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RESUMO 

 

 

Centrado nos Estudos da Utopia, este trabalho tem como uma de suas motivações refletir 

sobre as relações entre poesia e utopia, tendo como objeto central a poesia do escritor 

contemporâneo e alagoano Marlon Silva. Trata-se de um estudo desenvolvido no projeto 

Utopismos Brasileiros: um inventário cultural (PIBIC 2012/2013), vinculado ao diretório de 

pesquisa Literatura e Utopia. O estudo analisa o poema “Monólogo para um faminto”, 

publicado na coletânea Lá do ca(r)osso (2011), destacando as reconfigurações utópicas e/ou 

distópicas da cultura a partir das observações de recorrências temáticas e formais relacionadas 

ao gênero do utopismo literário. As reflexões são subsidiadas por leituras de teorizações sobre 

o conceito de utopia (COELHO, 1980; MORUS, 1998); e sobre a sátira (MOISÉS, 1968). A 

discussão sobre a interface entre poesia e utopia toma como base os estudos de Oliveira 

(2010) e Franco Júnior (1998). Com a leitura do referido poema, apontamos as formas e 

conteúdos utópicos/distópicos metaforizados pela poética de Silva, observando o comentário 

crítico prévio sobre a “negatividade lírica” em sua obra (MORAES, 2011) e estendendo esta 

compreensão à representação do poema em foco como uma espécie de “cocanha às avessas”, 

pelo seu forte significado simbólico em relação à falta; e à noção de poesia distópica que, por 

sua vez, pode agir numa função de antecipação utópica. Os nossos resultados apontam que a 

expressão da utopia na lírica marloniana surge como um apelo a uma conscientização e 

engajamento crítico do público leitor sobre as condições políticas e culturais da sociedade 

contemporânea. O trabalho aponta também um possível percurso para o estudo do texto do 

poeta, a partir do diálogo que enfatiza os eixos intertextuais com o subgênero da cocanha 

medieval, o que possibilita um maior aprofundamento da reflexão sobre as interfaces entre 

poesia e utopia. A leitura da obra de Marlon Silva contribui também para a questão da 

visibilidade da produção poética alagoana contemporânea, consolidando, assim, o 

                                                           
1
  Graduando em Letras pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal). 

2
  Profa. pós- doutora da Faculdade de Letras (Ufal). 

 

 

 



mapeamento dos utopismos em nossa cultura; e para a construção de um aparato analítico 

para abordagem de uma poética utópica e/ou distópica. 
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INTRODUÇÃO 

 

A proposta deste trabalho tem como uma de suas motivações refletir sobre as relações 

entre poesia e utopia, tendo como ponto de partida o poema “Monólogo para o faminto”, 

publicado na coletânea Lá do ca(r)osso (2011), de Marlon Silva, poeta alagoano 

contemporâneo, cuja produção poética apresenta um rico material para estudos das utopias e 

distopias da cultura, que tem norteado os nossos trabalhos. Embora seja um autor pouco 

conhecido nos meios acadêmicos e do público leitor mais geral (fator que não se deve à baixa 

qualidade literária de suas obras, mas, em grande parte, à ausência de políticas culturais em 

nosso estado), Marlon Silva conta com uma significativa obra poética no cenário da literatura 

alagoana. 

Selecionada como corpus desta pesquisa, a poesia de Marlon se destaca não somente 

pelo caráter utópico/distópico presente em alguns poemas da obra Lá do ca(r)osso (2011), 

mas ainda se notabiliza por um alto nível de inventividade, diversidade, e, não menos 

importante, pelo conteúdo fortemente político de suas obras. Esses são, aliás, alguns dos 

procedimentos que definem o processo de gestação das obras literárias do autor, em que se 

percebe um escrupuloso cuidado em torno da organização artística no esboço de suas obras: 

os poemas nos seus livros nunca estão dispostos de forma isolada, aleatória, tendendo ao 

avulso. Há, pelo contrário, digamos assim, uma “identidade poética” – entendida como um 

certo projeto poético – que aproxima os poemas em cada obra: seja pela temática, seja por 

algumas posturas com relação à linguagem ou à própria poesia. 

Por se tratar de uma pesquisa desenvolvida no projeto Utopismos Brasileiros: um 

inventário cultural, este trabalho está, por sua vez, vinculado ao diretório de pesquisa 

Literatura e utopia
3
. O interesse por esse estudo, pois, tendo como base a poesia do referido 

                                                           
3
  Criado em 2000, coordenado pela profa. Ildney Cavalcanti.  



autor, surgiu a partir de um trabalho desenvolvido no âmbito das atividades de iniciação 

científica (PIBIC 2012/2013) intitulado Dimensões utópicas em poemas de Marlon Silva, e 

justifica-se pela necessidade de, a partir dessa pesquisa, observar na poesia alagoana 

contemporânea aspectos temáticos e formais relacionadas ao gênero do utopismo literário, 

como uma forma de mapear traços e/ou recorrências utópicas/distópicas dos utopismos 

alagoanos, com uma visão voltada mais para a interface das relações entre poesia e utopia. 

 

 

UTOPIA AO LONGO DA HISTÓRIA, UM PERCURSO BREVE 

 

A discussão que segue está organizada em três momentos. Inicialmente são expostas 

algumas definições para a compreensão do conceito de utopia, com uma reflexão que explora 

a obra Utopia de Thomas More como locus classicus do gênero e comentários, a partir de 

leituras de Coelho (1980), sobre o conceito; e de Moisés (1968), sobre a sátira, por se tratar de 

um gênero literário que contribuiu para a composição da obra de More cujos traços estruturais 

ecoam no gênero dos utopismos literários. Em seguida, são discutidas as relações entre poesia 

e utopia a partir de estudos de Oliveira (2010), Beatriz Berrini (1997) e Franco Júnior (1998) 

sobre essa interface. Estas duas vertentes oferecem os subsídios para a leitura das dimensões 

utópicas que investigamos nos poemas de Marlon Silva, selecionados das coletâneas 

Frenteverso (2003) e Lá do ca(r)osso (2011). A análise literária de sua poesia será 

apresentada no terceiro momento da discussão. 

A concepção de utopia, de alguma maneira, está frequentemente ligada à ideia de um 

sonho bom ou de um lugar agradável. É a denominação dada à comunidade ideal, “na qual as 

pessoas vivem em harmonia e em condições perfeitas”, segundo Berrini (1997, p.11).  

Etimologicamente, a palavra é de origem grega e soma a partícula où, que significa não, com 

topos, que quer dizer lugar. Utopia é, nesse sentido, o não-lugar, ou o lugar nenhum. O 

surgimento do termo, na literatura, conforme salienta Renildo Ribeiro (2006), deve-se ao 

texto de Thomas More, obra que designava um espaço insular, um novo espaço, onde o 

regime de governo era uma república ideal. Considerada, pois, pelos estudiosos da utopia 

como um modelo de funcionamento do discurso utópico, a Utopia de More, escrita em 1516, 

é tida como a obra que inaugura o gênero, sendo, portanto, leitura obrigatória para os que se 

interessam pelos estudos das representações utópicas/distópicas da/na cultura.   



Na obra de Thomas More (1516),
4
 Utopia é uma ilha perdida em algum lugar do 

mundo, cuja capital é Amaurotum (cidade do sonho), banhada pelo Anydrus (rio sem água). 

Seus cidadãos são os alaopolitas (cidadãos sem cidade), governados pelos ademus (aqueles 

que não têm povo) e seus vizinhos são os achorianos (homens sem país). Muitos outros nomes 

aparecem no texto marcado pela sátira que, segundo Massaud Moisés,  

é uma modalidade literária ou tom narrativo que consiste na crítica das instituições 

ou pessoas, na censura dos males da sociedade ou dos indivíduos, ela [...] pressupõe 

uma atitude ofensiva, ainda quando dissimulada: o ataque é a sua mola básica. 

(1986, p. 469). 

 

A Utopia de More, preocupado com a situação política que tomava conta da Inglaterra 

marcada pela desigualdade na distribuição da renda e com as classes desfavorecidas assoladas 

pela fome, representa em sua composição uma crítica inovadora fundamentada ao regime 

burguês em ascensão e uma análise profunda das particularidades inerentes ao feudalismo em 

decadência. Buscando uma solução social que atendesse às esperanças consideradas pela 

sociedade da época como justas, a obra propõe um modelo de Estado cujo funcionamento se 

dá na mais perfeita harmonia, abrindo, assim, caminho para a ideia de eu-topia, ou lugar ideal, 

marcado linguisticamente pelo sufixo justaposto ao oú referido acima. Esse amálgama gera o 

rico neologismo cujo uso vai muito além do título da obra de More.   

No século XIX observa-se um renovado viés utópico através das ideias marxistas. A 

utopia da “arte” poderá contribuir, sobretudo com a evolução das consciências, impulsionando 

homens e mulheres a trabalharem pela mudança do mundo. Dessa forma, a utopia pode 

exteriorizar o desejo de voltar ao tempo de antes (do Éden ou da Idade de Ouro), ou de 

imaginar a fundação futura de uma sociedade mais justa, conforme o pensamento 

transformador de Marx.  

No livro O que é utopia (1980), Teixeira Coelho faz o panorama de alguns dos 

conceitos de utopia e seus pensadores, desde A República de Platão, na antiguidade grega, até 

o Princípio Esperança de Ernst Bloch, da década de 50 do século XX.  

Com base na teoria de Bloch, Coelho assinala que: 

Um traço que deve caracterizar o ser humano, ainda não embrutecido pela própria 

fraqueza ou pela realidade tremenda, é a liberdade que ele se reserva de opor ao 

evento defeituoso, à situação decepcionante, uma força contraditória. Essa força 

poderia chamar-se esperança; esperança de que aquilo que não é, não existe, pode 

vir a ser; uma espera, no sonho, de que algo se mova para a frente, para o futuro, 

tornando realidade aquilo que precisa acontecer, aquilo que tem de passar a existir 

(COELHO, 1980, p.7).  
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A esperança de que “algo se mova para a frente”, de um sonho projetado num futuro, é 

o que rege o princípio esperança de que fala Bloch. Contrariamente à utopia de More, 

centrada no desejo, no não-lugar, e na impossibilidade de realização, a utopia de Bloch é 

apontada como possibilidade de concretização. A força que leva a essa vontade de 

concretização é a imaginação utópica entendida como a capacidade de superar os limites da 

realidade e penetrar no mundo do possível. A imaginação, por esse motivo, não pode ser uma 

imaginação comum, a partir de uma vontade subjetiva de uma pessoa, voltada estritamente 

para o seu campo individual. Segundo Coelho,  

Tem de ser uma imaginação exigente, capaz de prolongar o real existente na direção 

do futuro, das possibilidades; capaz de antecipar este futuro enquanto projeção de 

um presente a partir daquilo que neste existe e é passível de ser transformado 

(COELHO, 1980, p.8).  

 

Ainda que as distopias (maus lugares) nos cerquem hoje por todos os lados, existe, na 

visão de Ernst Bloch, um excedente utópico, um núcleo ao nível do indivíduo e da sociedade, 

que aponta para os traços e para o potencial de uma sociedade melhor. Na base e no 

reconhecimento desse excedente utópico está imaginação utópica, à qual Teixeira Coelho se 

refere como uma força contraditória, capaz de impulsionar o ser humano na direção de um 

futuro a ser alcançado e/ou passível de ser (senão transformado) melhorado. 

Processo resultante das relações humanas ao longo da história, esse excedente utópico 

é inerente aos seres humanos e funciona “como mola de um novo ciclo imaginativo”; assim, 

por mais que no presente alcancemos um objetivo, há “sempre algo de irrealizado que busca 

realizar-se numa nova projeção” e a imaginação utópica “é uma função própria e constante do 

homem [e da mulher]” (e não algo cujas manifestações caracterizam-se como alucinatórias, 

esporádicas e ocasionais), funcionando, desse modo, como um traço característico e 

necessário à sua sobrevivência (COELHO, 1980, p. 11./12). Tal função utópica, presente nas 

manifestações culturais, além, é claro, do subgênero das utopias e distopias literárias – está 

presente também na arte poética, cujas interfaces com as formas discursivas da utopia serão 

discutidas abaixo. 

  

POESIA E UTOPIA: DIÁLOGOS POSSÍVEIS 

 

De acordo com Priscilla Oliveira (2010), ao falarmos sobre utopia na literatura, 

costumamos imaginar que o diálogo entre esses dois campos discursivos esteja vinculado, de 

algum modo, a relatos de viajantes ou romances que se passam em lugares que não este onde 

vivemos. Oliveira assinala, no entanto, que o pensamento utópico também se manifesta na 



poesia através do desejo do eu-lírico de vivenciar experiências e práticas históricas 

alternativas. Desta forma, pode-se argumentar que poesia e utopia andam de “mãos dadas” e 

se apresentam como formas de expressões literárias e culturais, desde os primeiros tempos, 

uma vez que a poesia sempre ofereceu um dos canais para se articular o outro lugar, ou 

espaço do desejo. Exemplo disso são os estudos dos poemas clássicos “Canção do Exílio”, de 

Gonçalves Dias, e “Vou-me embora pra Pasárgada”, de Manuel Bandeira, contidas em 

Utopia, Utopias, de Beatriz Berrini (1997); e também o estudo de Hilário Franco Júnior 

(1998) sobre o poema de cordel “São Saruê” (1947), que o insere na tradição de O fabliau da 

Cocanha, de meados do século XIII. 

É também o pesquisador Franco Júnior (1998) quem mergulha no imaginário medieval 

da Cocanha associando-o à dimensão utópica. Esta tradição – configurada em vários poemas e 

presente em diversas culturas e línguas – expõe um país imaginário localizado em algum 

lugar da Europa Medieval. Na literatura, a palavra aparece em poema goliárdico de 1164, 

porém, a primeira utilização que se conhece deste termo na descrição de um país imaginário 

consta, pelo menos, de meados do século XII, em um texto proveniente do francês, o fabliau 

de Cocaingne. A própria palavra fabliau, de fins do século XII, é de origem picarda, 

equivalendo ao frâncico fable, “fábula”.  

No poema da Cocanha acompanhamos o relato de um poeta anônimo francês que fala 

de um lugar de “muitas maravilhas” (FRANCO JÚNIOR, 1998, p. 22)
5
, caracterizado pela 

abundância e fartura. Nessa terra fabulosa, nos conta o poeta, o povo vivia feliz e não era 

necessário ninguém trabalhar, tudo era fácil e de graça, ao alcance de todos os habitantes. 

Naquele país, sem que haja o menor indício de oposição ou proibição “cada um pega tudo o 

que o seu coração deseja” (p.24), todas as coisas sendo, pois, compartilhadas e distribuídas 

gratuitamente. Nos rios corria vinho tinto da melhor qualidade, não havia doença nem fome e 

tinha uma Fonte da Juventude que fazia rejuvenescer as pessoas, pois não há “homem tão 

velho ou tão encanecido, nem mulher tão velha” que, indo a essa fonte ou banhando-se nela, 

“não volte a ter trinta anos de idade” (p.30). Ainda na Cocanha, os seus habitantes não sofrem 

proibições nem sanções no que se refere à prática sexual, vivenciada ao bel-prazer entre 

homens e mulheres, visto que “cada um satisfaz seu prazer” sem censuras e “como quer e por 

lazer” (p.27).  

Não raro, no país da Cocanha, por se tratar de uma terra rica e feliz, “bolsas cheias de 

moedas estão jogadas pelo chão”, mas as moedas não têm para os moradores daquela terra 
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nenhum valor, o dinheiro é inútil uma vez que “ali pega-se tudo à vontade” (p. 27) sem que os 

habitantes estabeleçam com isso uma relação comercial de compra, venda ou mesmo a troca. 

Jacques Le Goff, a propósito dos poemas da Cocanha, fez a seguinte afirmação: 

“Creio estarmos aqui no centro daquilo que chamo utopia da Cocanha, preferindo esse termo 

ao de mito” (LE GOFF, 1998, p. 11). Para este historiador, ao contrário do mito, que procura 

uma explicação pré-histórica da realidade, a utopia, de outro modo, procura construir o que 

esse autor chama de “contramodelo dessa realidade” (1998, p. 11). Ainda segundo Le Goff, o 

país da Cocanha pode ser concebido também como um sonho de protesto contra os limites e a 

domesticação das pulsões individuais e coletivas, sanções impostas, sobretudo, pela Igreja, e 

que vão da confissão e da penitência à Inquisição, das leis e dos tribunais à prisão e ao 

patíbulo. O imaginário país da Cocanha é, na verdade, uma viagem a uma terra maravilhosa 

na qual estão superadas diversas limitações e privações da sociedade da época, configurando-

se, desse modo, como uma crítica e um sonho utópico que faz parte do imaginário coletivo 

histórico-cultural da sociedade europeia de modo mais amplo, e também de cada cultura 

específica em que cada poema foi produzido.  

No texto introdutório do livro Cocanha: a história de um país imaginário, Hilário 

Franco Júnior postula, seguindo muitos estudiosos, o fato de a Cocanha ser uma utopia. De 

modo geral, como nos leva a concluir o autor, “aquela terra não tem uma localização precisa, 

sendo nesse sentido literalmente uma utopia, um lugar nenhum” (FRANCO JÚNIOR, 1998, 

p. 19). Essa imprecisão da localização do país da Cocanha – o seu não-lugar –, corrobora, a 

propósito, com a ideário de utopia, de um lugar cujas configurações, entre outras coisas, 

representam um espaço ideal, a eutopia. 

Desta forma, além do país da Cocanha ser de fato uma “terra imaginária, maravilhosa, 

uma inversão da realidade vivida, um sonho que projeta no futuro as expectativas do 

presente” (1998, p. 10), mais que isso, esse país mítico reinventado ao longo do tempo, 

reforça, como dito anteriormente, a possibilidade de diálogo histórico-cultural entre poesia e 

utopia com a tradição do utopismo literário, desde o período medieval, até os dias de hoje. 

Afinal de contas, como duas faces da mesma moeda “utopia e poesia muitas vezes caminham 

juntas. Podemos até afirmar que uma não existe sem a outra, portanto, se a utopia acaba, a 

poesia acaba também” (VIEIRA, 1998, p. 11). E se a poesia e/ou a utopia deixar de existir, de 

acordo com Octavio Paz, citado por Soares Vieira (1998), o ser humano é reduzido à metade. 

Essas dimensões dos sonhos sociais, expressos literária ou artisticamente, que tendem a 

substituir o banal, o conhecido, o dado, pelo ausente, aquilo que no presente é, pela falta, 



desejado, será contemplado na análise literária do poema “Monólogo para um faminto”, de 

Marlon Silva, no item a seguir. 

 

UMA COCANHA ÀS AVESSAS  

 

Conforme Ildney Cavalcanti (2006), “apesar de termos hoje em dia mil razões para 

suspeitar de palavras como „esperança‟ e „utopia‟, há sinais que evidenciam a sobrevivência, 

e, aqui e ali, um renascimento de ideias utópicas”. Assim, por exemplo, seguindo a linha de 

reflexão de Priscila Oliveira (2010), de que a imaginação utópica também se manifesta na 

poesia mediante a expressão do desejo do eu-lírico de vivenciar um mundo melhor, e que esse 

desejo reflete, muitas vezes, a insatisfação do ser humano com a realidade social na qual ele/a 

está inserido/a, o que aqui entendemos a partir do diálogo entre poesia e utopia é a expressão 

do desejo e do pensamento crítico social do indivíduo, em busca de uma mudança histórico-

cultural como contraponto à sua realidade vigente. 

Um princípio utópico, pois, caracterizando-se pela crítica ao presente e pela projeção 

de um futuro alternativo, de um espaço social diferente e mais justo é o que move homens e 

mulheres na busca e construção de seus sonhos e utopias desde as mais individuais até as mais 

coletivas. Afinal de contas, como nos exorta o poeta modernista Oswald de Andrade (1970), 

utopia é um fenômeno social que faz marchar para frente a própria sociedade.  

A poesia de Marlon Silva escolhida como corpus deste estudo se destaca não somente 

por ser uma poesia em que o caráter distópico se sobrepõe como elemento central em suas 

obras, perceptível principalmente nas de cunho mais social. Seus versos, em que se percebe, 

muitas vezes, uma tendência à ironia cortante, chamam também a atenção do/a leitor/a pelo 

seu valor poético, marcados, diga-se de passagem, pelo gesto especial, criativo e, em si 

mesmo, transgressor no tratamento com a linguagem. Em Frenteverso, de 2003, seu primeiro 

livro autoral de poemas e, de modo mais intenso em Lá do ca(r)osso, de 2011 (seu terceiro 

livro), a poesia de Marlon Silva se destaca sobremaneira pelo seu posicionamento crítico 

acerca da condição humana. Nessas obras, o poeta alagoano se vale de sua arte poética para 

propor uma reflexão acerca da postura do ser humano “coisificado” e preso aos ditames da 

ideologia dominante, de ordem capitalista. 

Por se tratar de um escritor contemporâneo, há pouquíssima críticas e estudos sobre a 

poesia de Marlon Silva e, por esse motivo, faz-se necessário traçarmos aqui um breve perfil 

seu. Para isso, tomamos como nota a sucinta e humorada informação biográfica, feita pelo 

próprio poeta, contida na contra-capa da obra Lá do ca(r)osso (2011):  



 
Marlon [Pereira da] Silva. Alagoano de Arapiraca. Reside em Teotônio Vilela desde 

1984. Graduado em Letras com pós-graduação na área. É professor de língua 

portuguesa e literatura brasileira. Concursado nas esferas municipal e estadual de 

ensino. Trabalha os três horários. Poeta. Conta que realizou a proeza, o feito quase 

épico e edipiano de publicar dois livros. Frenteverso (2003) e Nu rol da pele (2007)  

nesta cidade, neste estado, nesta região, neste país varonil, pátria de todos nós, 

irmãos por parte de Adão e Eva. Participou de alguns concursos de poesia pelo 

estado. Em 2003 teve duas de suas poesias selecionadas para a coletânea Alagoas em 

Cena – iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas. Em 2006, teve uma 

poesia na coletânea Maria das Neves – promoção da Secretária de Cultura e 

Turismo de Arapiraca (SILVA, 2011).  

 

Embora se trate, no contexto da poesia alagoana, de um escritor pouco conhecido nos 

meios acadêmicos e mesmo do público leitor em geral, o poeta arapiraquense com moradia 

fixa em Teotônio Vilela conta com uma significativa produção poética de três livros 

publicados. Sua poesia aos poucos vem chamando a atenção dos/as leitores/as e da crítica por 

sua qualidade literária. Uma prova desse reconhecimento se deu recentemente pela indicação 

do seu quarto livro de poemas – Vil e Tal –, premiado na edição 2013 do concurso realizado 

pela editora Imprensa Oficial Graciliano Ramos
6
 – o que demonstra o quanto a obra do poeta 

é bem construída. 

Segundo Maria Heloisa Melo de Moraes – estudiosa que tem como centro de interesse 

em suas pesquisas a poesia alagoana –, em comentário crítico na orelha da obra Lá do 

ca(r)osso (2011), afirma que a palavra “AGRESSIVA” é, de imediato, “o melhor adjetivo 

para definir a poesia de Marlon Silva”, não atribuindo nenhum sentido chulo ou mesmo uma 

conotação negativa àquela expressão. Muito pelo contrário, e de forma elogiosa, Moraes 

afirma que a poesia de Marlon: 

é corajosa, ousada e, sobretudo, criativa, a começar pelo título: Lá do ca(r)osso. Sua 

linguagem é contundente, atrevida, sem meias-palavras. É uma poesia de denúncia 

da realidade bem pouco promissora desse mundo pós-moderno em que ele está 

inserido (MORAES, 2011, p. s/n). (Grifos da autora). 

Ainda sobre a poesia de Marlon, e referindo-se ao mencionado livro, a professora 

Maria Heloisa Melo de Moraes levanta ainda pertinentes considerações sobre o escritor 

alagoano, ressaltando, por exemplo, em sua apreciação crítica algumas tendências que 

revelam o estilo poético da lírica marloniana: 

Às vezes a poesia deste livro nos remete à crueza da poética de Augusto dos Anjos, 

porém com um estilo diferente e uma proposta de crítica social claramente 

percebida como essência de sua arte. Em outros momentos, os versos de Marlon 

lembram-nos a poesia tensa da poeta alagoana Lucy Brandão, da qual o professor 

Rodrigues Xavier, em ensaio sobre sua obra, destaca a “negatividade lírica”, 

                                                           
6
 O edital deste concurso promovido pela Imprensa Oficial Graciliano Ramos foi lançado em abril de 2013 com 

o objetivo de incentivar a cultura literária de autores/as alagoanos.  



expressão que podemos estender à poesia do arapiraquense Marlon Silva 

(MORAES, 2011, grifos nossos). 

Tal comparação feita por Moraes do poeta Marlon Silva com escritores do porte de 

Augusto dos Anjos e de Lucy Brandão insere sua poesia dentro de uma tradição literária (sem 

a qual poeta nenhum existe) e coloca o escritor alagoano em evidência, tanto pela poeticidade 

(estilo e estética) de seus textos, quanto pela sua proposta política (cf. citação acima), não 

reduzindo, nesse sentido, o olhar do poeta para os dramas humanos e as tensões existenciais 

de seu tempo. No tocante à expressão da “negatividade lírica” em sua poesia, e a partir das 

leituras que fizemos dos poemas das duas coletâneas em foco, observamos que, em suas 

criações poéticas, essa representação vai desde o questionamento crítico do poeta sobre o 

papel da mulher no contexto contemporâneo, ainda condicionada pela ideologia do 

patriarcado (revelando-se em uma crítica das distopias feministas da cultura como podemos 

ver nos poemas “Pitoresco”, “Estigma” e “Artesã da fome”, entre outros), até o tom de 

insatisfação e desencanto com as injustiças e desigualdades sociais, como podemos notar nos 

poemas “Aqui e agora”, “Ironia” “Para além de Jó”, “Algumas formas de doer”, entre outros, 

em que nos é apresentada, de forma mais perceptível, essa dimensão distópica e negativa da 

sociedade em que o poeta está inserido.  

Ao colocar sob um olhar de suspeita e constante avaliação crítica sua realidade 

circundante, a poesia de Marlon ainda que, no dizer de Moraes, seja manifestada em sua 

escrita literária por uma “negatividade lírica”, essa condição representa, em si mesmo, uma 

positividade no sentido de conduzir os/as leitores/as à antecipação de conteúdos utópicos 

latentes, e, por isso, ainda não delineados como diria Bloch. Aprofundaremos a reflexão sobre 

esse aspecto no comentário abaixo sobre o poema “Monólogo para um faminto”, no qual 

observamos que a expressão lírica da utopia na poesia de Marlon surge como um apelo a uma 

conscientização e engajamento crítico do público leitor sobre as condições políticas e 

culturais da sociedade contemporânea.  

Publicado no livro Lá do ca(r)osso (2011) o referido poema pode ser visto como sendo 

de conteúdo fortemente utópico desde o título, pelo contundente significado da falta 

(escassez) que atravessa o poema de ponta a ponta. No poema em questão, somos lançados, 

sem meias voltas, à espinhosa e crua temática da fome, que afeta diretamente uma 

grandíssima parcela da população, que não possui condições ou meios de suprir suas 

necessidades mais básicas (como é o caso da alimentação), ficando à mercê de uma realidade 

hostilizada, cheia de privações as mais diversas.  



É o que podemos observar, de forma mais perceptível, no conjunto dos versos do 

poema, através do qual acompanhamos o drama existencial de um eu-lírico representado em 

torno de uma situação negativa, já que exibe em sua singularidade uma ausência, uma 

abstenção, uma falta que o estigmatiza por um modo de ser marginalizado e perdido no 

labirinto de sua própria impessoalidade. Veja-se nas estrofes a seguir (SILVA, 2011, p. 31), 

como esse eu-lírico encontra-se enredado em uma realidade reconfigurada poeticamente em 

um rol de distopias: 

 

Estou com fome... 

                                      fome... 

                                            fome... 

                                                    fome... 

Fome desgraçada de desgraçada de desgraçada... 

 

A fome está me comendo. 

Ontem quando deitei esta carcaça faminta 

a fome entrou pela minha boca comeu a minha língua 

arrancou os meus dentes fora. 

Eu quero comer!....rerrerrerrerrerrer 

   Eu quero comer!...rerrerrerrerrerrer 

 

Eu quero o prazer do estralo de uma  

                                Cream cracker. 

Eu quero a loucura hidrófoba de uma dentada num grande 

gorduroso e suculento  

                                                      pedaço de carne de boi. 

Eu não sou boi. Não como palma.  

 

Eu tenho fome... 

                             Eu tenho fome... 

Há dias não cago. (Quem sabe o cheiro da merda quente?) 

 

 

Na citação acima, merece destaque a maneira como Marlon faz uso de alguns recursos 

linguísticos e o modo como ele dispõe/constrói a espacialidade através da forma do poema, 

ambos  procedimentos estilísticos bastante perceptíveis. Note-se, por exemplo, que a não-

uniformidade na disposição dos versos do poema, os espaços vazios em algumas estrofes, 

pode reforçar o  sentimento de desespero existencial vivido pelo eu-lírico, ser que 

experimenta a lacuna da fome evocada pela falta de alimento. Outros aspectos também 

importantes, e que contribuem para a significação do poema, dizem respeito à repetição 

constante (quase como um eco) da palavra fome e ao uso predominante de uma linguagem 

“seca”, precisa, enxuta (óssea para fazermos uma referência ao título da obra Lá do ca(r)osso, 

da qual o poema faz parte), cuja secura do discurso poético sugere um diálogo com o estado 

de miséria social e econômica vivenciado pelo eu-lírico.  



No conjunto desses versos, o potencial distópico é acentuado a cada estrofe do poema, 

dando a dimensão de resistência assumida pelo eu-lírico como uma forma de se opor à 

realidade degradante. Essa insatisfação encenada, no poema, pelo tema da fome representa 

uma função utópica, uma vez que a utopia pode ser definida enquanto expressão do desejo por 

algo que, no momento presente, é, pela falta, desejado
7
. Esse aspecto pode ser observado 

através da ânsia vertiginosa do eu-lírico de sentir na boca “o prazer do estralo de uma Cream 

cracker” ou a prazerosa “dentada num grande gorduroso e suculento pedaço de carne de boi”. 

Através dessas referências, o seu desejo (ideal) aponta para a necessidade de construção de 

uma sociedade onde a abundância e o bem-estar sejam constantes para todos os seres 

humanos, assim como acontece no país da Cocanha, uma vez que na representação desse país 

de coisas maravilhosas reinam fabulosamente a fartura e a abundância, conforme apontado 

acima com a discussão sobre o tema. No poema “Monólogo para um faminto”, contrariamente 

ao que acontece naquele país, a falta, a privação, a ausência reverberam de verso a verso, 

fazendo dele a representação de uma espécie de “Cocanha às avessas”, no centro do qual a 

fome emergindo como protagonista, cada vez mais agressiva, vai se personificando e 

reduzindo ao rebaixamento o próprio eu-lírico que, transformado numa coisa, vai 

fragmentando-se e, de modo gradativo, devorando a si mesmo, antropofagicamente. Este 

aspecto pode ser observado através do fluxo dramático dos versos a seguir: 

 

Estou louco! 

                 - de fome – 

Louco! 

Louco! 

Louco! 

Vou me comer, 

vou arrancar-me 

             despedaçar-me 

             rasgar-me 

             desossar-me 

Não! Não! Não! 

             Oi! 

             Oi! 

             Oi! 

Horrível! Horrível! 

É horrível esta dor ooooorrrrrrr 

 

             braços pernas peito 

             esôfago estômago moela 

             os cabelos meus 

             tudo! 

                                                           
7 Para um maior aprofundamento sobre as funções, formas e conteúdos utópicos, sugerimos a leitura do artigo de 

Ruth Levitas, “For utopia: the (limits of the) utopian function in late capitalist society”. In: GOODWIN, Barbara 

ed. The Philosophy of Utopia, London: Frank Cass, 2001. 
 



A fome comeu. 

A fome me comeu. 

A fome me esvaziou. 

(SILVA, 2011, p. 32) 

 

 

A denúncia e crítica social suscitadas no poema levantam reflexões sobre o problema 

da fome, que ainda é tratado com descaso, na atualidade, sobretudo, em regiões geográficas 

como o nordeste brasileiro.  

O tema, a propósito, muito explorado, na literatura, por escritores como Graciliano 

Ramos, com Vidas secas, Raquel de Queiroz em O Quinze e João Cabral de Melo Neto em 

Morte e vida severina, serviu como meio de reflexão para esses autores exporem em suas 

obras a forma de degradação humana a que são/estão submetidos as  personagens em um 

contexto social e político altamente utilitarista e predatório. Há, em “Monólogo para um 

faminto”, a busca desesperada e incessante do eu-lírico por algo com que se alimentar. As 

referências explícitas a uma fome “desgraçada” faz lembrar uma cena imortalizada de Vidas 

secas, quando, em situação de estrema penúria, as personagens comem o papagaio; e ainda 

uma outra passagem, quando sinha Vitória agarra em atitude alucinada um preá trazido entre 

os dentes pela cachorra Baleia, tamanha era a fome que fazia sucumbir os retirantes. Trata-se 

de uma fome que, elevada às últimas consequências, reduz o ser humano à condição de um 

animal (de um “bicho”, para lembrar Manuel Bandeira, no seu poema homônimo) como nos 

mostram a seguir, de forma alegórica, as referências a uma fome não mais humana, mas 

simbolicamente transfigurada (SILVA, 2011, p. 32) como uma “fome canina” e, portanto, 

desumana.  

 
Fome de cachorro da peste: 

                                     fome canina 

Fome de cachorro da mulesta: 

                                     fome canina 

Fome de cachorro vadio: 

                                      fome canina 

Fome de cachorro sarnento: 

                                      fome canina 

Fome de cachorro raivoso: 

                                      fome canina  

 

  

Tal processo de desumanização que sofre o eu-lírico, condenado aos desmandos de 

uma realidade social injusta, na qual se vê completamente abandonado, faz com que ele, no 

decorrer do poema, recuse a aceitar a sua própria desgraça e/ou a ideia do esgotamento de 

suas possibilidades existenciais, impulsionando-o (e, consequentemente, seus leitores e 

leitoras, por identificação) a acreditar na necessidade de uma mudança histórico-cultural, 



cujas realizações humanas se deem de forma mais plenas. O estopim desse excedente utópico 

é catalisado pela necessidade de sobrevivência do ser humano expresso fortemente no desejo 

do eu-lírico, que lança o seu apelo ao transcendental, o que se, de um lado, pode ser visto 

como uma forma de resignação, um gesto alienador ou uma espera passiva, por outro, é 

possível que seja também uma das formas encontradas por ele de procurar uma resposta, uma 

explicação, uma saída para a sua existência (não passando despercebido, além disso, a crítica 

ferrenha à ideologia religiosa, mais precisamente, à representação alegórica da figura divina). 

Vejamos na estrofe a seguir: 

“Deus, oh!Deus dos desgraçados! 

Onde estais que não respondes?” 

 

Lá........... 

                                      no desazul de sua morada, 

                                     Alguém acorda, coça a branca barba 

                                     e mata um insistente inseto voador 

                                     que perseverava ruidosamente: 

 

A fome ezzzziste. 

A fome ezzzziste. 

A fome ezzzziste. 

                             

                          O homem, precisa existir. 

                           (SILVA, 2011, p. 32) 

 

 

Os efeitos simbólicos produzidos através da construção da onomatopeia em referência 

a um “inseto voador”, com seu zunido persistente e que incomoda, agem em função de 

acentuar o delírio (distópico) do eu-lírico causado pelo sofrimento da fome.  

O poeta alagoano Marlon Silva, ao representar no seu texto poético, com realismo e 

senso crítico, o drama sócio-político vivido pelo eu-lírico, denuncia as mazelas humanas e os 

sofrimentos de um ser marginalizado pela perversidade de uma sociedade excludente. 

Lançando mão, nesse sentido, de uma preocupação com as injustiças sociais, o poema 

expressa a consciência crítica do poeta acerca da postura do ser humano coisificado pelas 

relações de uma sociedade capitalista, ao mesmo tempo em que expressa também o desejo do 

eu-lírico da necessidade de sobrevivência do ser humano: “o homem, precisa existir” (SILVA, 

2011, p 32), mas não num contexto histórico marcado pela crescente exclusão e alto índice de 

desigualdades sociais impostas historicamente às populações pobres. Talvez seja esta a grande 

aposta (função utópica) do poema; ou o grito libertário do eu-lírico, sob o viés da consciência 

utópica, contra essas adversidades sociais e políticas, mostrando-se como um princípio 

deflagrador de uma urgência e necessidade de reconstrução (mudança) dessa realidade. 

 



CONCLUSÃO 

 

De acordo com o que foi discutido ao longo desse estudo, pudemos perceber que 

poesia e utopia sempre estiveram de “mãos dadas” desde sempre. A discussão apontou que 

isso é mais notável desde o período medieval, até os dias de hoje, apresentando-se como 

formas de expressões literárias e culturais no imaginário coletivo do pensamento humano e 

permitiu ampliar os estudos sobre as relações entre poesia e utopia, uma interface que precisa 

ser mais investigada por apresentar teorizações ainda bastante incipientes, uma vez que no 

levantamento de artigos que fizemos sobre o assunto, encontramos apenas discussões 

esparsas.  

A leitura e análise da poesia do escritor alagoano Marlon Silva tornou possível que 

identificássemos, em seus poemas, alguns traços de configurações utópicas/distópicas da 

cultura em sentido amplo. A poesia de Marlon, foco deste trabalho, à luz das dimensões 

utópicas, destacando-se por um posicionamento crítico do poeta acerca da condição humana e 

da realidade circundante de seu tempo, se nos oferece, então, em uma escrita literária cujos 

alinhamentos estéticos e políticos exercem uma função crítica-utópica do contexto histórico-

cultural. 

Com esta reflexão, contribuímos também para a questão da visibilidade da produção 

poética contemporânea – ao veicularmos a presente leitura de Silva – e para a construção de 

uma poética utópica/distópica, consolidando, assim, o mapeamento dos utopismos na cultura 

alagoana contemporânea. Isso, por sua vez, pode implicar desdobramentos possíveis no 

sentido de ampliarmos o escopo do corpus analisado para incorporar poemas produzidos por 

outros/as poetas contemporâneos/as, como Jorge Cooper, Arriete Vilela, Gonzaga Leão, Lêdo 

Ivo, Fernando Fiúza, Sidney Wanderley, Milton Rosendo, entre outros/as escritores/as.  
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