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MOSAICOS POÉTICOS – 

UM OLHAR SOBRE O POEMA “CATARSE” – 

DE MYRIAM FRAGA 

 
Andréa Silva Santos 

(UEFS) 

deaanita@hotmail.com 

 
Resumo 

 
O nosso objetivo é discutir o processo de feitura do poema 

“Catarse”, da escritora baiana Myriam Fraga, que está na seção 

Clepsidra, da obra Femina (1996). O titulo elencado remonta ao 

conceito de catarse, de Aristóteles, o qual está ligado à tragédia 

grega, o que já comprova a relação estabelecida entre o texto 

poético e o universo grego. Observamos que no território lírico, 

onde a condição de uma prática que purga as emoções humanas 

também se faz presente, o que é necessário para o equilíbrio 

humano, vai-se tecendo um texto de muitos recortes; um mo- 

saico que diz da escritura poética o que é a poesia, cenário em 

que ganham forma todos os instantes; tempos, épocas, culturas, 

povos; todos os sentimentos, fabulações e incertezas que per- 

passam a condição humana, que é múltipla, fragmentada. Assim, 

temos um campo propício para a analogia, a correspondência 

entre elementos díspares. Ressaltamos uma pluralidade de dis- 

cursos; uma amálgama de dizeres outros; o diálogo com fontes 

que, na nossa visão, fazem referência às diversas culturas, pas- 

sando por Roma; Grécia; a tradição bíblica; os contos de fada; 

mailto:deaanita@hotmail.com


 

 

o universo afro-brasileiro, para citar apenas alguns. A maneira 

como o poema se ergue parece problematizar, começando pelo 

questionamento acerca de quem teria conferido o dom da fala, 

o quadro de certezas, verdades absolutas, denotando que novos 

arranjos são construídos e que ele é, na verdade, o resultado 

de uma tessitura que se materializa a partir de vieses distintos. 

Dentre os autores que consultamos, temos Julia Kristeva (1974); 

Octavio Paz (1982,1984); Roberval Pereyr (1987); Hugo Frie- 

drich (1991); Aristóteles (2002); João Bosco dos Santos (2003). 

 
Mosaico. Poesia. Myriam Fraga. 

 
Destacamos, inicialmente, o poema “Catarse”, seção 

Clepsidra, da obra Femina 

 
Catarse 

Por que Deus (ou o Diabo?) 

Me deu o dom da fala, 

Palavras como cravos, 

Como enigmas 

Na página, 

 
Como ácido 

Corroendo o mais profundo 

De mim, o mais secreto, 

Entranhas onde guardo, 

Intestinas, 

As lembranças mais cruéis, 

As mais silentes, graves, 

Irreveladas paisagens, 

Dores, 

Amores não cumpridos, 

Solidão, incertezas. 
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E aquele ato falho. 

E aquele beijo-cobra, 

Bífida língua, 

Veneno que não mata. 

 
E aquela, aquela, aquela 

Menina entre bordados, 

Entre linhos, cambraias, 

Entre sótão e claraboia, 

E o medo a subir devagarinho, 

A escada onde os degraus 

Estalam. 

Pele de ovo, pele de asno, 

Sob o colchão, a falta 

Como um grão de mostarda. 

 
Um dia ele morreu 

E era domingo, 

E eu nunca esquecerei 

O olhar da passagem. 

 
E agora Deus, o Diabo, 

O Setestrelo, as Parcas, 

O raio de Xangô, 

A Pitonisa, as Cartas, 

Quem me dará o rumo? 

Em que terreiro 

Baixará o Espirito? 

Que me queima e conserva, 

Brasa sobre brasa? 

 
Porque isso me pertence 

É parte do legado. 

Esse dom, essa falha, 
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Esse esgueirar-se 

Entre sílabas, sinais, 

Entre o visto e o nomeado. 

Apenas o Cordeiro de Deus 

E entre nós as palavras. Mansas 

Como feras mortas. 

Degoladas, intactas. 

Abril, 1994 

(FRAGA, 2008, p. 431-432) 

 
O título do poema retoma a ideia de catarse, conceito 

presente em Aristóteles, ligado à tragédia grega. O título esco- 

lhido coloca o fazer do poema na condição de uma prática que 

purga as emoções humanas, o que é importante para que o ser 

humano se mantenha em equilíbrio. O poema se coloca como 

cenário de comoção. 

Em “Catarse”, o eu poético afirma que a divindade lhe 

conferiu o dom da fala. No entanto, entre parênteses há um 

questionamento: ou o Diabo? Isto é, teria sido Deus ou o Dia- 

bo? Observamos como os dois parecem receber o mesmo des- 

taque a partir do uso da letra maiúscula. As palavras são com- 

paradas aos cravos, como que numa alusão ao texto bíblico. Os 

cravos que machucaram Cristo são transmutados nas palavras e, 

como aqueles, estas ferem o papel; penetram o vazio da página; 

deixam enigmas e imprimem suas marcas. 

O ato da escrita é apreendido como ácido, que corrói as en- 

tranhas; adentra no mais profundo do labirinto humano. A poeta 

constrói uma estrofe em que explora o uso dos adjetivos, como 

por exemplo, na referência às lembranças, as quais são cruéis; ou 

afirma que as paisagens são irreveladas, graves, silentes. As dores 

perpassam o processo da escritura, como prova também de amo- 

res não cumpridos; instantes de solidão, melancolia e dúvidas. 

Na terceira estrofe, o ato falho parece denotar que a es- 

crita convive com lacunas, com espaços que precisam ser pre- 
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enchidos. Ou seja, o escrever não implica a transcrição de algo 

pronto; porém, configura-se enquanto momento de buscar e 

nem sempre achar; instante de atos falhos, vazios, ausências. 

No poema, há também os instantes de traição e beijos-cobra; 

veneno que não mata; beijo de deslealdade e entrega; beijo de 

serpente, novamente parecendo fazer alusão ao texto religioso 

no que concerne à traição de Jesus Cristo por Judas Iscariotes, 

o qual usou o beijo como forma de dar a conhecer a figura de 

Cristo aos seus perseguidores. 

O poema pode ser apreendido pelo viés da analogia, en- 

quanto concepção de pluralidade textual. Há referência ao tex- 

to bíblico e à narrativa dos contos de fadas, o que notamos na 

quarta estrofe. A poeta parece brincar na quarta estrofe com o 

conto de Hans Christian Andersen (1805-1875) – “ A princesa 

e a ervilha”, de 1835. E é bem sugestiva a maneira como o eu 

lírico no corpo do poema repete o pronome demonstrativo: “E 

aquela, aquela, aquela”, como num exercício de buscar na me- 

mória a narrativa que retoma o tema da jovem que chega a um 

castelo para pedir abrigo, afirmando ser uma princesa. 

A rainha, para comprovar se a moça está dizendo a verdade, 

providencia que seja colocada uma ervilha sob diversos colchões e 

deixa a cama bastante alta. A jovem sobe através de uma escada, 

segurando o medo e, durante toda a noite, não consegue dormir, 

pois sente em sua pele sensível o grão da ervilha. O incômodo 

causado comprova que a jovem tem uma pele de ovo, uma pele 

fina que só mesmo uma princesa poderia ter. Em outro momen- 

to, a poeta chega a brincar com a ideia de uma pele de asno e faz 

alusão a outro conto, a uma versão de “Pele de burro”, do fran- 

cês Charles Perrault (1628-1703), denotando a sensibilidade que a 

pele grosseira de um animal como o burro escondia. 

Acompanhamos uma poesia em que está em destaque a ca- 

pacidade de perceber os detalhes, como por exemplo, o grão de 

mostarda; capaz de adentrar os territórios mais profundos; evocar 

o desconhecido. Nessa poesia, vai-se tecendo um texto de muitos 



 

 

recortes; um mosaico que diz da escrita poética o que é a poesia e 

faz do texto literário uma pluralidade de discursos; um amálgama 

de dizeres outros, reafirmando o campo da literatura como uma 

área de conhecimento que dá abertura para diversos discursos, o 

que encontra apoio teórico em Kristeva, para quem: 

 
O texto literário se apresenta como um sistema de cone- 

xões múltiplas. [...] O significado poético remete a signifi- 

cados discursivos outros, de modo que, no enunciado po- 

ético, se podem ler vários outros discursos. (KRISTEVA, 

1969, apud MOISÉS, 2004, p. 243). 

 
É interessante observamos como a poesia penetra no 

âmago das experiências, desfolhando as muitas narrativas para 

encontrar o caminho, hibrido por natureza. Ou seja, os arranjos 

são feitos no seio do trabalho poético de forma convincente e a 

intertextualidade com as narrativas apontam o poeta como um 

indivíduo carregado de sensibilidade, dono de uma percepção 

que capta a falta nos menores gestos. 

A respeito do diálogo entre os diversos gêneros, elenca- 

mos as considerações de Kristeva: 

 
[...] o texto literário se insere no conjunto dos textos: é 

uma escrita réplica (função ou negação) de uma outra (dos 

outros) texto (s) [...]; a linguagem poética aparece como 

um diálogo de textos. (KRISTEVA, 1969, apud MOISÉS, 

2004, p. 243). 

 
Temos uma poesia em que a linguagem assume o centro 

do fazer lírico e a poeta tem a liberdade de fazer suas combina- 

ções; transgredir regras; incitar e apontar caminhos vários ao 

leitor. É a poesia que se assume como tema, libertando-se de 

amarras, formato padrão, jogo de esquemas, medidas e regras 

fixas. É a poesia da modernidade, negando a própria moderni- 

dade e tendo, ironicamente, a consciência disso. É a poesia que 
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concebe a palavra como o “sinal de alguma coisa que não está 

ali” (NESTROVSKI, 1996, p. 08), isto é, a palavra faz o jogo 

da presença e ausência. Nomeia, mas não é a coisa em si. 

A palavra domada nomeia o mundo e instaura outra rea- 

lidade, que é regida pela analogia e em seu bojo convivem ele- 

mentos dissonantes, marcando uma perpétua transformação. O 

poema se torna o plasmar de vários instantes, gerando a consa- 

gração dos instantes, conforme Paz; a fusão das mais diferentes 

culturas, conhecimentos, povos e experiências. Citamos o autor 

mexicano, para o qual: 

 
Baudelaire não escreve: Deus criou o mundo, mas que o 

enunciou, disse-o. O mundo não é um conjunto de coisas 

mas de signos: o que denominamos coisas são palavras. 

Uma montanha é uma palavra, um rio é outra, uma pai- 

sagem é uma frase. E todas essas frases estão em contí- 

nua mudança: a correspondência universal significa uma 

perpétua metamorfose. O texto que é o mundo não é um 

texto único: cada página é a tradução e a metamorfose de 

outra e assim sucessivamente. O mundo é a metáfora de 

uma metáfora. O mundo perde sua realidade e se trans- 

forma em uma figura de linguagem. No centro da analo- 

gia há um buraco: a pluralidade de textos subentende que 

não há um texto original. Por essa cavidade precipitam-se 

e desaparecem, simultaneamente, a realidade do mundo 

e o sentido da linguagem. Porém não é Baudelaire, mas 

Mallarmé, quem se atreverá a contemplar esse buraco e a 

transformar essa contemplação do vazio na matéria de sua 

poesia. (PAZ, 1984, p. 98). 

 
O poema, tal como o universo, comporta o híbrido; é a 

mescla de vários gêneros, em suma, um desdobramento de tex- 

tos, um entrelaçamento de vozes, cuja envergadura centra-se na 

combinação de outros textos. Temos a retomada de elementos 

diversos e, por isso, no poema cabem as narrativas que têm na 

memória dos camponeses de uma idade longínqua, o material 
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para os contos de fadas; os textos bíblicos; as crenças nas cartas 

de tarô; as Parcas e a Pitonisa; o ambiente dos terreiros e dos 

deuses africanos ou mesmo o Setestrelo – elemento da cultura 

indígena da América Latina – que tem grande importância para 

o povo tupi-guarani, referindo-se também à religiosidade cristã 

ou ao universo grego, evocando na voz do poema diversas ou- 

tras vozes. 

 
as vozes do sujeito-escritor podem ser entrecortadas por 

várias outras vozes e por vários outros discursos. No que 

se refere às circunscrições temático-estilísticas, estas dizem 

respeito às experiências – a anterioridade discursiva – e a 

formação lingüística as quais o escritor é exposto. Nessas 

exposições, o sujeito escritor, via de regra, se circunscre- 

ve em determinadas situações enunciativas por escolha ou 

por adesão, no momento da instauração da temática e do 

estilo de narrativa ou de poética que objetiva construir/ 

constituir na sua obra. (SANTOS, 2003, p.47). 

 
O poema “Catarse”, como foi analisado, comprova que 

“A lírica moderna está rica de versos plenos de ressonâncias, de 

um patrimônio universal poético, mítico e arcaico. Nela compa- 

recem tradições do folclore. (FRIEDRICH, 1991, p. 166- 168). 

No centro da ação, a poeta trabalha as múltiplas metáforas 

que constituem seu texto e dizem das experiências do homem, 

cifrando e decifrando o universo, como aparece em Paz: 

 
Não é menos vertiginosa a outra ideia que obceca Baude- 

laire: se o universo é uma escrita cifrada, um idioma enig- 

mático, “o que é o poeta, no sentido mais amplo, senão 

um tradutor, um decifrador?” Cada poema é uma leitura da 

realidade; essa leitura é uma tradução; essa tradução é uma 

escrita: um voltar a cifrar a realidade decifrada. O poema é 

o doble do universo: uma escrita secreta, um espaço aberto 

de hieróglifos. Escrever um poema é decifrar o universo, 

só para cifrá-lo novamente. O jogo da analogia é infinito: 
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o leitor repete o gesto do poeta; a leitura é uma tradução 

que transforma o poema do poeta em poema do leitor. A 

poética da analogia consiste em conceber a criação lite- 

rária como uma tradução; essa tradução é múltipla e nos 

põe diante deste paradoxo: a pluralidade de autores. Uma 

pluralidade que dá no seguinte: o verdadeiro autor de um 

poema não é nem o poeta nem o leitor, mas a linguagem. 

Não quero dizer que a linguagem suprime a realidade do 

poeta e do leitor, mas que as compreende, as engloba: o 

poeta e o leitor são apenas dois momentos existenciais da 

linguagem. Se é verdade que eles se servem da linguagem 

para falar, também é verdade que a linguagem fala através 

deles. A idéia do mundo como um texto em movimento 

desemboca na desaparição do texto único; a idéia do po- 

eta como um tradutor ou decifrador causa a desaparição 

do autor. Contudo não foi Baudelaire, mas os poetas da 

segunda metade do século XX que fariam deste paradoxo 

um método poético. (PAZ, 1984, p. 98-99) 

 

O texto poético se torna como que metáfora do universo, 

um texto com todos os ritmos, por mais díspares que sejam e o 

poeta se coloca na condição de construtor dos muitos universos 

– aquele que decifra uma realidade e condensa a mesma no po- 

ema – o qual passa a ser uma linguagem cifrada. Ou seja, temos 

a descoberta de “realidades”, de universos, isto é, o exercício de 

decifrar para, em seguida, por intermédio novamente do vate, 

haver na realização do poema um novo processo de cifrar a rea- 

lidade. Esta é passada para o leitor, que tem também o papel da- 

quele que lê, reflete e decifra os mundos e vivências imaginadas. 

Segundo Paz, poeta e leitor estão a serviço de uma insti- 

tuição maior: a linguagem, que os engloba e confere existência, 

afirmando o fato de sermos seres de linguagem. Poeta e leitor 

partem assim da linguagem para desempenhar suas funções e a 

linguagem ganha corpo no uso que os sujeito fazem, havendo, 

então, um centro onde tudo se entrelaça – caminho de antí- 

teses e paradoxos, metáforas, caminho do simbólico – onde 
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alteridades são sonhadas como unidades e o homem vivencia a 

possibilidade de reconciliação. 

Logo, o que encontramos no poema “Catarse”, pode ser 

explicado mediante as considerações de Roberval Pereyr, que 

pontua “Em outras palavras: reconciliação simbólica do homem 

com seus opostos, nos planos individual, coletivo e cósmico: lu- 

gar intermediário entre o ser natural/inconsciente e o ser cultu- 

ral/consciente, nem uma coisa nem outra, mas fusão de ambas: 

aí é o homem. (PEREYR, 1987, p. 70). Não temos, portanto, a 

partir do comportamento do sujeito poético em “Catarse”, um 

caminho definido, mas a sinalização de múltiplos caminhos, os 

quais são vislumbrados na retomada dos elementos da mitologia 

greco-romana; da religiosidade cristã; do culto africano e afro 

-brasileiro, bem como na alusão à lenda indígena. 

Num mundo sem coerência, com a queda de Deus e 

um lugar vazio de comando; onde todas as coisas parecem 

caminhar à deriva, a analogia atua como forma de reunir to- 

dos os ritmos. 

 
A analogia concebe o mundo como ritmo: tudo se corres- 

ponde porque tudo ritma a e rima. A analogia não só é uma 

sintaxe cósmica, é também uma prosódia. Se o universo é 

u m texto ou um tecido de signos, a rotação desses signos 

é regida pelo ritmo. O mundo é um poema; o poema, por 

sua vez, é um mundo de ritmos e símbolos. Correspon- 

dência e analogia não são mais do que nomes do ritmo 

universal. (PAZ, 1984, p.88-89) 

 
Na sexta estrofe de “Catarse”, em tom interrogativo, o 

sujeito poético parece invocar de todas as divindades, a res- 

posta, isto é, questionando quem lhe dará o rumo, quem lhe 

guiará. A crença é direcionada para diversos seres, que assu- 

mem a mesma importância: Deus, Diabo, Setestrelo, as Parcas, 

a Pitonisa, Xangô. Acentua-se a ideia do texto como retalho de 

outros textos, recortes; e o princípio analógico como equiva- 
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lência entre todos os elementos dá o tom e segura a estrutura 

do poema. Em “Catarse”, há espaço para as diferenças, aliás, 

que deixam de lado suas peculiaridades, somando-se na cons- 

trução do poema: 

 
E agora Deus, o Diabo, 

O Setestrelo, as Parcas, 

O raio de Xangô, 

A Pitonisa, as Cartas, 

Quem me dará o rumo? 

Em que terreiro 

Baixará o Espirito? 

Que me queima e conserva, 

Brasa sobre brasa? 

 
O que poderia ser dissonante realiza-se como lugar de 

correspondência. O eu poético mescla referências de várias cul- 

turas; faz do poema um quadro tecido por muitos recortes; um 

caleidoscópio; um grande texto que gira em torno das diferen- 

ças, as quais não se anulam, tampouco são rivais. Deus e o Diabo 

figuram na mesma cena. Há lugar para as deusas romanas que 

fiam e destecem o fio da vida – as Parcas – o que nos deixa apre- 

ender a confirmação do escrever como o ato de tecer: deixar 

nascer a escrita; alimentá-la, cultivando sua extensão; e, por fim, 

corta-la, todavia não no sentido de um fim da existência e sim 

naquele instante de separação, corte que se dá quando obra e 

autor são separados e aquela fica a cargo do leitor. 

No tocante aos elementos que aparecem na sexta estrofe, 

a escrita surge como um ato norteado pelo rigor, delineada na 

presença do orixá da justiça, dos raios, trovão, fogo concreti- 

zados na figura de Xangô. A Pitonisa – sacerdotisa do tempo 

de Apolo – comporta o profético do Oráculo de Delfo e ma- 

terializa a recorrência à mitologia grega, presença recorrente na 

poesia de Myriam Fraga. O poema é prova dos questionamentos 
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feitos pelo sujeito, tanto é que a sexta estrofe apresenta um tom 

interrogativo, faz questionamentos. Logo, não existem fórmulas 

definidas, prontas para serem usadas, residindo nessa afirmação 

a crítica que é tão inerente ao fazer poético moderno. 

O poema está centrado na reunião de elementos contrá- 

rios, por isso evidenciamos o uso da analogia, o que encontra 

respaldo teórico nas reflexões presentes em Os filhos do barro, de 

Octavio Paz: 

 
A analogia é a ciência das correspondências. Só que é uma 

ciência que não vive senão graças às diferenças: precisa- 

mente porque isto não é aquilo, é capaz de lançar uma 

ponte entre isto e aquilo. A ponte é a palavra como ou a 

palavra é: isto é como aquilo, isto é aquilo. A ponte não 

suprime a distância: é uma mediação; tampouco anula as 

diferenças: estabelece uma relação entre termos distintos. 

A analogia é a metáfora na qual a alteridade se sonha uni- 

dade e a diferença projeta-se ilusoriamente como identida- 

de. Pela analogia, a paisagem confusa da pluralidade e da 

heterogeneidade ordena-se e torna-se inteligível; a analogia 

é a operação, por intermédio da qual, graças ao jogo das 

semelhanças, aceitamos as diferenças. (PAZ, 1984, p.99) 

 
O poema comporta todas as experiências, remontando às 

Cartas de Tarô, usadas na tentativa de decifrar o rumo das “vivên- 

cias” do homem, o que dá margem também para entendermos a es- 

crita como um jogo, em que nada está às claras. A ideia de lançar as 

cartas deixa entrever a possibilidade de decifrar os mistérios, captan- 

do o que elas dizem, o que o futuro reserva. No caso do poema, o 

lúdico concentra-se em desvendar o que cada um pode dizer e este 

sempre diz além; ultrapassa o sentido ordinário das palavras; a rigi- 

dez da linguagem e mantém o campo semântico moldado pela la- 

bilidade. Para tal fim, tomamos como ponto de partida o corpo do 

poema, que é também o universo de metáforas, espaço da analogia, 

cenário de símbolos. Nas curvas do poema, deslizam equivalências 
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e ele desnuda horizontes de possíveis, instantes de redescobertas, 

comungando com as considerações de José Paulo Paes, para quem: 

“A concepção de ser a poesia metáfora do mundo se confirma no 

seu poder de revelar o universal no particular. Daí lhe vem o valor 

heurístico de redescoberta do mundo: para além da realidade factu- 

al, ela nos leva até outra, a do possível” (PAES, 1997, p. 32). 

Na última estrofe do poema “Catarse”, destaca-se a cons- 

ciência de ser a quem foi destinado um dom, uma habilidade, 

mas, ao mesmo tempo, a certeza quanto à falha, criando um 

cenário de contradição, paradoxos; na verdade, temos a ambi- 

guidade, visto que o humano traz o dom conferido pelos deuses, 

todavia carrega na mesma proporção a falha, a impossibilidade e 

engendra uma natureza dúbia: humana/ divina, rompendo com 

o princípio de unidade de Pârmenides. 

Em síntese, o eu se coloca como ser dotado para uma 

função, todavia consciente de sua falha, marcada na impossi- 

bilidade, o que faz parte do legado: “Esse esgueirar-se/ Entre 

sílabas, sinais,/ Entre o visto e o nomeado./Apenas o Cordeiro 

de Deus/ E entre nós as palavras. Mansas/ Como feras mortas./ 

Degoladas, intactas”. Cabe à poeta o papel de transitar entre o 

visto e o nomeado. Pairando sobre tudo, a divindade, o Cordeiro 

de Deus, que nomeou e deu forma ao vazio. No exercício po- 

ético, parece ocorrer algo parecido, já que as palavras amansa- 

das, domadas pelo poder do demiurgo, nomeiam e dão origem 

a contextos diversos. As palavras trabalhadas no horizonte da 

lírica atuam como “[...] pontes que nos levam à outra margem, 

portas que se abrem para outro mundo de significados impos- 

síveis de serem ditos pela mera linguagem. Ser ambivalente, a 

palavra poética é plenamente o que é – ritmo, cor, significado 

– e, ainda assim, é outra coisa: imagem” (PAZ, 1982, p. 26-27). 

O poeta molda as palavras de forma a comportarem as 

experiências pretendidas no exercício da poética, fazendo as 

palavras perderem seu sentido limitado, ao passo que abre um 

leque de outras possibilidades e confirma: “Frente à rigidez e à 
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imobilidade dos princípios lógicos, onde os extremos jamais se 

tocam (“O ser é; o não-ser não é”), a infinita mobilidade da po- 

esia, onde os extremos se tocam, se chocam e até mesmo trans- 

formam-se uns nos outros.” (PEREYR, 1987, p. 71). Em suma, 

a poeta figura como mestre no trato com as palavras; explora as 

potencialidades da língua, na verdade, transgredindo o campo 

linguístico a favor do processo de escritura literária. 
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