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Em Dona Flor, por exemplo, trabalhei com a língua popular mais 

viva. É, sem dúvida, de todos os meus livros, aquele que foi escrito na 

língua mais baiana, com um vocabulário absolutamente baiano. 

Jorge Amado 
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Jorge Amado em curso 

A criação de um curso permanente de estudos sobre Jorge 

Amado com a chancela da Academia de Letras da Bahia, veio ofi- 

cializar uma parceria estabelecida entre as duas instituições desde a 

criação da Fundação Casa de Jorge Amado, que tem como objetivo 

primordial preservar, estudar e divulgar a obra do escritor, e, por 

extensão, a cultura e a literatura da Bahia. 

A ALB e a FCJA tornaram-se parceiras de projetos e ações no 

campo da cultura, contando também com o apoio do Programa de 

Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural, da UEFS, além 

da contribuição sempre presente do Instituto de Letras da UFBA e 

da Universidade do Estado da Bahia - UNEB. Estas relações têm sido 

indispensáveis para que o nosso projeto de propiciar estudos e pes- 

quisas sobre a obra do autor pudesse ser desenvolvido, nos últimos 

30 anos, alcançando o pleno êxito. 

Em todas as suas edições, este curso não se restringe apenas, o 

que já seria muito, aos estudos amadianos, mas, igualmente, à pro- 

moção da literatura brasileira de uma maneira geral. 

São conferências e comunicações que abordam diversos temas 

e aspectos da ficção amadiana, o que comprova o alto grau de in- 

teresse e diversificação dos estudos acadêmicos sobre o autor. Isto 

reafirma sua permanência e atualidade, ao tempo em que acrescenta 

novos e importantes subsídios para a construção de uma memória 

bibliográfica cada vez mais significativa e abrangente em torno de 

sua obra. 

Os organizadores 
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O LIVRO DOS ADYNATHA E A CIDADE DE NÃO-DIZER 
NA POESIA DE MYRIAM FRAGA 
 Andréa Silva Santos 

 

 
a lírica de Myriam Fraga, a cidade amalgama experiências 

em um cenário de conflitos, contradições, o que dialoga com 

as reflexões de A escrita das Cidades, de Luís Roberto do Nascimen- 

to Silva (1994). Em meio às tensões, a paisagem urbana encerra em 

seu bojo várias impossibilidades, como no poema I – ―Definição ou 

da impossibilidade de dizer‖, que está no Livro dos adynata (1973), 

considerado por Bóris Schnaiderman (2008), como um longo dis- 

curso poético que reflete sobre a impossibilidade de dizer. 

No que concerne ao termo adynata, como destaca Jerusa Pires 

Ferreira (2008), no ensaio ―De poesia, amizade e o Livro dos ady- 
nata”, a palavra grega configura o sentido daquilo que está fora do 

lugar, em desordem, já que ―O tópico dos ―adynata‖ está muito liga- 

do ao mundo virado de cabeça para baixo, uma recorrência que, na 

poesia medieval, foi muito intensa, o mundo ao contrário, ao revés‖ 

(p. 141). As ideias que circulam em torno da palavra ―adynata‖ na 

poesia de Myriam Fraga também são apresentadas por João Carlos 

Teixeira Gomes (2011), que pontua terem surgido com os poetas 

antigos os impossibia, ―expediente de linguagem poética também 

conhecido como os adynata (adynaton, no singular), [...]‖ (p. 178). 

Partimos, então, do poema elencado no intuito de analisar o 

fazer poético, que dribla as barreiras do silêncio, vai além, sustenta- 

se no ato contemporâneo de deslocamento, problematiza o presen- 
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te, conforme Giorgio Agamben (2009); questiona as interdições do 

discurso, o que ligamos às considerações de Michel Foucault (2005), 

trapaceia a língua, conforme Barthes (1989) e funda, no exercício 

lírico, o ato de dizer. 

Introduzimos o poema ―Definição ou da impossibilidade de dizer‖, 

cujos versos confirmam a problemática sobre a qual nos debruçamos. 

Definição ou da impossibilidade de dizer 

Aqui não falo 

Que a língua é um travo 

De maldizer 

E não desminto, 

Antes o avesso 

Sinto 

Do não dito 

Carrego um peso 

Por isso, 

Por tudo o que calando 

Consinto. 

E, no entanto sei 

Do pouso aéreo 

Da verdade, 

Como navalhas ásperas 

Sintaxe de claridade. 

E, no entanto, do 

Que sei não digo, 

Antes calo. 

Ferrolhos na cara 

Maxilas-tenazes 

Sem alarme. 

[...] 

As palavras dissolvem-se 

Em seu ácido 
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Silêncio e se devoram, 

Alimento e fome 

De si mesmas. 

Aqui não falo, 

Antes me calo, 

Que a vida é um favo 

De maldizer 

E me sustento 

Do que reparo 

E em silo guardo 

De apodrecer 

Carrego cestos 

Em mim balaios 

De não dizer 

[...] 

Cidade de não ver, 

De não dizer. 

Antes os olhos cegos 

As mãos algemadas, 

Que este súbito saber 

De segredos fechados. 

Urbe selada 

Sangrando o lacre 

De seus sinetes. 

Emparedada 

No seu silêncio 

De sete portas 

Se abrindo ao medo. 

[...] 

Navegar no silêncio. 

A paisagem 

Branca é de cal. 
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Navegar no silêncio. 

O que apascento 

É um bando mudo 

De semoventes. 

Navegar no silêncio. 

(FRAGA, 2008, p. 139-43). 

No contexto do poema, o eu lírico afirma a complexidade no 

que se refere ao dizer. Lemos um poema marcado pela impossibi- 

lidade e esta é acentuada mediante o uso recorrente do advérbio de 

negação. O vocábulo ―não‖ aparece oito vezes ao longo dos excertos 

do texto, dos quais destacamos alguns: 

Aqui não falo/ E não desminto/ E, no entanto, do 

Que sei não digo,/ Aqui não falo,/ Cidade de não ver, 

De não dizer. 

A fala é silenciada e o momento se revela tenso, perigoso. 

Myriam Fraga consegue pintar como que um império do medo, pa- 

recendo mesmo dialogar com o poema ―Congresso Internacional 

do Medo‖, que faz parte da obra Sentimento do mundo, de Carlos 

Drummond de Andrade, escrita entre 1935 e 1940 e publicada pela 

primeira vez em 1940. 

Citamos o poema de Drummond: 

Congresso Internacional do Medo 

Provisoriamente não cantaremos o amor, 

que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. 
Cantaremos o medo, que estereliza os abraços, 

não cantaremos o ódio, porque este não existe, 

existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro, 

o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, 

o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas, 

cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, 

cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte, 

depois morreremos de medo 

e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. 

(DRUMMOND, 2012, p. 49). 
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Delineia-se nos versos de Fraga, bem como em Drummond o 

medo diante de um tempo de opressão, que exige bocas caladas. Te- 

mos um momento de grades e violência; de cerceamento de liber- 

dade; época de homens partidos e que devem partir; momento de 

exílio; de criaturas semoventes, mudas, desamparadas como Fraga 

acentua: ―O que apascento/É um bando mudo/De semoventes‖. É 

interessante o uso do léxico: ―apascentar‖, que coloca em cena o ato 

de conduzir, de levar a algum lugar. Todavia, o sujeito poético afirma 

que se trata de um bando de seres semoventes e emudecidos, ou seja, 

comandados e destituídos de seus direitos, entre eles, a proibição 

quanto à prática do discurso. Uma possibilidade de leitura que des- 

tacamos está voltada para a condição humana: seres tratados como 

bichos, guiados, comandados, em suma, obrigados a se calarem. 

Acompanhamos instantes de disfarçar a verdade; instante de 

medo. Temos uma cidade cercada: ―Urbe selada/Sangrando o la- 

cre/De seus sinetes.‖ É tempo de temor, em que as pessoas não se 

revelam; não mostram amor, tampouco seus desejos, ideologias. É 

tempo de calar-se, de proteger-se, como aponta muito bem Myriam 

Fraga nos versos: ―balaios de não dizer‖; tempo de abraços contidos, 

de não cantar o amor, de temer todos e tudo e de morrer em nome 

do medo, como nota Drummond: 

cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, 

cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte, 

depois morreremos de medo. 

o tempo é o dos espectros, indivíduos paralisados ante os aconte- 

cimentos; tempo de figuração de uma paisagem incerta e no final, 

no poema de Drummond, depois do medo: ―sobre nossos túmulos 

nascerão flores amarelas e medrosas‖. 

As imagens urbanas surgem horrendas. São cidades emparedas; 

imagens irreais, reflexos de Babel a perpassarem os tempos; pintu- 

ras surreais, o que retoma as considerações de José Carlos Teixeira 

Gomes a respeito dos adynata, pois ―Os adynata indicam uma trans- 

gressão potencial dos fatos da realidade empírica. Sugerem a possi- 

bilidade de um mundo invertido, construído às avessas, contrário 

aos ordenamentos da razão e da natureza‖. (p. 179). 

A cidade é vista como palco marcado pelo medo/ um cenário 
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de violência em que até mesmo as palavras são corroídas pelo silên- 

cio ordenado; são geradoras de um discurso que oprime, fazendo 

vítimas: 

As palavras dissolvem-se 

Em seu ácido 

Silêncio e se devoram, 

Alimento e fome 

De si mesmas. 

E mais: 

Carrego cestos 

Em mim balaios 

De não dizer 

O que visualizamos é a urbe e sua ―realidade‖ ilógica, onde 

transitam seres silenciados; espaço em que a palavra já nasce entre- 

cortada pelo silêncio, volta-se para ele, ou seja, é engolfada por on- 

das que emudecem qualquer som ou a possibilidade de um discurso 

que conteste o estabelecido. 

Outro ponto a que podemos fazer referência situa-se no âm- 

bito da linguagem — instrumento atravessado pelo poder; todavia 

também falho, incapaz de captar tudo o que se almeja dizer. Logo, 

como não carregar ―balaios de não dizer‖? A própria língua, confor- 

me Barthes (1989), é fascista e obriga a dizer. Mas, o dizer implica, 

certamente, a produção de um discurso conivente com a rede de dis- 

cursos aptos a circularem na sociedade. Como, então, proferir um 

discurso capaz de se sustentar em uma conjuntura que lhe é desfa- 

vorável? E a literatura, geralmente, caminha meio que na contramão 

de certas ordens, tecendo sua própria lógica. 

A dificuldade na circulação dos discursos no espaço urbano 

é percebida até mesmo no uso de certos vocábulos escolhidos por 

Myriam Fraga, que materializam imagens de violência, como ―ferro- 

lhos na cara‖, ―maxilas-tenazes‖, ―navalhas ásperas‖, revelando um 

estado em que é preferível estar cego e algemado a ter conhecimento 

de segredos. O eu lírico é atravessado pela dor em saber que existe o 

problema e, ao calar-se, acaba consentindo com o quadro opressor: 
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Carrego um peso 

Por isso, 

Por tudo o que calando 

Consinto. 

Tudo isso confirma a existência de um mundo absurdo, susten- 

tando um tempo obscuro, como enfatizamos nos versos da escritora 

portuguesa Sophia de Melo Breyner Andresen, o que mostra que os 

poemas podem dialogar: 

Este é o tempo 

Da selva mais obscura 

Até o ar azul se tornou grades 

E a luz do sol se tornou impura 

Esta é a noite 

Densa dos chacais 

Pesada de amargura 

Este é o tempo em que os homens renunciam. 

(ANDRESEN, 2004, p. 110). 

No poema sem título de Sophia Breyner, o qual está no livro 

Mar novo, publicado em 1958, é tempo de selva, amargura; é tempo 

dos que saem à caça, dos chacais — animais que se alimentam de 

outros bichos e que têm hábitos noturnos; é na noite que se ouvem 

seus gritos, uivos que incomodam e amedrontam as pessoas. Cre- 

mos ser possível fazer um paralelo entre as ideias do poema e o pró- 

prio contexto político de Portugal na época, uma vez que o regime 

do Estado Novo, comandado por Antonio Oliveira Salazar durante 

muitos anos, implicou uma política conservadora, com poderes cen- 

trados no Estado, que impunha suas ideologias na vida das pessoas 

em todas as áreas possíveis, reprimindo práticas e posicionamentos 

que ferissem os interesses da Nação. Assim, os chacais nos remon- 

tam até mesmo à figura daqueles que detém o poder, que formam o 

aparato, muitas vezes, de uma polícia altamente repressiva, suporte 

do Estado e instrumentalizada para silenciar qualquer forma de ação 

transgressora daqueles que se colocassem em posição contrária aos 

valores defendidos pelo Regime. Acompanhamos as imagens de noi- 
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tes pesadas; de tempo de renúncias. O poema plasma um tempo de 

repressão, estabelecendo pontes com a escrita de Fraga, bem como 

uma relação com o poema de Carlos Drummond, formando uma 

rede de discursos, o que prova que: 

O texto literário se apresenta como um sistema de conexões 

múltiplas. [...] O significado poético remete a significados 

discursivos outros, de modo que, no enunciado poético, se 

podem ler vários outros discursos. (KRISTEVA, 1969, apud 

MOISÉS, 2004, p. 243). 

O poema do Drummond situa-se em um momento do pós 

I Guerra Mundial que, como sabemos já sinalizava a iminência de 

outra guerra, e o de Myriam Fraga integra uma obra escrita em 1973, 

período em que o Brasil vivia a opressão da Ditadura Militar. Enten- 

demos que, da mesma forma que o moço de Itabira, a escritora está 

inserida em um contexto e momento social, político e econômico, 

portanto não é indiferente ao que ocorre em seu entorno, o mesmo 

ocorre com Sophia Breyner. Nos três, há um olhar voltado para a 

preocupação social. O sentir-se na opressão, com a liberdade tolhida 

pode conferir ao tom que brota dos versos de Fraga o peso dos anos 

de censura; do exílio de artistas; da violência física, psicológica; da 

negação do direito de expressão; do medo sentido em casa e em to- 

dos os lugares. Tudo isso sintetiza o quadro das impossibilidades e 

revela a urbe desenhada nos versos: 

Emparedada 

No seu silêncio 

De sete portas 

Se abrindo ao medo. 

Não devemos esquecer, no entanto, que o poema navega sem- 

pre na confluência do atemporal e do contingente. Ele, ainda que 

parta de um dado momento na história de um povo, no âmbito de 

uma cultura, revela outras verdades; novas percepções; configura 

outra voz; recria ―realidades‖; vai além do momento datado, alcan- 

çando o intemporal através de imagens e de um ritmo que nasce 

nos arranjos operados na e pela linguagem. A respeito das imagens, 

Cleise Mendes pontua: 
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observar a ação da linguagem, a tessitura de som e sentido 

que é capaz de plasmar cenas, de engendrar acontecimen- 

tos. Cenas e acontecimentos que só podem ter existência 

naquele espaço, o espaço da linguagem, o espaço do poema 

(2008, p. 70). 

Assim, mesmo estabelecendo links com o momento em que 

Myriam viveu, os ―acontecimentos‖ ganham outra roupagem no uni- 

verso da escrita; são marcados por um ritmo especial e criam imagens 

que se colocam para o leitor a partir de uma ―realidade‖ discursiva 

instaurada nos contornos do poema. Fraga traz a visão da cidade, reto- 

mando o mito de fundação de Tebas, a cidade e suas sete portas, cada 

uma representando uma das cordas da lira do Deus Apolo. 

A urbe revela-se para o sujeito poético em toda a sua impossibi- 

lidade de ser lida e vista, propondo múltiplos caminhos: 

[...] Cidade de não ver,/ 

De não dizer. 

O eu lírico perscruta a cidade na tentativa de ler o ilegível, de 

encontrar os caminhos, uma saída no labirinto — Teseu frente ao 

monstro urbano. A cidade surge como o espaço em que ninguém se 

entende: 

A cidade é irreal porque se torna uma intrincada teia de sen- 

tidos desencontrados e em desarmonia, cuja lógica foge à 

percepção imediata. Inóspito cenário de multidão e solidão, 

diferenças, interesses e linguagens, a urbe moderna encarna 

o emblema da mítica Babel e se apresenta como problemáti- 

ca esfinge; ilegível e indecifrável (FONSECA, 2009, p.60-1). 

Entre sentidos que não se sustentam e cidades erguidas atra- 

vés dos versos, Myriam Fraga confirma que: ―Ler/escrever a cidade é 

tentar captá-la nessas dobras; é inventar a metáfora que a inscreve, é 

construir a sua possível leitura. Cidade: linguagem dobrada, em bus- 

ca de ordenação‖ (GOMES, 1994, p. 29). E, para apreender a urbe, a 

língua ganha contornos de mal dizer, traçando uma espécie de brin- 

cadeira sonora percebida no par: travo/favo, como ressaltamos nas 

estrofes: 
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Aqui não falo, 

Antes me calo, 

Que a vida é um favo 

De maldizer 

Aqui não falo 

Que a língua é um travo 

De maldizer 

Evidenciamos o tom crítico, irônico que perpassa o poema ―In- 

definição ou da impossibilidade de dizer‖, bem como o desencanto 

que o eu lírico imprime em cada verso, comportando-se como se es- 

tivesse a ―trovar‖ a sua insatisfação diante da cidade ilegível, múltipla 

em suas estratégias para não se deixar ler, captar. Observamos uma 

espécie de diálogo com as cantigas medievais — pertencentes ao Tro- 

vadorismo — isto é, ocorre um retorno do sujeito poético a outro tem- 

po, bem como a ressignificação de elementos deste período, situando- 

se no instante atual, o que opera um processo de apropriação crítica, 

guiada por um olhar contemporâneo, como apontamos em Giorgio 

Agamben, na obra O que é o contemporâneo? e outros ensaios (2009): 

A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação 

com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tem- 

po, dele toma distâncias; mais precisamente, essa é a relação 

com o tempo que a este adere através de dissociação e um 

anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente 

com a época, que em todos os aspectos a esta aderem perfei- 

tamente, não são contemporâneos porque, exatamente por 

isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar 

sobre ela (AGAMBEN, 2009, p. 59). 

Se as cantigas de escárnio e maldizer dirigiam suas críticas a 

alguém, a poesia de Fraga, ao contrário, concentra a força no quadro 

que se delineia a sua frente, na cidade inóspita. A poesia critica não 

um sujeito particular, mas problematiza as condições que perpassam 

a conjuntura social, um sistema vigente frio, impiedoso. A prática 

poética deixa entrever a preocupação com o seu tempo, configuran- 

do-se, assim, como contemporâneo. 

Segundo Agamben: 
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Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramen- 

te contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente 

com este, nem está adequado às suas pretensões e é, portan- 

to, nesse sentido, inatual; mas exatamente por isso, exata- 

mente através desse deslocamento e desse anacronismo, ele 

é capaz, mais do que os outros, de perceber e apreender o 

seu tempo. (AGAMBEN, 2009, p.58-9) 

A partir das reflexões de Agamben, o ser contemporâneo deno- 

ta não estar totalmente em consonância com o tempo ―vivenciado‖ 

e opera um deslocamento, uma postura anacrônica, direcionando o 

seu olhar para outras culturas, tempos e espaços, o que lhe permite 

apreender questões próprias do seu tempo com mais profundidade. 

A obra poética de Myriam Fraga revela isso, pois problematiza di- 

versas questões, ao tecer um discurso que vai de encontro às várias 

impossibilidades: de ver, ser e dizer. 

A escritora que bebe tanto na fonte do mito, revelando a influência 

da cultura grega, consegue, em meio às manobras dos versos, em suas 

retomadas de outras culturas, mesmo estando mergulhada no universo 

que constrói, manter-se a certa distância; problematizar a situação de 

seu tempo através de referência a outros gêneros, como as cantigas do 

Trovadorismo, ou mesmo ao mito de fundação de Tebas e suas sete por- 

tas, que no poema, coloca-se como a cidade dominada pelo medo em 

seus muitos portais. É a cidade que orienta todas as ações repressoras ou 

mesmo paralisa as reações e indivíduos, revelando que as coisas estão 

fora de seus lugares, de cabeça para baixo, como bem define o adynata. 

E, para Giorgio Agamben, ―a poesia é esse movimento do olhar 

para trás operado no poema e, portanto, um olhar para o não-vivido 

no que é vivido, tal como a vida do contemporâneo‖. (2009, p. 19). E 

a poesia de Myriam Fraga representa esse deslocamento, bebendo em 

outras fontes, como muitos mitos gregos, bem como fazendo referên- 

cia ao Trovadorismo. A lírica de Fraga recolhe signos que, reelabora- 

dos, afirmam o quanto as experiências humanas estão em choque. 

Se há de alguma forma uma referência à opressão da ditadura 

militar, o sujeito poético volta-se para o Trovadorismo, fixa o olhar 

para o que não viveu a partir das experiências, isto é, do ―vivido‖, 

marcando a condição e prática do que é ser contemporâneo. 
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Na verdade, podemos compreender o retorno aos gêneros elen- 

cados no sentido da sátira, da crítica e esta se dirige à condição da 

cidade, metáfora do humano. Destacamos o trocadilho entrecortado 

pelo paradoxo nas imagens: ―Aqui não falo/Que a língua é um travo/ 

De maldizer‖ e, por outro lado, ―Que a vida é um favo/De maldizer‖, 

operando sentidos que transitam entre o amargo da língua de ―mal- 

dizer‖ — o travo — e o ―doce‖, presente no vocábulo favo, que se 

direciona também para o termo ―maldizer‖. 

A literatura encontra o tom e, mesmo nos momentos em que 

tudo converge para a proibição da liberdade de expressão; do po- 

sicionamento crítico de artistas; escritores, portas se entreabrem e 

entram em cena as formas dribladas de dizer no ―não dizer; de ver 

na impossibilidade de enxergar; outros sentidos são construídos. A 

poesia se coloca como um discurso capaz de mostrar que Myriam 

Fraga não compartilha da mesma rede de discursos vigentes e im- 

postos. Ela encontra a forma de 

[...] trapacear com a língua, trapacear a língua. Essa trapaça 

salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ou- 

vir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução 

permanente da linguagem, eu a chamo, quanto a mim: lite- 

ratura. (BARTHES, 1989, p. 9). 

Entendemos que o poema, no ato de negação da fala, imposta por 

quem não se interessa pelo que a arte tem a dizer, instaura um discurso 

que leva à reflexão, que abre outras possibilidades de leitura do mundo, 

do sujeito e de sua condição no espaço da cidade, no bojo da cultura. 

A poesia nos leva a entender que a escritora ocupa outra cena 

de enunciação, podendo proferir um discurso diferente e, mesmo 

quando o sujeito poético afirma: ―Cidade de não ver/ De não di- 

zer‖, a poesia rompe as malhas de interdição da Ordem do Discurso, 

que afirma que nem todos podem dizer qualquer coisa em qualquer 

lugar, parafraseando as ideias de Michel Foucault (2005). Se a in- 

terdição é marcada pelo silêncio forçado, as algemas, os sinetes a 

lacrarem a cidade, o eu lírico cria desvios, transita por outras trilhas 

e contesta uma dada situação, afirmando o olhar contemporâneo e 

comprometido presente na produção de Myriam Fraga. 
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