imagem de uma mulher que sabe caminhar entre a tradição e
vontade de mudança, sem medo de dizer o que pensa.
O poema “Filha da antiga lei”, deste livro, fala da cobrança da fé, da rigidez de
uma tradição moral religiosa, de um Deus que para ela se apresenta como ser justo e
bondoso que perdoa, mas que também castiga e pode ser o carrasco que a faz sofrer e
sentir vontade de esconder no ventre da mãe. Uma fé que exige sacrifício e é cercada
pelo medo de cometer um pecado, ser mordida pela serpente do amor e sexo: Morde
meu calcanhar como serpente, faz-se verbo, carne, caco de vidro.

Deus não me dá sossego.
É meu aguilhão.
Morde meu calcanhar como serpente,
faz-se verbo, carne, caco de vidro,
pedra contra a qual sangra a minha cabeça.
Eu não tenho descanso neste amor.
Eu não posso dormir sob a luz do Seu olho que me fixa.
Quero de novo o ventre de minha mãe,
sua mão espalmada contra o umbigo estufado, me escondendo de Deus
(PRADO, 2013 [1981], p.139).

Antes do nome, poema que faz parte de sua primeira obra, Adélia Prado exalta a
linguagem como algo para entender Deus. Para Adélia Prado, a linguagem se constitui
não somente como um território a ser enfrentado, explorado, mas como o próprio
território da realidade vivida, essa realidade vivida da experiência com a linguagem
poética.

Não me importa a palavra, esta corriqueira.
Quero é o esplêndido caos de onde emerge a sintaxe,
os sítios escuros onde nasce o "do", o "aliás",
o "o", o "porém" e o "que", esta incompreensível
muleta que me apoia.
Quem entender a linguagem entende Deus
cujo filho é o Verbo. Morre quem entender.
A palavra é disfarce de uma coisa mais grave, surda-muda,
foi inventada para ser calada.
Em momentos de graça, infrequentíssimos,
se poderá apanhá-la: um peixe vivo com a mão.
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Puro susto e terror (PRADO, 2006 [1976], p.20).

O poema “Rute no campo”, Rute, figura religiosa, assim como a figura bíblica,
ganha vida no poema para retratar uma mulher personalidade forte. Rute é uma mulher
que no quarto pequeno vive sentimentos e desejos. Onde o corpo é inocente, mas que se
abre para nudez.

No quarto pequeno
onde o amor não pode nem gemer
admiro minhas lágrimas no espelho, sou humana,
quero o carinho que à ovelha mais fraca se dispensa.
Não parecem ser meus pensamentos.
Alguns versos restam inaproveitáveis,
belos como relíquias de ouro velho quebrado,
esquecidas no campo à sorte de quem as respigue.
A nudez apazigua porque o corpo é inocente,
só quer comer, casar, só pensa em núpcias,
comida quente na mesa comprida
poissente fome, fome, muita fome (Prado, 2013[2010], p. 204).

O livro de Rute aborda a história de uma mulher que optou pela escolha de Deus
como prioridade em sua vida em detrimento da sua família. Diante da morte de seu
esposo, ela decidiu não voltar ao convívio dos familiares, mas se dedicar à sogra.
Quando Rute se levantou para continuar a cata de restolhos, Booz ordenou
aos empregados: “Deixem essa moça catar espigas também entre os feixes, e
não a incomodem. Deixem também cair algumas espigas dos feixes e não
fiquem bravos quando ela recolher.” Depois bateu as espigas que tinha
recolhido. Deu quase quarenta e cinco quilos. Rute carregou e voltou para
cidade. E sua sogra viu o que ela havia recolhido. Rute deu também para a
sogra algumas espigas assadas que tinham sobrado do almoço (BIBLIA
SAGRADA, 2001, p. 298, Rute 2:15,16,17,18).

Em 2013, Adélia lançou Miserere, e continuou aprofundando seu sentimento
religioso. A poetisa mineira sempre traz em suas obras um misto de fé, esperança, busca
por piedade, força e sensibilidade. Miserere expressão latina “Miserere nobis” (“Tende
piedade de nós”), da liturgia católica.
Oliveira e Santos (2015, p. 3) afirmam que em Miserere, a relação entre
literatura e religiosidade é precisa e peculiar porque uma e outra são intrínsecas. O eu
lírico é de crenças e dúvidas confessas, e ao mesmo tempo, grávida daquilo que lhe toca
incondicionalmente: uma vida criativa e com sentido. A poesia de Adélia Prado pode
suportar esse encontro paradoxal entre a condicionalidade da existência e
incondicionalidade de sentido mediante sua constituição simbólica: ela comunica um
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encontro com o mundo em que este, na medida em que é radicalmente concreto, ao
mesmo tempo, ora transparece em lúcida revelação, ora irrompe e jorra de si aquilo que
o fundamenta e transcende.
Adélia Prado faz de seu projeto literário algo pessoal, compartilhando com o
leitor suas lembranças, o prazer das coisas simples, a carne, o mistério e o encontro. No
poema “Sala de espera”, a poetisa fala novamente da condição de envelhecer, da
religião, do sentimento de apesar da idade avançada ainda sentir-se como adolescente, e
que mesmo seguindo caminhos tortuosos e da fraqueza de espírito, Deus nunca a
abandonou.

A Bíblia, às vezes, não me leva em conta,
tão dura com minha gula.
Nem me adiantou envelhecer,
partes de mim seguem adolescentes,
estranhando privilégios.
Nunca me senti moradora,
a sensação é de exílio.
Criancinha de peito, essa já sabe,
seu olhar muda quando desmamada.
Tudo é igual a tudo,
mas por agora a unidade nos cega,
daí o múltiplo e suas distrações.
Deus sabe o que fez.
Mesmo com medo escrevo
que é 1º de julho de 2011.
Parece póstumo, parece sonho.
Alguma coisa não muda,
minha fraqueza me põe no caminho certo.
Deus nunca me abandonou (PRADO, 2014 [2013], p. 41).

Toda sua poética é pautada por uma linguagem sobre as suas experiências
rotineiras, Adélia Prado possibilita entender o quanto à religiosidade se faz presente
diante das aflições e das aspirações corriqueiras da vida.

3.4 Erotismo e corpo
Podemos conceituar erotismo como comportamento sexual entre os seres
humanos. De acordo com a definição do Dicionário Miniaurélio 7ª edição (2008, p.359),
define a palavra erótica como relativo ao amor sensual ou que desperta o desejo sexual.
O erotismo é uma manifestação da sexualidade, cujas características variam segundo a
sociedade que se tome como modelo.
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Para entender a ligação entre erotismo e poética de Adélia Prado, vamos trazer
para nossa discussão George Bataille (1897 – 1962) com sua obra O erotismo. Segundo
Bataille (1987), o erotismo surge na pré-história, juntamente com um conjunto de
comportamentos humanos como o trabalho, a consciência da morte e a sexualidade
contida. O homem foi se desvencilhando de sua animalidade inicial por meio desses
fatores e, para o autor, essas mudanças correspondem ao plano religioso da vida
humana. Desvinculando-se de explicações de ordem científica, Bataille examina o
erotismo como um aspecto da vida interior do homem, da vida religiosa. Porém, a
religião da qual fala não é a que conhecemos hoje como o cristianismo, inclusive,
justamente pelo fato de o cristianismo opor-se ao erotismo e condenar a maior parte das
religiões, segundo ele a religião cristã é provavelmente a menos religiosa.

O erotismo caiu no domínio profano ao mesmo tempo em que foi objeto de
uma condenação radical. A evolução do erotismo é paralela à da impureza. A
assimilação do Mal vincula-se ao desconhecimento de um caráter sagrado.
Enquanto esse caráter foi comumente sensível, a violência do erotismo era
capaz de criar angústia, e até nojo, mas não era assimilada ao Mal profano, à
violação das regras que garantem razoavelmente, racionalmente, a
conservação dos bens e das pessoas. Essas regras, que um sentimento de
interdito sanciona, diferem das que procedem do movimento cego do
interdito á medida que elas variam em função de uma utilidade pensada. No
caso do erotismo, a conservação da família teve grande importância, a que se
acrescentou a degradação das mulheres de vida livre, expulsas da vida
familiar. Mas só se chegou a um todo coerente nos limites do cristianismo,
quando o caráter original – o caráter sagrado do erotismo – desapareceu,
afirmando-se as exigências da conservação da espécie (BATAILLE, 1987, p.
81).

A definição de Bataille (1987), o erotismo é uma forma particular da atividade
sexual da reprodução, que é comum aos homens e aos animais sexuados. Entretanto,
apenas os homens transformaram a atividade sexual em atividade erótica porque só eles
fizeram do erotismo uma busca psicológica, independente do fim natural dado pela
reprodução, da preocupação de procriar, independente do gozo erótico.
Na poesia de Adélia Prado, desde o início de Bagagem, religiosidade e erotismo
integram-se, realizando uma retomada dessa ligação própria do homem, conforme já
propunha Bataille. Entretanto, para Adélia, o próprio Cristo, por ser um homem, possui
em si esse aspecto corporal que é o erotismo, uma força de ordem subjetiva presente no
psicológico humano que faz com que exista uma atração que vai além da força
reprodutora.
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O erotismo é um elemento vital da essência humana, embora os mais
conservadores ignorem ou trate de forma desprezível. É ainda um assunto que é tabu
para a maioria da sociedade que prefere muitas vezes não debater o assunto. Na
literatura o erotismo tem muitos precedentes. Há o erotismo dos clássicos, das obras
gregas e romanas, há o erotismo na literatura atual.
O erotismo na poética de Adélia representa o desejo sexual e com a
representação do sexo, reconhecendo que o corpo feminino não como objeto de posse,
de domínio do homem, mas como um sentimento ligado e de pertencimento da mulher.
O homem é para Adélia um parceiro, e a entrega do corpo é um ato movido também
pelo desejo feminino. Na poética de Adélia, o erotismo presente é como um veículo
representativo da difusão dos anseios e da manifestação dos desejos. Ela utiliza o
erótico para verbalizar a revelação de uma sexualidade feminina que encontra na
representação literária uma forma de expressão feminina. Ela cria situações que
questionam as construções estabelecidas pelo patriarcado e pelas concepções religiosas.
Entretanto ao questionar sua própria tradição religiosa e moral, Adélia aponta para
possibilidade de redenção e prazer sexual.
Para Paz (2014, p. 143), o sagrado transcende a sexualidade e as instituições
sociais em que se cristaliza. É erotismo, mas é algo que transpassa o impulso sexual; é
um fenômeno social, mas é outra coisa. O sagrado nos escapa. Ao tentar captá-lo,
descobrimos que tem origem em algo anterior e que se confunde com o nosso ser.
A sexualidade é uma experiência interior dos seres humanos. A perspectiva de
Bataille nos ajuda a enxergar esse ponto:

O erotismo é uma dos aspectos da vida interior do homem. Nisso nos
enganamos porque ele procura constantemente fora um objeto de desejo. Mas
este objeto responde à interioridade do desejo. A escolha de um objeto
depende sempre dos gostos pessoais do indivíduo: mesmo se ela recai sobre a
mulher que a maioria teria escolhido, o que entra em jogo é frequentemente
um aspecto indizível, não uma qualidade objetiva dessa mulher, que talvez
não tivesse, se ela não tocasse o ser interior, nada que nos forçasse a escolhêla. Em resume, mesmo estando de acordo com a maioria, a escolha humana
difere da do animal: ela apela para essa mobilidade interior, infinitamente
complexa, que é típica do homem (BATAILLE, 1987, p. 20).

Toda influência religiosa nos poemas contrapõe-se às necessárias experiências
de suas relações com o sexo e com o corpo, possibilitando um dilema de sensações e
aspirações conflituosas ante as concepções eróticas que lhe são apresentadas, além de
um sentimento de culpa que paira sobre os aspectos de seus textos e suas relações
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perante Deus, a igreja, o pecado e a penitência. O dilema exposto diante dos conflitos e
das angústias ocasionadas entre o desejo sexual e tradição religiosa limita e regra o
cotidiano da vivência, um dilema presente em sua poética.
O desejo erótico representa a essência das possibilidades em que a busca das
experiências e das sensibilidades, que cercam sua poética e se consolidam forma de
promover a construção do erotismo. Desde anseios e corriqueiros que fazem parte do
dia-a-dia em qualquer tipo de relação, até das vontades íntimas que permitem a
obtenção de instrumentos capazes de consumir a alma em benefício do corpo.
É através desta relação propiciada pelo instinto e materializada na forma do
corpo que Adélia expõe seu dilema entre o desejo e a culpa. Por mais que os parâmetros
sociais estejam dispostos ao entrave das manifestações sexuais que pulsam
instintivamente na poesia, causando-lhe um sentimento de culpa e penitência, as
emoções que são individuais em oposição aos aparatos e às amarras religiosas e de
submissão do desejo feminino subvertem a ordem patriarcal que é exercida socialmente,
mas é interiorizada individualmente.
Para Bataille (1987, p. 80), a mistura do sagrado impuro e do profano pareceu,
por muito tempo diferente do sentimento que a memória tinha conservado da natureza
íntima do sagrado, mas a estrutura religiosa invertida do cristianismo exigia isto. Ela é
perfeita quando o sentimento do sagrado não deixa no interior de um formalismo que
parece em parte antiquado. Um dos signos desse declínio é a pouca atenção dada a
existência do diabo. Crê-se nele cada vez menos.
Em “Uma vez visto”, muitas vezes Adélia traz toda simbologia relacionada à
sexualidade humana já que, conforme Bataille, a atividade sexual como atividade
erótica, por ser uma procura psicológica independente do fim reprodutivo, caracteriza-se
como algo propriamente humano.

Para o homem com a flauta,
sua boca e mãos,
eu fico calada.
Me viro dócil,
sábia de fazer com veludos
uma caixa.
O homem com a flauta
é meu susto pênsil
que nunca vou explicar,
porque flauta é flauta,
boca é boca,
mão é mão.
Como os ratos da fábula eu o sigo
roendo inroível amor
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O homem com a flauta existe? (PRADO, 2006 [1976], p. 85).

Está presente neste poema uma comparação, isso se dá por meio de uma
associação da flauta com o órgão sexual masculino. A flauta adquire, portanto, uma
conotação sexual no poema. O eu lírico estabelece uma ligação erótica com o objeto de
acordo com sua experiência, ou memória, ou lembrança, enfim, pode-se dizer que esta
relação que faz com que o erotismo se concretize enquanto condição humana.
Adélia Prado usa do erotismo para revelar que o desejo sexual também faz parte
de seus pensamentos e, assim, o erotismo é a descoberta do próprio corpo ou a relação
com o outro.
O poema A maçã no escuro, do livro O Coração Disparado, possibilita-nos
através de sua construção como: “o armazém antigo, a escuridão, a descoberta do sexo,”
mostrar como a obra de Adélia traz marcas de erotismo.
A maça no escuro
Era um cômodo grande, talvez um armazém antigo,
empilhado até o meio de seu comprimento e altura
com sacas de cereais. Eu estava lá dentro,
era escuro, estando as portas fechadas
como uma ilha de sombra em meio do dia aberto.
De uma telha quebrada, ou de exígua janela,
vinha a notícia de luz.
Eu balançava as pernas, em cima da pilha sentada,
vivendo um cheiro como um rato o vive
no momento em que estaca.
O grão dentro das sacas, as sacas dentro do cômodo,
o cômodo dentro do dia dentro de mim
sobre as pilhas dentro da boca fechando-se de fera felicidade.
Meu sexo, de modo doce, turgindo-se em sapiência,
pleno de si, mas com fome,
em forte poder contendo-se,
iluminando sem chama a minha bacia andrógina.
Eu era muito pequena, uma menina-crisálida.
Até hoje sei quem me pensa com pensamento de homem:
a parte que em mim não pensa
e vai da cintura aos pés reage em vagas excêntricas,
vagas de doce quentura de um vulcão que fosse ameno,
me põe inocente e ofertada,
madura pra olfato e dentes,
em carne de amor, a fruta (PRADO, 1991 [1978], p. 182)

O poema faz surgir, através de sensações e metáforas, a sensualidade da
descoberta do corpo e sua já madura consciência como objeto de desejo. O escuro do
cômodo é uma representação de algo ainda mais escuro, escondido, dissimulado até
comparado: a maçã, também considerado simbolicamente como fruto do pecado e
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desejo. O poema se constrói assim, através de revelações: "Meu sexo, de modo doce,
turgindo-se em sapiência," e metáforas como: "vagas de doce quentura de um vulcão
que fosse ameno".
Em “Salmo”, a poetisa relata sua experiência religiosa e demarca o feminismo
no seu espaço poético, ela transgride o sagrado e fala do corpo e de referencias eróticas:
“Quem tocar vai louvar, quem cantar vai louvar”, reafirmando assim a Deus, que a
mulher que libera seus desejos carnais convive no mesmo espaço poético.

Tudo que existe louvará.
Quem tocar vai louvar,
quem cantar vai louvar,
o que pegar a ponta de sua saia
e fizer uma pirueta, vai louvar.
Os meninos, os cachorros,
os gatos desesquivados,
os ressuscitados,
o que sob o céu mover e andar
vai seguir e louvar.
O abano de um rabo, um miado,
u’a mão levantada, louvarão.
Esperai a deflagração da alegria.
A nossa alma deseja,
o nosso corpo anseia
o movimento pleno:
cantar e dançar TE-DEUM (PRADO, 2006 [1976], p. 32).

O erotismo está nesses desejos que brotam de seu corpo (o físico) e a
religiosidade está naquilo que brota em sua alma (a espiritualidade), de sua relação com
o transcendental. Erotismo e religiosidade convergem para o mesmo fim: o da
autodescoberta em si e em Deus dentro de cotidiano poeticamente vivido e
internalizado.
Em “Gênero”, ela fala da diferença entre homens e mulheres numa conotação
religiosa: “a bacia da mulher é mais larga que a do homem, em função da maternidade”
e ainda “Eu sou de barro e oca. Eu sou barroca.” O eu lírico ao afirmar que é barroca
está dizendo que ela é uma mulher de dualidades, de dois lados: fragilidade e força, pois
é crítica e forte, porque ser mulher não significa esconder seus desejos, suas ideias e ao
mesmo tempo continuar sendo mulher, com delicadeza e sensibilidade.

Gênero
Desde um tempo antigo até hoje,
quando um homem segura minha mão,
saltam duas lembranças guarnecendo
a secreta alegria do meu sangue:

60
a bacia da mulher é mais larga que a do homem,
em função da maternidade.
O Osvaldo Bonitão está pulando o muro de dona Gleides.
A primeira, eu tirei de um livro de anatomia,
a segunda, de um cochicho de Maria Vilma.
Oh! por tão pouco incendiava-me?
Eu sou feita de palha,
mulher que os gregos desprezariam?
Eu sou de barro e oca.
Eu sou barroca (PRADO, 1988, p. 27).

Para Granjeiro (2011, p.5-6), a mulher barroca é descrita em sua realidade física
e social, as figuras femininas já não são mais idealizadas e sim figuram como símbolo
de realidade. O erotismo está ligado à figura feminina na poesia barroca através das
metáforas e comparações que descrevem o corpo da mulher como fonte de prazer e
desejo.
O poema “Matéria” traz o personagem Jonathan como um homem, fantasia
romântica idealizada, uma mistura da experiência do amor ou do prazer, da devoção e
da heresia. Ela mesma não sabe se existe, embora sinta como uma “centopeia”
passeando pelo corpo. Seu personagem permanece de tal forma associado ao prazer e
desejo sexual.
Matéria
Jonathan chegou.
E o meu amor por ele é tão demente
que me esqueci de Deus,
eu que diuturnamente rezo.
Mas não quero que Jonathan se demore.
Há o perigo de eu falar
na presença de todos
uma coisa alucinada.
O que quer acontecer pede um metro imprudente,
clamando por realidade.
Centopeias passeiam no meu corpo.
Ele me chama Agnes
e fala coisas irreproduzíveis:
‘entendo que uma jarra pequena
com três rosas de plástico
possam inundar você de vida e morte’.
Você existe, Jonatham? (ADÉLIA, 2013 [1987], p. 167).

Em entrevista dada em 5 de setembro de 1994 ao programa Roda Viva da TV
Cultura, Adélia Prado revela sobre o personagem Jonathan: “Jonathan é o masculino,
aquilo que eu não sou, aquilo que me falta e aquilo que eu desejo para a minha
completude. Ele é exatamente um fato poético desde sempre [...], hora em que tudo
mais desce à desimportância. Isso é Jonathan para mim.”
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Perdi o medo de mim. Adeus.
Vou às paisagens do frio atrás do Jonathan.
Deve ser assim que se vive,
na embriaguez deste voo
no rumo certo da morte.
Amo Jonathan.
Eis aí o monocórdico, diarréico assunto.
‘Ele quer te ver’, alguém me disse no sonho.
E desencadearam-se as formas onde Deus se homizia.
Pode-se adorar tufos de grama , areia,
não se descobre donde vem os oboés.
Jonathan quer me ver.
Pois que veja.
O diabo uiva algemado nas profundezas do inferno,
enquanto eu
tiro o corpo da roupa (PRADO, 2013 [1987], p. 156).

Amor, sexo e desejo são temas que se articulam numa poesia na qual as palavras
são cuidadosamente escolhidas para dar o cunho erótico à própria vida, representada,
por sua vez, por tudo que está ao redor. Se amor, sexo e desejo são responsáveis
também no processo da vida, não há motivo de vergonha ou ditadura da fala. Nos
poemas de Adélia não há o obsceno, mas sim o erótico. Há nos poemas os desejos
reprimidos pela tradição religiosa ou moralidade, mas o sexo é da natureza humana, e
não existe pudor.

Objeto de Amor
De tal ordem é e tão precioso
o que devo dizer-lhes
que não posso guardá-lo
sem que me oprima a sensação de um roubo:
cu é lindo!
Fazei o que puderdes com esta dádiva.
Quanto a mim dou graças
pelo que agora sei
e, mais que perdôo, eu amo. (PRADO, 1987, p. 42).

Por meio de imagens poéticas, Adélia Prado revela o universo erótico feminino,
mostra a intimidade sexual, as influências da tradição masculina e religiosa na
construção da sexualidade, mas é uma poética que ao revelar o erotismo transcende para
a alma feminina. O poema “Objeto de amor” está explícito a condição do objeto para o
prazer, um ato de escolha, libertação mesmo sendo de certa forma a perturbação do
amor.
Adélia consegue deixar de lado um pouco a religião, guarda sua fé e abertamente
deixa sua marca de sexualidade e erotismo, mesmo escondido por trás de uma senhora
interiorana mineira, dona de casa e devota a Deus. Surpreende o leitor pela
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manifestação de uma atitude lírica de aceitação da presença e grandeza de Deus, e sem
bloqueios para o espaço penetrante do erotismo feminino.

3.5 Mulheres na literatura e na sociedade
No decorrer do percurso de nossa cultura e, principalmente do percurso literário
brasileiro, nossas personagens femininas até meados do século XX, estavam associadas
a imagens angelicais. Eram figuras dóceis e serenas, pouco parecidas com mulheres de
carne e osso. Estamos, é claro, falando de uma parcela de personagens femininas que se
instauraram na tradição cultural como modelos aceitáveis e desejáveis: as mocinhas, as
protagonistas, as heroínas dos romances ou as musas inspiradoras de poemas.
No lado oposto, tudo que seria o avesso de uma mulher desejável tinham: as
vilãs, geralmente mulheres fatais, prostitutas ou bandidas. A literatura era construída
com figuras femininas feitas para o matrimônio ou para a perdição. Já as heroínas eram
dedicadas em seu ofício de serem fortes, belas e puras. Mas, após um longo período,
elas deixam de ser exclusivamente objeto, para serem sujeitos. Portanto, as mulheres
conscientizadas tentam resgatar suas verdadeiras imagens, alcançando um novo papel
social, apagando a imagem de desmoralização que sofreram e ainda sofrem.
Mulheres nunca se limitaram a ser apenas a “dona de casa”. O fato é que a
presença feminina sempre foi vista como menos importante no espaço da cultura.
Contudo, mesmo a mulher sempre estando relegada ao papel de musa, estando
totalmente impossibilitada de reconhecer-se como uma autora e de se afirmar como
detentora de certos pensamentos que não condiziam com a realidade da grande maioria
das mulheres, algumas escritoras desafiaram tais padrões. Apesar de desenvolvidas
dentro dessa cultura masculina dominante, essas obras forçam um desequilíbrio nas
relações representativas da cultura masculina.
Woolf (1882 – 1941) em seu livro Profissões para mulheres e outros artigos
feministas, questiona a visão tradicional da mulher e expõe as dificuldades da inserção
feminina no mercado de trabalho de sua época. Virginia Woolf estava à frente do seu
tempo e representa umas das precursoras do feminismo contemporâneo numa época em
que o papel da mulher modificou rapidamente.
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Ainda está por se rastrear com clareza o efeito dessas repressões na obra das
mulheres, e é um efeito totalmente negativo. O problema da arte já é bastante
difícil em si, mesmo sem ter de respeitar a ignorância do espírito das jovens
ou pensar se o público vai julgar se os padrões de pureza moral apresentados
na obra correspondem aos que ele tem direito de esperar de nosso sexo. A
tentativa de acalmar ou, mais, naturalmente, de ofender opinião pública é um
desperdício de energia e um pecado contra a arte (WOOLF, 2013, p. 27-28).

Mesmo numa Literatura feita por grandes nomes masculinos, ainda, podemos
citar personalidades da Literatura feminina como George Sand pseudônimo de
Amandine Aurore Lucile Dupin, baronesa de Dudevant, aclamada romancista e
memorialista francesa, considerada uma das precursoras do feminismo. Podemos
destacar também Cristina Trivulzio di Belgiojoso na Itália, Florbela Espanca em
Portugal, Jane Austen e Virginia Woolf escritoras inglesas e as brasileiras Clarice
Lispector, Cecília Meireles, Adélia Prado e outros nomes expressivos da Literatura
Brasileira.
Com uma forma particular de observar a vida e transpô-la aos livros fez da
escritora Adélia Prado uma das grandes representantes da nossa poesia contemporânea e
a coloca em um lugar de destaque da representação da experiência feminina no meio
literário.
Adélia Prado teve sua primeira obra publicada de certa forma tardia, talvez
devido a esse fato, percebemos o amadurecimento de uma identidade feminina que se
define como esposa, mãe e mulher. A consciência de que a mulher é ainda uma “espécie
envergonhada”, é destaque já no seu primeiro livro. Fica evidente em todas as suas
obras a importância em revelar a sua condição de mulher. Adélia Prado abre com essa
poesia seu primeiro livro, já expressando o peso de fazer poesia diante da existência de
tantos poetas brasileiros.
Com licença poética
Quando nasci um anjo esbelto,
desses que tocam trombeta, anunciou:
vai carregar bandeira.
Cargo muito pesado pra mulher,
esta espécie ainda envergonhada.
Aceito os subterfúgios que me cabem,
sem precisar mentir.
Não sou tão feia que não possa casar,
acho o Rio de Janeiro uma beleza e
ora sim, ora não, creio em parto sem dor.
Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina.
Inauguro linhagens, fundo reinos
-- dor não é amargura.
Minha tristeza não tem pedigree,
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já a minha vontade de alegria,
sua raiz vai ao meu mil avô.
Vai ser coxo na vida é maldição pra homem.
Mulher é desdobrável. Eu sou (PRADO, 2013 [1976], p. 19).

O sociólogo Pierre Bourdieu (1930 – 2002), em A dominação masculina, afirma
que a tal dominação não é biológica, mas uma construção arbitrária do biológico que
fundamenta as divisões sexuais aparentemente espontâneas. A escola, família, igreja e
estado ratificam a ordem social preponderante.

A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a
ratificar a dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão sexual
do trabalho, distribuição bastante estrita das atividades atribuídas a cada um
dos dois sexos, de seu local, seu momento, seus instrumentos; é a estrutura do
espaço, opondo o lugar de assembleia ou de mercado, reservados aos
homens, e a casa, reservada às mulheres; ou, no próprio lar, entre a parte
masculina, com o salão, e a parte feminina, com o estábulo, a água e os
vegetais, é a estrutura do tempo, as atividades do dia, o ano agrário, ou o
ciclo da vida, com momentos de ruptura, masculino, e longos períodos de
gestação, femininos (BOURDIEU, 2014, p. 22-24).

A mulher responsável pelo afazeres domésticos e o homem, que não possui uma
base natural para a orientação familiar, se preocupa com as relações financeiras de
sustento do lar. Dessa forma, a cultura do homem é ser dono da religião, do ritual, da
política, de pensamentos sociais, culturais e artísticos. A cultura feminina do passado,
então, inferior, leva a mulher apenas à relação doméstica.
Para Alves (2012, p. 2), o espelho oferecido por seus poemas parece refletir uma

imagem que durante muito tempo esteve associada ao pensamento retrógrado sobre o
lugar da mulher na sociedade, conferindo-lhe uma carga negativa. Entretanto, a forma
como brota a expressão poética de Adélia, transcende essa construção negativa
transformando-a e dando visibilidade aos atributos positivos desse universo.
O eu lírico nos poemas de Adélia Prado não se abstém de falar de um universo
feminino imposto tradicionalmente por uma sociedade construída de valores machistas,
mas Adélia Prado insere com naturalidade seus desejos e suas ideias.
Priore (2013) afirma que foram necessários mais de 200 anos para que as
mulheres conquistassem direitos que permitem a livre expressão e o exercício da
cidadania, como: votar, usar anticoncepcionais, divorciar-se e ocupar cargos de alto
escalão em empresas.
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O século XXI será das mulheres! Quem avisa são os filósofos. De fato, elas
estão em toda a parte, cada vez mais visíveis e atuantes. Saíram de casa,
ganharam a rua e a vida. Hoje trabalham, sustentam a família, vêm e vão,
cuidam da alma e do corpo, ganham e gastam, amam e odeiam. Quebraram
tabus e tradições. Não é pouco para quem há cinquenta anos só tinha um
objetivo na vida: casar e ter filhos. Ser feliz? Ao arrumar uma aliança no
dedo, a felicidade vinha junto (PRIORE, 2013, p.5).

Mesmo com uma nova redefinição da estrutura social feminina, são reservadas
as mulheres o papel e a tarefa de comandar e organizar o espaço doméstico, para
manutenção da família e da sociedade. Portanto, a mulher ainda é considerada a guardiã
deste espaço e também a base moral da sociedade, que educa e transmite valores para os
filhos.
Infelizmente, ainda hoje, as mulheres continuam sujeitas a restrições e
limitações, pois a tradição contribui para demonstrar seu status inferior, e assim a
variação de escolhas de atividades tornam-se mais limitadas. Muitas vezes têm que
passar por testes maiores para provar o grau de sua qualificação.
A identidade feminina é construída a partir de um contexto sócio-histórico e isso
contribui para manter a mulher ainda subordinada ao homem. Portanto, trata-se de uma
questão ideológica, essa identidade foi à sociedade patriarcal quem inventou e isso se
transmite por meio de um discurso.
Para Bourdieu (2014, p. 54), a dominação masculina está presente em todas as
condições, portanto, objetivamente concordes, eles funcionam como matrizes das
percepções, dos pensamentos e das ações de todos os membros da sociedade, como
transcendentais históricos que, sendo universalmente partilhados, impõem-se a cada
agente como transcendentes.
Percebemos que a desvalorização do feminino tem suas raízes em preconceitos
que se tornaram destrutíveis ao desenvolvimento da consciência feminina; e o fato de
considerada como não possuidora de alma, a deixa frágil para pecar e,
consequentemente leva o homem juntamente consigo. Como se ele dependesse única e
exclusivamente da mulher, sem sistema de opressão. Aliás, este já é um sistema
opressivo; colocar o “pecado” como exclusivo das mulheres e para associar ao fato de
moldar seu comportamento.
As mulheres eram mantidas em posições subordinadas, e a feminilidade deveria
limitar-se à obediência ao lar e à maternidade. As próprias mulheres eram ensinadas a
desconfiar de si mesmas, de suas emoções, de seus próprios corpos.
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Imagem 3: Símbolo do feminismo - WeCan Do It! (Nós podemos fazê-lo). A operária Geraldine Hoff
serviu como modelo para J.Howard Miller, que utilizou a imagem como propaganda durante a Segunda
Guerra Mundial. O cartaz converteu-se em um símbolo para as mulheres que assumiram postos de
trabalho em substituição aos homens que serviam às forças armadas americanas. Disponível em:
http://delicatamentevisaodemulher.blogspot.com.br/2014/04/os-fatos-historicos-que-marcaram-as.htm.
Acesso em: 3março de 2016.

O novo desafio das mulheres é a conscientização que pode quebrar o estereótipo
antigo. Passa a ser um canal de percepções para assumir sua nova realidade na
sociedade. Cabem as mulheres também o desafio de se tornar permanente em contato
com o mundo, fazendo parte de um processo de crescimento humano.
A poética de Adélia Prado apresenta momentos plurais das mulheres. A mulher,
a sociedade e a realidade bíblica são constantes em seus poemas, pois considera ser ela
o elo com o mundo, seja ele religioso ou sociocultural. Ambos denotam sofrimento,
crescimento e rupturas.

Enredo para um tema
Ele me amava, mas não tinha dote,
só os cabelos pretíssimos e uma beleza
de príncipe de estórias encantadas.
Não tem importância, falou a meu pai,
se é só por isto, espere.
Foi-se com uma bandeira
e ajuntou ouro pra me comprar três vezes.
Na volta me achou casada com D. Cristóvão.
Estimo que sejam felizes, disse.
O melhor do amor é a sua memória, disse meu pai.
Demoraste tanto, que...disse D. Cristóvão.
Só eu não disse nada,
Nem antes, nem depois (PRADO, 2013[1976], p. 91)
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Neste poema, Adélia mostra uma realidade muito recorrente muito nas
tradicionais famílias, o casamento arranjado foi fato cultural e retrata como a figura
feminina era submissa. No poema a filha aceita a decisão do pai na escolha do marido, e
continua submissa depois que casa. A idealização amorosa e a ironia autoritária do pai
focalizam-se em dois momentos: dote e casamento. Este deve ser com alguém que possa
lhe pagar por ela: D. Cristóvão. Com esses elementos verificamos o silêncio feminino
dentro de uma estrutura social patriarcal. Essa submissão se junta a sua fragilidade,
passividade e dependência e acaba por nos demonstrar o silêncio feminino diante um
casamento que a prioridade não é o amor, mas a obediência.
Essa opressão é denunciada no poema. Sem sentimentalismo ela denuncia a
ideologia dominante do presente e exige do leitor uma posição crítica, mostrando a
mulher como se fosse um produto de mercado, um objeto para compra, sem direito de
manifestação de sua vontade, sem direito de amar. Que durante muito tempo teve seus
sentimentos subjugados e tratados como objeto.
A figura da mulher fica inferiorizada dentro de uma concepção social machista
que coloca a mulher como objeto sem direito aos próprios desejos e sentimentos. A
mulher muitas vezes se sente inferior, sem capacidade de opinar e agir, cumprindo o seu
destino, sem se empenhar na busca de um espaço maior. Presas, muitas vezes em seus
compromissos: filhos, casa, trabalho, marido, esposa e amante.
No poema “Dolores”, o eu lírico dá voz a uma mulher que já na idade adulta se
dá conta da passagem do tempo e que vai discutir sobre feminismo. “Dolores” remete
ao substantivo no plural “dores”. Outra observação relevante é o fato de que essa é a
representação da maioria das mulheres, das desconhecidas mulheres, que nunca terão
seu nome impresso e jamais desfrutarão de um orgasmo, pois a educação que receberam
não permitiu que sequer conhecessem seu próprio corpo. Apenas resta, a essas
mulheres, que mesmo sendo os “pilares do mundo”, aceitar o casamento e achar o sexo
“agradável”. No entanto, sofre, enche os olhos de lágrimas ao perceber que já não são
mais jovens.
Hoje me deu tristeza,
sofri três tipos de medo
acrescidos do fato irreversível:
não sou mais jovem.
Discuti política, feminismo,
a pertinência da reforma penal,
mas ao fim dos assuntos
tirava do bolso meu caquinho de espelho
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e enchia os olhos de lágrimas:
não sou mais jovem.
As ciências não me deram socorro,
nem tenho por definitivo consolo
o respeito dos moços.
Fui no Livro Sagrado
buscar perdão pra minha carne soberba
e lá estava escrito:
“Foi pela fé que também Sara, apesar da idade avançada,
se tornou capaz de ter uma descendência...”
Se alguém me fixasse, insisti ainda,
num quadro, numa poesia...
e fossem objeto de beleza os meus músculos frouxos...
Mas não quero. Exijo a sorte comum das mulheres nos
tanques,
das que jamais verão seu nome impresso e no entanto
sustentam os pilares do mundo, porque mesmo viúvas
dignas
não recusam casamento, antes acham o sexo agradável,
condição para a normal alegria de amarrar uma tira no
cabelo
e varrer a casa de manhã.
Uma tal esperança imploro a Deus (PRADO, 2013[1978], p. 121).

A poesia das dores e anseios de uma mulher, sobre a consciência do papel diante
das múltiplas tarefas desempenhadas no cotidiano, podendo ser percebida como um ato
de repensar a identidade não como repetição do homem como ser, mas uma mulher que
tem também seu espaço.
Mulheres
Ainda me restam coisas
mais potentes que hormônios.
Tenho um teclado e cito com elegância
Os Maias, A Civilização Asteca.
Falo alto, às vezes, para testar a potência,
afastar as línguas de trapo me avisando da velhice:
‘Como estás bem!’
Aos trinta anos tinha vergonha de parecer jovenzinha,
idade hoje em que as mulheres ainda maravilhosas se processam
ácidas e perfeitas como a legumes no vinagre.
De qualquer modo, se o mundo acabar
a culpa é nossa (PRADO, 2010, p. 45).

No poema acima, o título “mulheres” no plural sugere que o poema trata da
condição feminina ou das mulheres em geral. Um eu lírico feminino se manifesta nos
dois primeiros versos, parecendo restringir abrangência do título ao campo das mulheres
maduras. O poema traz comparações com mulheres maduras e com o comportamento
das mais jovens: “ainda maravilhosas se processam”. Tal entendimento surge da
predominância de palavras como “hormônios”, “elegância”, “velhice” e “culpa”, que
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fazem parte do vocabulário que reflete as preocupações da mulher que envelhece em
uma sociedade que valoriza a juventude e a aparência.
Adélia fala com propriedade dos sentimentos da mulher do nosso tempo, que se
descobre no enfrentamento dos seus dilemas existenciais. A poetisa parece fortalecer a
tendência de escrita que encontra na interação entre a subconsciência de valores
internalizados, manifestada pela linguagem, a consciência de seu valor como ser
humano, e a criatividade capaz de reelaborar, traduzir poeticamente e de forma
inovadora essa delicada percepção.
O poema “Briga no beco”, ilustra a revolta e a força em soltar das amarras da
tradição patriarcal, a mulher que não obedece ao marido e perde a compostura e se
envolve numa briga, tudo que vai contra os princípios morais e religiosos. Mas a mulher
no beco é a mulher que briga, grita e luta pelos seus direitos, que luta por tudo que é das
mulheres, não como um favor, mas por direito. Briga pelo homem que ama, como sua
propriedade.
Encontrei meu marido às três horas da tarde
com uma loura oxidada.
Tomavam guaraná e riam, os desavergonhados.
Ataquei-os por trás com mão e palavras
que nunca suspeitei conhecer.
Voaram três dentes e gritei, esmurrei-os e gritei,
gritei meu urro, a torrente dos impropérios.
Ajuntou gente, escureceu o sol,
a poeira adensou como cortina.
Ele me pegava nos braços, nas pernas, na cintura,
sem me reter, peixe-piranha, bicho pior, fêmea-ofendida,
uivava.
Gritei, gritei, gritei, até a cratera exaurir-se.
Quando não pude mais fiquei rígida,
as mãos na garganta dele, nós dois petrificados,
eu sem tocar o chão. Quando abri os olhos,
as mulheres abriam alas, me tocando, me pedindo graças.
Desde então faço milagres (PRADO, 2013 [1976], p. 68).

Quando encontra o marido com a “outra”, as relações sociais se rompem, ou
seja, a situação faz com que a mulher submissa perca a compostura. A cena retrata o
fato que é dever da mulher ser fiel, e do homem ser infiel, e mostrar sua virilidade fora
de casa.
No trecho: peixe-piranha, bicho pior, fêmea ofendida e uivava, mostram a
mulher irritada, gritar para demonstra que força, coragem e agressividade são
qualidades opostas àquelas que identificam o universo feminino dentro da sociedade,
pois o desejável é a garantia da domesticação da mulher e respeito da hierarquia
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patriarcal, sendo a mulher o pólo negativo, capaz de causar insatisfação e preconceitos
se não seguir as normas determinadas.
O que representa a liberdade e o grito das amarras da opressão masculina era o
desejo das mulheres em serem livres, porém muitas delas não tinham coragem ou de
demonstrar sua força e lutar pela sua própria identidade e posição dentro desta
sociedade.
Dessa forma, as atitudes femininas são uma reação ao autoritarismo machista
cultural de nossa sociedade. Então as mulheres lutam e agem com agem com persuasão,
sendo essa persuasão uma importante arma, pois se transforma em influência. Quando
as mulheres induzem a uma ação ou alguém a uma decisão, mostram sua influência
dentro desse contexto, assumem o seu poder. Mas, elas só podem influenciar homens e
mulheres dentro de seu centro de poder e quando estes as deixam, quando assume uma
nova postura social e cultural que não seja o patriarcalismo.

Imagem 4:Manifestantes Feministas , 4 de agosto de 2012, extraída do blog BBrasil 316. Disponível em:
http://brasil316.blogspot.com.br/2012/08/imagens-do-dia-4-de-agosto-de-2012.html. Acesso em: 3março
de 2016.

A foto acima mostra manifestantes participando de um ato contra o machismo e
a opressão feminina em São Paulo. O grupo fez uma fogueira e queimaram sutiãs
representa a luta das mulheres pelos direitos e respeito. O direito de usar qualquer roupa
e não serem agredidas ou ofendidas.
Bourdieu (2014, p. 161) afirma sobre a atual luta das mulheres na sociedade,
dessa forma:
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O movimento feminista não deve mais deixar-se encerrar apenas em formas
de luta política rotuladas de feministas, como a reivindicação de paridade
entre homens e mulheres nas instâncias políticas: se elas têm mérito de
lembrar que o universalismo de princípio que postula o direito constitucional
não é tão universal quanto parece – sobretudo por só reconhecer indivíduos
abstratos e desprovidos d qualificações sociais -, estas lutas correm o risco de
redobrar os efeitos de outra forma de universalismo fictício, favorecendo
prioritariamente mulheres saídas das mesmas áreas do espaço social dos
homens que ocupam atualmente posições dominantes.

Adélia Prado ao completar 80 anos deu uma entrevista ao Jornal O Globo em 28
de novembro de 2015, dentre as perguntas, havia uma que propôs a poeta qual a posição
dela sobre o feminismo, se Adélia era contrária ao movimento feminista que ganhou
força nas ruas nos últimos meses. Adélia respondeu da seguinte forma está pergunta:

O movimento feminista, que cada vez ganha mais força nas ruas,
reunindo milhares de pessoas em marchas, já sendo chamado de
“primavera das mulheres” a anima?
Não. Homicídio tornou-se uma palavra fraca. Por que “feminicídio”? Me
lembra bandeiras, discursos irados, passeatas. O assassinato de mulheres é
horrível não porque é de mulheres, mas porque a mulher é também uma
pessoa. Qualquer assassinato é hediondo até prova em contrário. Enquanto
nos distraímos com bandeiras e neologismos, o crime segue fagueiro e
impune contra homens, mulheres, crianças, velhos, povos, contra a
Humanidade. Dizer “feminicídio” não muda a questão. A revolução é de
outra ordem. É moral, educacional, religiosa, civil, espiritual. Supõe um país
que se dê ao respeito em suas instituições, um povo educado, igrejas não
mercenárias. Onde está o líder civil ou um santo que nos leve a verdes
pastagens e água pura?
Disponível
em:
http://oglobo.globo.com/cultura/livros/lirica-biblicaexistencial-aos-80-adelia-prado-reflete-sobre-mundo8164825#ixzz426Zyxcj5

A situação feminina ainda é complexa, então as mulheres muitas vezes rejeitam
a própria condição. Sabem o que não querem: o modelo antigo. E nessa busca
desenfreada pela liberdade lutam por espaço e direitos iguais, mas acima de tudo lutam
por respeito. As mulheres querem provar que podem fazer melhor e mais, podem fazer
tudo que os homens fazem. E como Adélia Prado, as mulheres não tenham medo de
viver e sentir tudo que a vida permite ou oferece, e “morra a puta que pariu minha
tristeza.”
Contra o muro
Pulou no rio a menina
cuja mãe não disse: minha filha.
Me consola, moço.
Fala uma frase, feita com meu nome,
para que ardam os crisântemos
e eu tenha um feliz natal!
Me ama. Os homens de nucas magras
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furam os toucinhos com o dedo,
levantam as mantas de carne
e pedem um quilo de sebo.
Toca minha mão.
Quem fez o amor não vazará meus olhos
porque busco a alegria.
A vida não vale nada,
por isso gastei meus bens,
fiz um grande banquete e este vestido.
Olha-me para que ardam os crisântemos
e morra a puta
que pariu minha tristeza (PRADO, 2013 [1978], p. 120).

Adélia Prado não é feminista e nem defende o feminismo, porque sua poética
não mostra defesa da mulher. Sua poética mostra a condição imposta de uma tradição
moral e machista, ainda revela à intimidade, os desejos e sobrevivência em ambientes
criados por normas masculinas ou de uma tradição também religiosa. Entretanto, Adélia
Prado ao revelar seu mundo deixa a porta aberta para a reflexão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista as discussões propostas nesta dissertação, é pertinente fazermos
alguns apontamentos que possam concluir nossas reflexões, embora as expectativas de
nossas conclusões não encerrem os estudos em torno da poética de Adélia Prado,
principalmente porque a escritora permanece em constante atuação no nosso cenário
literário.
Nos poemas a fixação de imagens concretas das lembranças são portas abertas
para a inspiração poética de Adélia Prado. O relato da memória faz o tempo parar,
trazendo o passado para o presente. A beleza e a sutileza das poesias fazem ligação por
meio do diálogo intertextual, que expressa à herança literária de que Adélia é devota de
Drummond, Guimarães e outros.
Nesse sentido, os temas desenvolvidos por Adélia Prado vão desde os
questionamentos sobre a existência até a observação das tarefas domésticas; seus
poemas, em grande parte, estão centralizados na simplicidade do cotidiano.
Observou-se também que a fé religiosa é constante em seus poemas. Ao
tratarmos desse aspecto, buscamos dar ênfase na aproximação que ela faz entre religião
e erotismo. A presença de Deus, dos valores do catolicismo e fé. Uma fé inabalável
aparece e conversa em suas poesias com o corpo erotizado, sexualidade feminina. O
erótico, que é apresentado de forma que o corpo é inserido no contexto religioso e no
cotidiano, mas sempre a sexualidade ligada ao desejo humano e de nossa natureza. Para
a poetisa, é possível louvar a Deus e ao mesmo tempo se entregar sem culpa aos desejos
da carne, a sexualidade feminina que foi relegada durante muito tempo por uma
sociedade machista.
Adélia disse o seguinte em seu último livro Miserere de 2013: “Eu só tenho o
cotidiano e meu sentimento dele. Não sei de alguém que tenha mais. O cotidiano em
Divinópolis é igual ao de qualquer lugar do mundo, só que vivido em português.”
Poetisa, mãe, dona de casa, professora, esposa e mulher. Divida em muitas faces
de ser feminina, de ser e representar essas muitas mulheres que também se dividem em
uma pluralidade de funções dentro da sociedade. Mulheres que buscam o mesmo espaço
social e respeito como seres humanos. Mulheres que lutam, porque não querem ser
iguais aos homens, mas terem os mesmos direitos e as mesmas oportunidades.
Adélia Prado consegue questionar e provocar nosso pensamento a partir de um
olhar delicado sobre as pessoas e as coisas, não como um ensinamento, mas como a
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vida caminha, para ela, de forma devagar e simples. Uma visão poética do mundo que
procura a essência de fazer das palavras uma experiência filosófica, um momento de
reflexão existencial.
Então, nosso estudo aponta que a palavra poética, em Adélia, é estratégia de
captação da beleza e simplicidade de cada coisa e fato do cotidiano. Portanto, a poética
de Adélia dedica-se à percepção do mistério da vida. O cotidiano, religião e erotismo
são pontos onde a poetisa faz uma ponte para transpor uma vivência de experiência
feminina.
A cada título de sua obra sobrepõem-se novas vivências, descobertas, de modo
que permanece em sua constante busca no esforço de compreender seu lugar no mundo
e a realidade.
Voz importante como poetisa da Literatura brasileira, demarcar seu espaço pela
qualidade e beleza em tratar de temas de nossa realidade. De conseguir acordar no meio
da noite e limpar o peixe para o marido e brigar no beco, sendo mulher que não é
feminista, mas que busca e se posiciona diante do machismo velado pela sociedade.
Por fim, a leitura dos poemas nos mostra uma poética preocupada em expressar
um desejo de celebrar a vida e essa celebração deve surgir da experiência do cotidiano,
da vontade de viver novas experiências a cada olhar para A duração do dia.
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