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DO HUMANO CHÃO  

 

 

   O escritor EDIR MEIRELLES é dos mais profícuos criadores de nossa 
literatura: poeta, contista, romancista e ensaísta. Mas, fica difícil saber o que mais se 
apreciar nele, se o homem de letras ou o grande divulgador de nossa cultura, lutando 
sempre pelo respeito e dignidade do escritor brasileiro, à frente de diversas academias 
literárias, e de outras importantes entidades nacionais, como a Associação Brasileira 
de Imprensa (ABI), o Pen Clube do Brasil, a União Brasileira de Escritores (UBE/RJ) 
e o Sindicato dos Escritores (SEERJ), essas duas últimas, já presididas por ele. Ou, 
ainda, se o eterno inconformista que habita dentro do homem/escritor, desde sua vida 
de menino-pés-no-chão, no município de Pires do Rio, em Goiás, até chegar à cidade 
grande, aos 15 anos, quando conheceu o sentimento poético-democrático de Castro 
Alves, cujo grito libertário de igualdade nunca o deixou. Essa presença forte e 
expressiva, de ativista e agitador cultural, talvez, seja a sua grande marca na nossa 
contemporaneidade.  
 Para comemorar 20 anos de poesia, o poeta fez uma seleção pessoal de seus 
poemas, reunindo-os nesse livro, dividindo-os em três partes: “Cálice radioativo”, 
“Tropeço histórico” e “Lavoura Onírica”. 
 Apesar de, em alguns pontos, tocar a lírica amorosa e sensual, utilizando-se, 
tantas vezes, de seu humor refinado, é a contestação político-social e o amor à terra 
natal que comandam esses “POEMAS SELECIONADOS”. Afinal, “de que vale um 

poema? ante a miséria e o abandono”. 

O poeta destes “Poemas Selecionados” está profundamente ligado à sua terra e a 
todas as outras em que viveu e que forjaram o homem que é hoje, já que “viver o 
sertão / é ter o mundo nas mãos / ser o dono do sol / (relógio natural)”. Goiás, 
Brasília, Rio de Janeiro e as demais cidades por onde andou não são somente uma foto 
na parede: vibram, vivem, sangram, ainda, dentro do poeta - alma e carne. Praias e 
sertão, boemia, mulheres, amores, ruas e praças, sóis e luas, flores e cactos, animais e 
carcaças, comidas e fome, sede e risos, e toda a natureza que as emoldura, nada escapa 
à visão e memória desse poeta de couro forte. Leva em sua bagagem de viageiro o 
telúrico e o amor universal pelo homem. Canta a dor dos candangos de Brasília e a dor 
do sertanejo, dos vaqueiros e lavradores, mas, canta, junto, igualmente, as suas glórias. 
Eis seu autorretrato: “não sei ouvir estrelas / nem vivo no mundo da lua / tenho os pés 

na terra / firmes e solidários / com o povo no meio da rua”. 

 Porém, Edir Meirelles nunca se mostra panfletário ou vulgar. Sua poesia, tantas 
vezes, um brado às injustiças, como vemos, por exemplo, em “Cálice radioativo”, com 
sua ira diante da hecatombe do Césio-137 (“Pai! / afaste de mim este césio”), e da 
miséria triste e inesquecível acontecida com a população local, flui de tal maneira, 
cativante, que deixa de ser circunstancial, tal a sensibilidade e a verdade do que se lê.  
O escritor sabe distinguir arte de discurso. Seus poemas ora são invadidos de 
esperança, ora soam amargurados, quase desesperados pelo sofrimento ao seu redor. 
Por isso, não soa estranha a constatação: o poeta não chora mágoas pessoais, chora a 
dor do outro. O que ele deseja é que todos possam entender a sua linguagem; entendê-
lo. Daí, nada de hermetismos ou poemas cifrados para aplausos de críticos e 
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intelectuais. Sob a aparência simples de seus poemas, objetivos, diretos, uma forte 
carga política o torna um dos maiores humanistas que conheço, e li. Poemas que não 
têm pudor em gritar, em hastear bandeiras, desde que sejam a favor do social, do povo. 
São testemunhos do desencanto e da indignação, o que me faz lembrar o saudoso e 
grande Moacyr Félix. Um texto vigoroso, de resistência, que quer o coletivo, pois ele 
acredita que a poesia, sendo uma das formas mais eficientes de expressão, pode tornar 
a vida menos complexa e mais justa.  

Edir Meirelles crê, com certeza, no papel social do poeta. Pensa que a poesia 
deve representar o mundo e, de alguma forma, compreendê-lo. Uma poesia da vida e 
pela vida. Do homem da terra, do chão em que nasceu. Em seus versos ressoam o 
hálito, o tato, o coração, os sentidos físicos e emocionais de suas gentes. É denúncia, 
sim, mas não é panfleto. Encontramos em sua poesia, discursiva e questionadora, a 
angústia do homem indefeso, encontramos o medo e a coragem, encontramos um 
poeta com a voz de seu tempo, em seu canto solidário e ecológico. Síntese de suas 
ideias e ideais, o poema, não por acaso, intitulado “Poema Telúrico”, depois de 
nomear bichos, lugares e heróis populares, afirma: “tomei do padre Cícero a bênção / 

discutimos os caminhos do homem / a moderna igreja libertadora / a questão agrária 

/ sonhei com a redenção humana”.    
Mas, como já disse, Edir não é só protesto e indignação. É, também, um 

sonhador romântico, sexual, lírico. Quase adolescente, em seus amores amadurecidos; 
em suas memórias da infância, que deixa o poeta repleto de suspiros e saudades. É o 
tempo da infância que povoa o seu livro por quase todas as páginas, em quase toda a 
sua geografia. No seu poema “Infância”, ele diz: “naveguei por muitos portos / nada 

melhor pude ver / que os mares de minha infância”.  
É como se o poeta habitasse um tempo demarcado pela/na infância, que 

sobrevive através dos seus sonhos e símbolos. No poema “Meu pé-de-chão”, conclui: 
“nada se perde na distância”. Nesse lindo poema – ode à liberdade – onde faz a 
diferenciação entre o natural habitat dos riachos e campinas de sua infância com a 
prisão regrada dos espaços sociais das grandes cidades, o poeta, apesar de tudo, ainda 
teima em sonhar: “sonho com a amplidão das campinas / sonho com a vida benfazeja 

/ sonho com uma boa pescaria / sonho a alegria sertaneja / de pés no chão (...) onde 

deixei meus pés descalços? onde ficou meu pé-de-chão?”. 

 Entretanto, entre suas várias facetas, a do poeta da denúncia e o da memória da 
juventude, coexiste outro lado bem marcante: a do hedonismo e da magia amorosa. A 
do cantor do prazer sexual, como fonte, também, de vida, que não descarta a poesia 
contida no erotismo, pois, “o amor é o tempero da alma”. Assim, ao mesmo tempo 
épico, é um lírico infindável, equilibrando delicadeza e sensualidade, com um humor 
irônico e contagiante, em seus versos humanamente machos e de sabor universal. 
Vejamos fragmentos do belo poema “Oceanilha”: “Ilha e mar se confundem – 

oceanilha - / em procelas bramindo penetro sedento / nas grutas de teus segredos / 

(...) / por fim exaustos lado a lado / beijo e acaricio tuas enseadas / luxuriantes / 

abraçados vivendo a eternidade”.  

 Esse é o homem, escritor e poeta Edir Meirelles, que, num dos mais 
emocionantes poemas do livro, “Picumãs”, faz um hino a sua origem, ao seu sertão, à 
valentia e dignidade do pai, Orozimbo, e reverencia a força da mãe, Ibrantina, ao 
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mesmo tempo, ignorantes e sábios, narrando de forma generosa e plena de gratidão, o 
seu nascimento e crescimento, na fazenda Catingueiro, em Pires do Rio, entre festas de 
São João, serestas, lavadeiras, costureiras, gados e cavalos, comidas e frutos tirados da 
roça, plenos da delicadeza e da amorosidade, que, paradoxalmente, brotam da rudeza 
de se viver longe das cidades. Um mundo ingênuo que não precisava saber desse 
nosso mundo. Pois é nesse grande poema que, humildemente, pede: “(por essa razão 
é que peço / de sertanejo me trate)”. 

 Grato pelos seus versos, SERTANEJO Edir Meirelles.   
 

TANUSSI CARDOSO,  poeta 

  
 

 

 

 


