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O texto poético necessita de um 
comentário ou de uma metalinguagem que 
o esclareça em sua viagem pelo universo 
das leituras. Nesse prisma, a perspectiva 
é ressaltar as páginas mais significativas 
de um livro composto de textos de crítica 
literária, produzidos pela conhecida ensaísta 
Nelly Novaes Coelho, titular de Literatura 
Portuguesa da Faculdade de Filosofia, Le-
tras e Ciências Humanas da Universidade 
de São Paulo, a respeito da multifacetada 
e dilemática obra do escritor cearense José 
Alcides Pinto.

Com uma vasta produção, José Al-
cides Pinto se projeta no cenário literário 
nacional por meio da poesia, da narrativa 
de ficção, da dramaturgia, da crítica lite-
rária, do ensaísmo e do memorialismo, 
expressando os descompassos de uma vida 
sofrida desde a infância, enraizada num 
ambiente hostil e desumano da região 
Nordeste.

Já na Introdução de seu estudo, Nelly 
Novaes Coelho apresenta o escritor como 
uma presença singular no panorama da 

Literatura Brasileira contemporânea, ao 
fazer menção ao meio século de sua produ-
ção, que vai de 1950 a 2000, distinguin-
do-o com relevo em razão de seu trabalho 
constituir-se num corpus de compleição 
insólita e anárquica. O que se pondera 
é um escritor que retrata a problemática 
do homem moderno pós-positivismo, 
afastado da Palavra Revelada de Deus, 
munido agora da palavra decretada pela 
ciência ou, conforme designa a ensaísta, 
por uma palavra humana – intuída como o 
único meio que lhe resta para a revelação 
ou invenção de uma Nova Ordem.

O poeta é sempre o veículo das 
tensões do mundo, e a poesia, o espaço 
em que estas tensões se transformam em 
palavras. Dessa maneira, o ato de poetar é 
assumido como destino, ousadia, loucura 
e vocação profunda. Não se acomoda 
no já dito, objetiva muito mais que isso. 
Apresenta-se também como compromisso 
com a realidade e com a imaginação. O 
poeta J. A. P. e sua temática são o reflexo 
da dicotomia do entreforças antagônicas, 
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resultado do existir neste fim de século, 
cheio de contradições. A partir da concep-
ção de que a palavra artística tem o poder 
de revelar a verdadeira realidade em suas 
mais profundas significações, a obra deste 
artista sem igual é um testemunho e um 
incitamento à reflexão e, portanto, um 
meio de compreensão da existência.

O percurso do livro é dividido em 
duas partes relativas aos gêneros privi-
legiados pela ensaísta. Primeiramente, é 
avaliada e considerada a produção poé-
tica; num segundo momento, a analista 
envereda pelas esconsidades da ficção em 
prosa de J. A. P.

No âmbito de suas abordagens, 
Nelly Novaes Coelho investiga a genea-
logia poética da produção do escritor e de-
clara que a obra alcidiana é um universo-
em-processo visceralmente enraizado 
na Poesia (mesmo quando se manifesta 
em prosa). Distingue uma humanidade e 
uma coerência orgânica explicitas nestes 
escritos cuja problemática-eixo se apre-
senta reproduzida na performance de uma 
consciência interrogante, registrada em 
um discurso surrealista e singular. 

Batizado com a marca dos eleitos mal-
ditos, assim J. A. P. se insere na linhagem 
dos malditos, situado num mundo sem 
Deus, de um hoje apocalíptico, que instiga 
a ensaísta a detectar “vozes fáusticas que, 
perdidas em um mundo sem Deus, ao se 
sentirem despojadas de transcendências 

(portanto, impedidas de permanecerem 
no tempo), aliam-se ao Diabo”, forma de 
expressão herética celebrada nos versos do 
vate cearense.

Quanto ao universo temático de José 
Alcides, Nelly Novaes Coelho demarca, 
em sua produção inicial, a visão negativa 
da cidade e a obsessão com a origem do 
eu, metaforizado num homem-da-culpa 
e da queda, e ainda marcado como ho-
mem consciente, preso ao pensamento 
científico. 

Outras problemáticas se apresen-
tam, fundadas no universo alcidiano, 
compostas de contradições ontológicas 
sob a perspectiva de temas, tais como 
loucura/razão/ânsia de vida/obsessão de 
morte e extremos como desejo da carne/
anseio de espiritualidade, expressões nos 
macrotemas, assentados num erotismo/
satanismo.

Nesta linha de vanguarda das lite-
raturas pós-modernas, a ensaísta aponta, 
nos textos do autor, as técnicas de um 
experimentalismo formal, como exercício 
para a imaginação criadora do poeta, per-
ceptíveis em seus livros Os catadores de siri 
(1966); As águas novas (1975); O acaraú 
– biografia do Rio (1979); Os amantes 
(1979); Ordem e desordem (1982) que 
compõem a Trilogia de maldição.

Na parte relativa à ficção, este ensaio 
enfatiza o início da carreira do autor ao 
mencionar seu romance de estréia, intitu-
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lado O dragão, o qual mantém estreitas 
relações com a produção poética de 
José Alcides. Neste passo de ingresso no 
modo da escrita é que se delineiam novos 
horizontes em seu universo apocalíptico: 
deslocando-se do espaço citadino castrador 
para o espaço primitivo da terra, em que 
o natural e o sobrenatural se confundem. 
Nesse romance inaugural, célula do siste-
ma novelístico do autor, o poeta cearense 
lança os fundamentos da saga de Altos 
dos Angicos – sua terra de origem. Aí 
estaria talvez a resposta definitiva para a 
interrogação que o desafiou desde sem-
pre: “Quem sou eu?”. As problemáticas 
abordadas em O dragão serão desenvol-
vidas tematicamente por toda sua obra, 
revelando paulatinamente maturidade 
intelectual e literária do autor. Por esse 
procedimento, constrói José Alcides A 
trilogia da maldição, na qual a história 
factual se transforma em mito discursi-
vo pela redescoberta da Terra adâmica, 
fundada na reflexão e proposta de uma 
criação romanesca americana, com vistas 
ao real-maravilhoso pré-colombiano 
também proposto nas obras de Alejo 
Carpentier.

Ainda salienta a ensaísta as obras de 
destaque na novelística de José Alcides 
Pinto. Uma delas é o livro de contos 
Editos de insônia, no qual são reveladas 
situações absurdas, em que se misturam 

o animalesco, o escabroso e o escatoló-
gico.

Na seqüência de suas abordagens ana-
líticas, Nelly Novaes Coelho enquadra suas 
conjecturas, designadas pelo nome de tri-
logia de um tempo de mortes, que abarca 
os livros Estação da morte, O enigma e O 
sonho, os quais tematicamente abordam 
os signos da angústia existencial. No ro-
mance Os verdes arbustos da colina, J. A. P. 
instaura uma consciência literária muito 
lúcida, por intermédio de um narrador 
que descobre, na palavra, as instâncias 
criadoras do real. 

Este ensaio crítico de Literatura 
Brasileira comprova mais uma vez que 
Nelly Novaes Coelho é uma pensadora 
do mundo atual, com visão de humanista, 
em acréscimo aos seus outros atributos 
de respeitada docente, de pesquisadora 
incansável e de ensaísta com méritos. Com 
o intento sempre presente, já fazendo parte 
de sua personalidade total, a ensaísta se 
propõe ir sempre além do texto, rompendo 
com a aparente ordem estabelecida pelo 
discurso literário, e apreendê-lo numa 
nova perspectiva metafísica e ontológica 
mais condizente com uma positiva visão 
soteriológica do ser, seu mais caro ideal.


