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RESUMO 

 

Os estudos relacionados a escritores baianos não canônicos vêm ganhando destaque no 

âmbito nacional, contribuindo para a valorização cultural e preservação literária, linguística e 

histórica de uma determinada sociedade. Neste contexto, a presente monografia apresenta o 

trabalho filológico de edição dos textos do escritor feirense Aloisio Resende (1900-1941), 

encontrados no jornal Folha do Norte, pesquisados entre os anos de 1909 a 1960. O Folha do 

Norte foi o principal meio em que os seus textos foram publicados em vida. Tendo em vista o 

mérito desse autor, que escreveu sobre as dificuldades vivenciadas pelos negros na sociedade, 

embora livres, e seu papel significativo no contexto histórico feirense, essa pesquisa teve 

como objetivo inventariar e editar os textos de Aloisio Resende para salvaguardá-los de forma 

genuína, contribuindo assim para a preservação de costumes e valores culturais, evidenciando 

a importância de se preservar, através de textos literários, a cultura, a língua e a história local 

do povo sertanejo. Foram encontrados 36 textos, entre sonetos, poemas e crônicas com 

temáticas voltadas para a cultura africana e vivências na boêmia. Deste modo, trata-se de uma 

pesquisa de cunho bibliográfico documental, que tem como base teórica-metodológica a 

Crítica Textual Moderna (SPINA, 1994; CAMBRAIA, 2005) e por pesquisas relacionadas a 

vida de Aloisio Resende (MORAIS; PORTO; ASSUNÇÃO, 2000; PEREIRA, 2009). 

Adotou-se os critérios filológicos estabelecidos para a edição (BARREIROS, P., 2012; 2013; 

2015), empregando a edição fac-similar para todo o corpus, juntamente com a edição 

semidiplomática para os textos monutestemunhais e a edição crítica para os textos 

politestemunhais, obtendo um resultado mais significativo para o leitor já que o aparato 

crítico também apresenta as modificações feitas na publicação póstuma desses textos em 

Aloísio Resende: poemas com ensaios críticos e dossiês (MORAIS; PORTO; ASSUNÇÃO, 

2000). 

 

 

Palavras-chave: Aloisio Resende. Edição. Jornal Folha do Norte. 



 

 

RESUMEN 

 

Los estudios relacionados a escritores bahianos no canónicos vienen ganando destaque en el 

ámbito nacional, contribuyendo para la valoración cultural y preservación literaria, lingüística 

e histórica de una determinada sociedad. En este contexto, la presente monografía presenta el 

trabajo filológico de edición de los textos del escritor feirense Aloísio Resende (1900-1941), 

encontrados en el periódico Folha do Norte, investigados entre los años de 1909 a 1960. 

El Folha do Norte fue el principal medio en que sus textos fueron publicados en vida. 

Considerando el mérito de ese autor, que escribió sobre las dificultades vividas por los negros 

en la sociedad, aunque libres, y su papel significativo en el contexto histórico feirense, esta 

investigación tuvo como objetivo inventariar y editar los textos de Aloísio Resende para 

salvaguardarlos de forma genuina, contribuyendo así para la preservación de costumbres y 

valores culturales, evidenciando la importancia de preservarse, a través de textos literarios, la 

cultura, la lengua y la historia local del pueblo sertanejo. Fueron encontrados 36 textos, entre 

sonetos, poemas y crónicas con temáticas con relación a la cultura africana y vivencias en la 

bohemia. De este modo, se trata de una investigación de cuño bibliográfico documental, que 

tiene como base teórico-metodológica la Crítica Textual Moderna (SPINA, 1994; 

CAMBRAIA, 2005) y por investigaciones con relación a la vida de Aloísio Resende 

(MORAIS; PORTO; ASSUNÇÃO, 2000; PEREIRA, 2009). Se adoptaron los criterios 

filológicos establecidos para la edición (BARREIROS, 2012; 2013; 2015), empleando la 

edición facsimilar para todo el corpus, junto a la edición semidiplomática para los textos 

monotestemonios y la edición crítica para los textos politestimonios, obteniendo un resultado 

más significativo para el lector ya que el aparato crítico también presenta los cambios  hechos 

en la publicación póstuma de esos textos en Aloísio Resende: poemas com ensaios críticos e 

dossiês (MORAIS; PORTO; ASSUNÇÃO, 2000).  

 

 

Palabras-clave: Aloisio Resende. Edición. Periódico Folha do Norte. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Aloisio Resende, natural de Feira de Santana-BA, nasceu em 26 de outubro de 1900 e 

faleceu no dia 12 janeiro de 1941. De ascendência negra, viveu no período após a abolição, 

porém fez de sua obra literária a voz de um negro boêmio em que relatava suas vivências e 

sentimentos nos versos de seus sonetos e crônicas, traçando um caminho de prestígio por 

aqueles que os liam. Não publicou livros em vida, por conta das dificuldades que um negro 

tinha nesse período, mesmo no caso de Aloisio que foi adotado por uma família de posses e 

convivia com a sociedade burguesa. Com isso, o único meio em que seus textos foram 

publicados é o jornal Folha do Norte, no qual Resende trabalhou como redator.  

Fundado em 1909, atualmente, o acervo do Folha do Norte é considerado uma das 

maiores fontes de pesquisa histórica de Feira de Santana, já que naquela época todas as 

informações literárias, históricas e acontecimentos do cotidiano geralmente eram publicados 

em periódico. A digitalização desse acervo, assim como de outros jornais feirenses que não 

estão mais em circulação, está disponível na Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS) especificamente no Museu Casa do Sertão, no Centro de Estudos Feirenses (CENFS). 

O estudo com acervos literários ganha destaque cada vez mais com o intuito de 

preservar a cultura histórica de um determinado autor e o período em que foi escrito, 

evidenciando através das análises feitas a linha de raciocínio do mesmo, com suas memórias e 

relatos. Esses documentos trazem uma relevância social inestimável, pois acabam envolvendo 

grandes áreas de pesquisa como a linguística, a história, a literatura e a filologia, o que 

proporciona um estudo mais abrangente, assim como um prestígio cultural e histórico para 

esses arquivos. 

Ao se dedicar a preservação da obra do autor feirense, a proeminência da filologia é de 

suma importância para a contribuição do resgate a esses textos de forma genuína, já que suas 

edições colaboram para salvaguardar os seus escritos conforme a vontade do autor, exaltando 

sua reminiscência em todos os seus aspectos. Deste modo, a relevância do trabalho filológico 

para resgatar os valores históricos e culturais do semiárido baiano, especificamente da cidade 

de Feira de Santana, abarca uma vasta pesquisa o que pode gerar mais interesse as pessoas 

para sua própria cultura, reafirmando a importância do contexto social e contribuindo para a 

preservação da literatura não canônica.  

Portanto, essa pesquisa fundamenta-se na importância de inventariar as publicações de 

Aloisio Resende, por meio do método filológico de edição, ressaltando seu mérito e tornando 
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de fácil acesso à comunidade os textos para que não se percam com o desgaste do acervo do 

periódico. Esse trabalho também evidenciará o prestígio de suas escritas e temáticas pouco 

utilizadas no século XX, assim como a contribuição para o resgate da memória do autor e o 

seu papel significativo no contexto histórico africano feirense.  

Metodologicamente, foi feito um levantamento da obra poética resendiana encontradas 

no Folha do Norte entre os anos de 1909 a 1960, consequentemente a realização de suas 

edições face a face, segundo o método filológico da Crítica Textual e dos critérios 

estabelecidos por Patrício Barreiros (2012). Empregou-se a edição fac-similar para todo o 

corpus, juntamente com a semidiplomática dos textos monutestemunhais e a edição crítica 

dos politestemunhais, obtendo um resultado mais significativo para o leitor. Descreve-se 

também no aparato crítico as modificações feitas nos textos publicados em memórias 

póstumas por Morais, Porto e Assunção (2000).  

A presente monografia consiste de uma Introdução, na qual expõe em aspecto geral a 

visão desta pesquisa; o referencial teórico subdividido em duas seções, a primeira relatando a 

vida e a obra do autor Aloisio Resende e, a segunda, sobre a filologia com o seu trabalho de 

edição. Descreve-se o corpus e a metodologia empregada na pesquisa; apresenta-se a edição 

dos textos e, em seguida, as considerações finais. O estudo está subsidiado pela Crítica 

Textual Moderna (SPINA, 1994; e CAMBRAIA, 2005), assim como (MORAIS; PORTO; 

ASSUNÇÃO, 2000; e PEREIRA, 2009) para a vida e obra do autor Aloisio Resende. 
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2 VIDA E OBRA DO ESCRITOR ALOISIO RESENDE 

 

Aloisio Resende foi um poeta, cronista e jornalista, oriundo do município de Feira de 

Santana-BA, onde fez sua trajetória profissional ganhar ênfase. Filho de Eufrázio Paulo de 

Souza e Maria José de Souza, foi adotado em sua mocidade por Laura Resende, de quem 

herdou o sobrenome, sendo registrado aos 33 anos. Aloisio Resende não completou os estudos 

primários e, provavelmente, iniciou sua carreira profissional aos 20 anos, quando foi morar na 

capital Baiana. Nesse período, trabalhou no jornal A Hora
1
.  

É notória a dificuldade que um negro semianalfabeto tinha nesse período para 

publicar, mesmo Aloisio Resende tendo um prestígio diferenciado dos outros negros por 

conviver na sociedade burguesa, seus textos ficaram restritos apenas aos periódicos em que 

trabalhou, principalmente no Folha do Norte, o único acervo de pesquisa do poeta feirense até 

o momento. 

 

Resende apresentava, nas primeiras páginas dos jornais Folha do Norte, as 

suas poesias de exaltação às “pessoas de cor”, tornando-as reconhecidas pela 

sociedade com menos preconceitos. Deste modo, percebemos alguns 

vestígios que nos permite entender Aloisio Resende como um intelectual 

reconhecidamente de origem africana que valorizava o negro por meio de 

prosas e crônicas, negociando com os jornalistas. De alguma forma, Resende 

pôde representar o cotidiano das “pessoas de cor” nas primeiras páginas do 

jornal de maior prestígio, em Feira de Santana (PEREIRA, 2009, p. 79). 

 

Não publicou livros em vida, mas através de pesquisas no jornal Folha do Norte 

percebesse que o autor tinha em desenvolvimento a publicação de dois livros: Ca-xi-xi e 

Poemas Barbaros. O primeiro, supõe-se que era voltado para as temáticas mais africanizadas, 

como o candomblé e as tradições do povo negro, já que o caxixi
2
 é um instrumento de origem 

africana, muito utilizado na capoeira. Já o livro Poemas Barbaros, por sua vez, seria de 

recriações do cotidiano como A morte de Salomé
3
 (RESENDE, 1928). 

No ano de 1979, Alberto Alves Boaventura e Antônio Lopes publicaram o livro 

Poesias de Aloysio Rezende como uma forma de homenagear seu amigo e expor a sua 

literatura, que era banalizada pela sociedade da época. Em comemoração ao centenário do 

                                                           
1
 Possivelmente, há publicações de Aloisio Resende no jornal A Hora, pois, em 31 de março de1923, foi 

publicado no jornal Folha do Norte, o poema O Sahara (RESENDE, 1923), no qual homenageia o poeta mineiro 

Alberto Campos, e logo abaixo indicou “Extrahido d‟ A Hora”. 
2
 “O chocalho de cesto conhecido como caxixi é um dos instrumentos percussivos que saiu do berço africano, 

onde era utilizado em contextos cerimoniais e rituais, atravessou o oceano na memória dos escravos e se recriou 

no Brasil, em contextos populares e rituais” (GALLO, 2010, p. 964). 
3
 Este soneto foi o único publicado no periódico, que menciona a escrita do livro, em 1928.  
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autor feirense houve a publicação do livro Aloisio Resende: poemas com ensaios críticos e 

dossiê (MORAIS; PORTO; ASSUNÇÃO, 2000) que contém alguns poemas e sonetos, 

organizado por três pesquisadoras com o intuito de resgatar a história literária e homenagear o 

escritor que até então não era tão popular perante aos cidadãos atuais. Posteriormente, em 

2011, foi publicado o livro Aloisio Resende, poeta dos candomblés: histórias das populações 

negras em Feira de Santana-BA (OLIVEIRA, 2011), organizado por Josivaldo Pires de 

Oliveira. Além desses, há outros livros que apresentam um estudo sobre Resende e também 

algumas dissertações e artigos publicados (PEREIRA, 2009; SANTOS, 2009; SEIDEL; 

RABELO, 2009; OLIVEIRA, 2010), mostrando o quão a escrita resendiana é relevante 

perante a sociedade.   

Zinho Faúla, como Resende era apelidado, retrata em seus escritos traços das 

vivências e sentimentos guardados diante da sociedade em que tentava apagar da história 

rastros da negritude. Percebe-se não apenas relatos do candomblé, dos terreiros que ele 

frequentava, mas também o olhar diferenciado que Aloisio Resende tinha para o sertanejo e, 

principalmente, para a mulata, um olhar de quem não a subestimava, enxergava como um 

fruto do erotismo e amor: “Neste aspecto, podemos dizer que o escritor feirense agiu como 

um intelectual negro „à frente do seu tempo‟” (PEREIRA, 2009, p. 75). A poesia de Resende 

traz o esboço da memória de um negro boêmio que viveu no período após a abolição, mas que 

ainda havia resíduos na sociedade que tentava manipular a miscigenação com preconceitos e 

indiferenças aos negros.   

 

Aloisio Resende irrompe, senão heroicamente, ao menos solitariamente, no 

cenário artístico feirense/baiano, como um ponto de referência e resistência 

que traz à tona coisas, arquétipos e específicos condizentes com aquilo que 

vem a constituir um dos importantes legados de seus antepassados, fazendo 

um mergulho profundo em suas raízes (SEIDEL; RABELO, 2009, p. 103, 

grifo do autor). 

 

Tendo em vista que ainda há vestígios dessa visão inferiorizada aos negros na 

atualidade, estudar a vida e a escrita de Resende também contribui para que esse aspecto 

mude de concepção, pois exalta as vivências dos negros e sua importância histórica na 

sociedade, levando em consideração que a cultura é uma herança do passado. Por esse motivo, 

seus textos tornam-se tão admiráveis ao passar dos anos, contrapondo o cenário da época.  

 

Mesmo com o fim da escravidão essa população de negros continuava a ser 

vista como inferior, podendo então ser coagida pela sociedade, afim de que 

não fosse possível a ideia de mobilidade social pelos descendentes de 

escravos. Reprimir o culto de matriz africana era uma das formas de mostrar 
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a superioridade da cultura branca em relação ao negro e suas crenças. 

Percebemos que existia de fato a perseguição ao culto de religião afro-

brasileira, tanto pela polícia como pelas políticas públicas e que essa 

perseguição punha em risco a integridade dos filhos e filhas de santo, que 

eram presos, surrados e impulsionados a abandonar sua crença por 

imposição de uma estrutura social dominante na cidade de Feira de Santana 

(SILVA, 2012, p.14). 

 

Ao mesmo tempo em que no periódico Folha do Norte havia publicações de grandes 

jornalistas, descrevendo o cotidiano de uma sociedade “branqueada”, com relatos contra as 

práticas dos afrodescendentes e sertanejos, Aloisio Resende trazia o fulgor dessas classes 

silenciadas perante a comunidade feirense, dando voz a essas pessoas em forma de arte, assim 

como descrevia seus sentimentos e angústias. Sua criação literária contém traços do 

parnasianismo
4
 e do simbolismo

5
, abrangendo uma escrita rítmica que envolve o leitor em 

suas palavras, fazendo com que o mesmo se insira no contexto de maneira agradável.  

 
Aloisio Resende revela uma espécie de paradoxo entre forma e conteúdo. 

Ele afirma na estrutura do texto o esmero formal ao gosto parnasiano, 

enquanto que, no tema exposto, faz incursões por temas marginais ou 

periféricos, em relação à “alta” poesia, adepta do bom senso temático e dos 

bons modos estéticos (MORAIS; PORTO; ASSUNÇÃO, 2000, p. 86). 

 

A tuberculose o levou precocemente, aos 41 anos, mas deixou o seu legado como um 

poeta boêmio, negro, de pouco estudo, que fez de sua obra literária a voz da negritude e do 

sertanejo no semiárido baiano, no início do século XX. Conseguiu se inserir como parte de 

uma sociedade em que tentou silenciar as marcas de uma cultura histórica, por este fato, 

estudar e editar seus textos contribui para preservar a sua existência e relatos que foram tão 

importantes para a história feirense.   

 

 

 

 

                                                           
4
 Os parnasianos assumiam uma ideologia própria, longe dos reclames históricos, optando pelo “afastamento 

social”, ou seja, despregado de todo compromisso político, moral ou ético, como forma de elevar o sujeito 

poético em detrimento do sujeito “real”. (...) Assim, os parnasianos eram partidários do ideal da arte pela arte, 

porque consideravam ser a finalidade da poesia a construção de uma beleza visual, sem preocupação com ideias 

ou problemas, mas sim pela busca de captar momentos solenes da vida exterior (WOLSKI, 2017, p. 123).  
5
 O movimento simbolista, apesar da grande dificuldade em compreender suas características, buscava tratar de 

temas como o inconsciente, que seria explorado ao máximo através das paixões e dos sonhos. A liberdade 

metafórica da linguagem proporcionava a associação de ideias que aparentemente não tinham nenhuma ligação, 

e que, levadas ao pé da letra, seriam impraticáveis (WOLSKI, 2017, p. 126). 
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2.1 AS CONTRIBUIÇÕES DA FILOLOGIA À PESQUISA EM ACERVOS DE 

ESCRITORES 

 

Sabe-se que a Filologia é uma ciência que surgiu no século III a.C. Segundo Spina 

(1994, p. 67), foi “[...] do amor à poesia que nasceu a ciência filológica”, através do trabalho 

dos eruditos da Biblioteca de Alexandria que tiveram a necessidade de preservar os textos 

autênticos naquele período para que não fosse perdido os seus escritos. Para Auerbach (1972, 

p. 11): 

 

A Filologia é o conjunto das atividades que se ocupam metodicamente da 

linguagem do Homem e das obras de arte escritas nessa linguagem. Como se 

trata de uma ciência muito antiga, e como é possível ocupar-se da linguagem 

de muitas e diferentes maneiras, o têrmo Filologia tem um significado muito 

amplo e abrange atividades assaz diversas (AUERBACH, 1972, p. 11). 

 

Etimologicamente Filologia significa “amor às letras”, a qual se tornou ciência em 

meados do século XIX, quando estabeleceu o texto escrito como seu objeto de estudo. Para 

Spina (1994, p. 80), “o texto, manuscrito ou impresso, é o objeto fundamental da investigação 

histórica, filológica e literária”. 

Assim, seu estudo ocasiona o significado da escrita de maneira mais ampla para a 

análise crítica, sendo que a proeminência filológica vai além da transcrição de textos, pois 

seus métodos tornam acessíveis à história e a cultura de um determinado povo. “Com certeza 

a contribuição mais evidente e importante da crítica textual é a recuperação do patrimônio 

cultural escrito de uma dada cultura” (CAMBRAIA, 2005, p. 19). 

A escrita faz parte da humanidade e segue o seu progresso, por isso há a necessidade 

de se preservar esses costumes históricos para que haja uma melhor compressão do passado e 

até mesmo de acontecimentos do presente. Mas para o filólogo não basta apenas saber ler o 

texto, é preciso entender o seu significado para não modificar o que está escrito e fazer uma 

edição sem erros, pois “quando se quer reconstituir e publicar um texto, é preciso, antes de 

tudo, saber lê-lo” (AUERBACH, 1972, p. 16), entender seus valores e escritos consiste na 

prioridade dos métodos filológicos para restaurar sua veracidade.  

 

Portanto, o filólogo é o profissional que cumpre um importante papel no 

resgate da memoria, não somente por salvar do esquecimento textos 

apresentados em forma de edição, mas por atuar como guardião de 

importantes documentos. Muitas vezes, é justamente do interesse por editar 

um texto que surgem projetos dedicados à preservação da memória literária 
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de determinados autores. Ao editar textos esquecidos no tempo, o filólogo 

está explorando um “rico garimpo” e pode oferecer à sociedade a 

oportunidade de conhecer valiosas obras (BARREIROS, P., 2012, p. 92). 

 

Deste modo, a Filologia stricto sensu
6
,ou Crítica Textual fundamenta-se em apresentar 

ao leitor uma transcrição fidedigna ao texto editado, sem fazer adivinhações ou algo do tipo 

para que não se perca os registros com o passar dos anos, fazendo com que se aproxime da 

última vontade do autor, valorizando a cultura histórica de uma determinada comunidade. O 

filólogo resgata a importância de se preservar os documentos através de seus critérios para 

edição, mostrando o real valor do texto, não apenas a sua escrita, mas também a língua do 

período em que foi escrito, assim como, as rasuras e borrões encontrados nos documentos.  

 

Um dado primordial para compreender o escopo da critica textual é o fato de 

que um texto sofre modificações ao longo do processo de sua transmissão. 

(...) A cada cópia que se faz de um texto, a constituição deste muda – seja 

por ato involuntário, seja por ato voluntário de quem o copia. É justamente 

por causa desse fato empírico incontestável que a critica textual se 

constituiu: seu objetivo primordial é a restauração da forma genuína dos 

textos. (CAMBRAIA, 2005, p. 1, grifo do autor). 

 

Portanto, o filólogo utiliza-se da Crítica Textual para trazer um rigor nas transcrições 

dos textos e escolhe qual o melhor tipo de edição para o documento que está sendo estudado 

no momento. “Desse modo, a edição cumpre a função primordial de preservar o documento, 

ao mesmo tempo que o torna acessível a grande número de leitores, favorecendo a realização 

de estudos diversos” (BARREIROS, L., 2017, p. 113). Há vários tipos de edições filológicas. 

Com base no levantamento das publicações de Aloisio Resende, no jornal Folha do Norte, 

optou-se pela edição face a face, em que se apresenta a edição semidiplomática dos textos 

monotestemunhais – que busca apresentar ao leitor o texto de forma clara e mais acessível a 

qualquer tipo de público – e a edição crítica dos textos politestemunhais, sendo os dois tipos 

de edição acompanhadas pela edição fac-similar
7
. Dispostas uma ao lado da outra, 

complementam-se. A edição semidiplomática é uma transcrição conservadora, na qual: 

                                                           
6
 No sentido mais amplo (lacto sensu), a filologia se dedica ao estudo da língua em toda a sua plenitude – tendo 

como objeto o texto escrito, literário e não-literário. (...) No sentido mais estreito (stricto sensu), a filologia se 

concentra no texto escrito, primordialmente literário, para estabelecê-lo, fixa-lo, restituindo-lhe à sua 

genuinidade (SANTIAGO; ALMEIDA, 2011, p. 1).  
7 Devido ao avanço tecnológico tem se optado pela edição facsimilar, fazendo-se a simples reprodução 

fotográfica, transferindo-se a imagem do documento para o meio digital, ou convertendo a imagem ou sinal 

dialógico para o código digital, realizando-se a digitalização dos textos. Adverte-se, porém, que, mesmo sendo o 

tipo de edição que reproduz o texto de forma mais aproximada, ainda sim há, nela, intervenção do editor, que 

manipula a captura da imagem e a apresentação por meio da edição (BORGES; MATOS; ALMEIDA; SANTOS, 

2012, p. 33). 
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[...] o editor atua de forma mais interventiva, através de operações como 

desenvolvimento de sinais abreviativos, inserção ou supressão de elementos 

por conjectura, dentre outras (embora qualquer uma dessas operações fique 

explicitamente assinalada na reprodução) (CAMBRAIA, 2005, p. 95).  

 

Com esse tipo de edição pretende-se possibilitar o acesso e a preservação do texto 

editado, a partir de critérios que restituirão e fixarão a sua forma genuína, garantindo a 

fidedignidade e a acessibilidade necessárias” (TELLES, 2012, p. 139). Para que os resultados 

obtidos sejam mais fidedignos, a edição crítica dos textos de Aloisio Resende, que contém 

mais de um exemplar, dará ao leitor a autonomia de poder observar como foi transformada 

aquela escrita ao longo do tempo pelo autor, assim como foi modificada em outras edições 

publicadas postumamente. Para Auerbach (1972, p. 11): “Uma de suas formas mais antigas, a 

forma por assim dizer clássica e até hoje considerada por numerosos eruditos como a mais 

nobre e a mais autêntica, é a edição crítica de textos”, pois visa estabelecer a forma como foi 

escrita pelo autor até chegar ao ponto de ser autorizada a sua publicação. 

 

Uma edição critica define-se como uma tentativa de dar conta dos 

fenômenos menos existentes, feita a partir daquilo que o editor conhece em 

torno das circunstâncias que os têm gerado. Neste sentido, reveste o caráter 

de uma atividade científica, pois procede aventando hipóteses com vista a 

explicar os dados disponíveis, e logo as testando em termos de capacidade de 

os explicarem. A tarefa do editor não consiste em formular provas absolutas, 

mas sim uma explicação plausível duma classe de fenômenos, o que é, aliás, 

o objeto primordial de qualquer estudo literário (KANE, 1989, p. 158, 163 

apud SPAGGIARI; PERUGI, 2004, p. 69). 
 

Assim sendo, a importância do trabalho filológico para resgatar os valores históricos e 

culturais de Feira de Santana, especificamente do autor Aloisio Resende com suas temáticas 

bastante significativas para o contexto do século XX, traz consigo uma vasta pesquisa e 

valorização patrimonial. Segundo Patrício Barreiros (2014): 

 

Do mesmo modo, interessa aos historiadores, sociólogos, etnólogos, 

antropólogos e filólogos os acervos de pessoas comuns, sem destaque social 

ou intelectual, mas que acumularam documentos (textuais, icnográficos e 

outros artefatos) capazes de revelar a história de vida do sujeito, obras 

literárias e as práticas socioculturais de uma época e de lugares específicos 

(BARREIROS, P., 2014, p. 3).   

 

Por este fato, os estudos relacionados a escritores baianos não canônicos vêm 

ganhando destaque no âmbito acadêmico, contribuindo para a valorização cultural e a 
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preservação linguística de uma determinada sociedade. Portanto, a Filologia contribui para 

que não se perca esses registros, assim como o acervo da obra de autores pouco conhecidos, 

mas com proeminência, resgatando os seus valores culturais e linguísticos, no qual ressalta o 

contexto histórico em que estava inserido, tirando-os do esquecimento. 
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3 O CORPUS EDITADO 

 

Aloisio Resende iniciou suas publicações no Jornal Folha do Norte no ano de 1922, 

dedicando-se a sonetos, poemas e crônicas com temáticas que envolviam suas vivências e 

sentimentos. Após uma pesquisa nas edições de 1909 a 1960 do Folha do Norte, foram 

encontrados 36 textos, que em sua maioria, foram publicados na primeira página ou na quarta 

página, juntamente com questões comerciais, sendo que sempre estava sem uma coluna fixa. 

Percebe-se que, a partir de 1936, as publicações de Resende se intensificam no periódico, 

principalmente a partir de 1940, pois o autor passa a publicar em quase todas as edições 

semanais. Nesse período, ele trabalhava como redator do jornal.  

Após a morte de Aloisio Resende, o Folha do Norte o homenageou como o maior 

poeta feirense, publicando em uma edição semanal vários poemas de Resende, do mesmo 

modo em que continuou publicando alguns de seus textos, com o passar dos anos, em 

homenagem póstuma. 

 

3.1 A ORDENAÇÃO DOS TEXTOS 

 

Os textos foram ordenados cronologicamente, conforme a data de publicação no jornal 

Folha do Norte. Na edição, registrou-se a data de criação, quando registrada pelo autor. 

 

Quadro 1 – Relação dos textos editados em ordem cronológica 

Nº TÍTULO DO TEXTO REFERÊNCIA 

1 Saudade Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XIV, 

n. 657, p. 2, 31 nov. 1922. 

2 O Sahara Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XV, n. 

676, p. 2, 31 mar. 1923. 

3 Abrindo a porta Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XIX, 

n. 987, p. 4, 28 abr. 1928. 

4 Falando de perto Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XIX, 

n. 987, p. 4, 05 mai. 1928. 

5 Invernia Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XIX, 

n. 987, p. 4, 16 jun. 1928. 

6 A morte de Salomé Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XIX, 

n. 994, p. 4, 04 ago. 1928. 

7 Flor de carne Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XX, n. 

1020, p. 3, 02 fev. 1929. 

8 O Sahara Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano 

XXVII, n. 1403, p. 5, 06 jun. 1936. 

9 Invernia Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano 

XXVII, n. 1404, p. 4, 13 jun. 1936. 
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10 Penderaca Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano 

XXVII, n. 1405, p. 1, 20 jun. 1936. 

11 Fogueira de São João Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano 

XXVII, n. 1406, p. 1, 27 jun. 1936. 

12 Veronica Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano 

XXVII, n. 1406, p. 1, 04 jul. 1936. 

13 A Lagôa Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano 

XXVII, n. 1408, p. 1, 11 jul. 1936. 

14 Cangaceiro Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano 

XXVII, n. 1409, p. 1, 18 ago. 1936. 

15 Fogueira de São João Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXX, 

n. 1565, p. 1, 08 jul. 1939. 

16 Candombe Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXX, 

n. 1566, p. 1, 15 jul. 1939. 

17 Maianga Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXX, 

n. 1567, p. 1, 22 jul. 1939. 

18 Pegi-gan Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXX, 

n. 1572, p. 4, 26 ago. 1939. 

19 Demónia Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, 

n. 1591, p. 1, 06 jan. 1940. 

20 Lésbia Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, 

n. 1592, p. 1, 13 jan. 1940. 

21 Veronica Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, 

n. 1593, p. 1, 20 jan. 1940. 

22 Áspide Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, 

n. 1594, p. 1, 27 jan. 1940. 

23 Libélula Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, 

n. 1595, p. 1, 03 fev. 1940. 

24 Lagôa Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, 

n. 1599, p. 1, 02 mar. 1940. 

25 Iêmanjá Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, 

n. 1606, p. 1, 20 abr. 1940. 

26 Mãe-filha Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, 

n. 1607, p. 1, 27 abr. 1940. 

27 Bozo Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, 

n. 1608, p. 1, 04 mai. 1940. 

28 Manoel de Xangô Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, 

n. 1612, p. 1, 01 jun. 1940. 

29 Jungla Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, 

n. 1613, p. 4, 08 jun. 1940. 

30 No bembé Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, 

n. 1616, p. 1, 29 jun. 1940. 

31 Imo Pectore Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, 

n. 1617, p. 1, 06 jul. 1940. 

32 Pemba Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, 

n. 1618, p. 1, 13 jul. 1940. 

33 Menininha Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, 

n. 16122, p. 1, 10 ago. 1940. 

34 Coisa-feita Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, 
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n. 1623, p. 1, 17 ago. 1940. 

35 Terreiro Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, 

n. 1624, p. 1, 24 ago. 1940. 

36 Damí Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, 

n. 1625, p. 1, 31 ago. 1940. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

As crônicas Abrindo a porta (3) e Falando de perto (4) são monotestemunhais e não 

há publicações póstumas deles. Os textos O Sahara (2), Invernia (5), Fogueira de São João 

(11) e Lagoa (13) foram publicados mais de uma vez no jornal, por isso são politestemunhais 

assim como os demais, que foram publicados postumamente no livro Aloisio Resende: 

poemas com ensaios críticos e dossiê (MORAIS; PORTO; ASSUNÇÃO, 2000).  

 

3.2 O TIPO DE EDIÇÃO 

 

Já que o principal meio em que Aloisio Resende publicou em vida foi o jornal Folha 

do Norte, o intuito de preservar a vontade do autor, sem interferência do editor ganhará 

ênfase, para ressaltar a sua escrita sem nenhum tipo de alteração, a fim de que se obtenha a 

mais possível fidedignidade de seus textos. Assim, optou-se pela realização de uma edição 

semidiplomática para os textos monotestemunhais e uma edição crítica para os textos 

politestemunhais, sendo que todas as transcrições estão acompanhadas da edição fac-similar 

para que o leitor tenha acesso a reprodução da imagem dos arquivos originais.  

 

O texto impresso desta forma corresponde ao original, ou seja, à versão da 

obra que o autor considera definitiva e pronta para a divulgação („editio ne 

varietur‟). No caso exemplificado, não há duvida de que o texto esteja 

conforme à vontade do autor, e que seja autêntico (obra do próprio autor que 

o assina). Temos, assim, não apenas original da obra, mas também a certeza 

da sua autoria (SPAGGIARI; PERUGI, 2004, p. 23). 
 

As publicações de Resende no Folha do Norte tinham um grande alcance na sociedade 

feirense e região circunvizinha, pois o jornal era o maior meio de comunicação que circulava 

na época, por isso é de suma importância a edição filológica de seus poemas e crônicas, visto 

que o acervo do jornal é de pouco acesso à comunidade, para salvaguardar suas escritas de 

forma genuína. Desse modo, com a edição dos textos se tornará mais acessível o estudo sobre 

Resende e sua literatura. 

 

3.3 CRITÉRIOS ADOTADOS NA EDIÇÃO 
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 Para a edição dos poemas de Aloísio Resende, utilizaram-se os critérios adotados pelo 

Projeto de Pesquisa Edição das obras inéditas de Eulálio Motta (CONSEPE, 070/2016), 

estabelecidos por Barreiros (2012, p. 109-110). 

Primeiramente, seguiu-se a cronologia dos textos para ordená-los, conforme a data de 

publicação. Para os textos que apresentam testemunho único, este foi considerado como o 

texto de base e para os politestemunhais foi escolhido como texto de base a edição publicada 

no jornal Folha do Norte, tendo em vista que o autor era redator do periódico. 

Para a apresentação do texto crítico, quando se trata de texto politestemunhal, indicou-

se o código estabelecido para identificação do testemunho. Apresentou-se o aparato crítico, à 

direita, em fonte menor. Para a edição seguiu-se os critérios descritos a seguir: 

 

1) Indica-se a data do jornal, o número, a página e a coluna;  

2) As linhas são numeradas de 5 em 5 à margem esquerda;  

3) Transcreve-se o título como se encontra no original;  

4) São mantidos a ortografia, a acentuação, o uso de maiúsculas e a pontuação;  

5) As conjecturas são indicadas por meio do símbolo (*);  

6) São utilizadas notas de pé de página para indicar informações complementares tais como: 

alternância da cor da tinta, rasgões, furos, manchas etc.  

 

Serão utilizados alguns símbolos nas edições, tais como: 

 

{ } seguimento riscado, cancelado; 

{†} seguimento ilegível; 

{†} / \ segmento ilegível substituído por outro legível na relação {ilegível} /legível\; 

{ } / \ substituição por sobreposição, na relação {substituído} /substituto\; 

{ } [↑] riscado e substituído por outro na entrelinha superior; 

{ } [↓] riscado e substituído por outro na entrelinha inferior; 

{ } [→] riscado e substituído por outro na margem direita; 

{ } [←] riscado e substituído por outro na margem esquerda; 

[  ] acréscimo no curso da linha; 

[↑] acréscimo na entrelinha superior; 

[↓] acréscimo na entrelinha inferior; 
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[→] acréscimo na margem direita; 

[←] acréscimo na margem esquerda; 

[↑{  }] acréscimo na entrelinha superior riscado; 

[↑{†}] acréscimo na entrelinha superior ilegível; 

[↑{  }/ \] acréscimo na entrelinha superior riscado e substituído por outro na sequência;  

[↑{†} /  \] acréscimo na entrelinha superior ilegível e substituído por outro na sequência; 

[↓{  }] acréscimo na entrelinha inferior riscado; 

[↓{†}] acréscimo na entrelinha inferior ilegível; 

[↓{  }/ \] acréscimo na entrelinha inferior riscado e substituído por outro na sequência;   

[↓{†} /  \] acréscimo na entrelinha inferior ilegível e substituído por outro na sequência; 

[*↑] parte do texto localizada à margem superior indicada pelo autor através de seta, linha ou 

números remissivos; 

[*↓] parte do texto localizada à margem inferior indicada pelo autor através de seta, linha ou 

números remissivos;  

[*→] parte do texto localizada à margem direita indicada pelo autor através de seta, linha ou 

números remissivos;  

[*←] parte do texto localizada à margem esquerda indicada pelo autor através de seta, linha 

ou números remissivos; 

[*(f. ou p.)] parte do texto localizada em outro fólio ou página indicada pelo autor a partir de 

números e letras  remissivos ou anotações. Nesses casos, o número do fólio ou da página 

aparecem entre parênteses; 

/ * / leitura conjecturada; 

(  ) intervenção do editor (acréscimos e informações); 

 

3.4 A EDIÇÃO 

 

Apresenta-se a seguir uma edição face a face com o fac-símile e a transcrição dos 36 

textos publicados por Aloisio Resende. Optou-se pelo fac-símile, pois a imagem revela a 

materialidade e as informações extralinguísticas que a transcrição não contempla. 
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XIV, n. 657, p. 2, 31 nov. 1922.  Saudade 

 

 

 Aos amigos da Feira 

  

 Saudade! Acerbo e langue suspirar 

5 De um peito exúl, aflito e lacerado! 

 Saudade! Ao longe o vasto e cavo mar 

 Gemendo á tarde, placido e magoado! 

  

 Saudade! Evocação do meu passado, 

10 Sonhos meus de amor dispersos pelo ar! 

 Meu triste coração já desolado, 

 Exausto de soffrer e de chorar! 

  

 Saudade! A sedução de minha terra, 

15 Em branda noite de perfume e prata, 

 Que tanto enlevo e resplendor encerra! 

  

 Saudade! Olhos chorosos de quem ama; 

 Voz de araponga a se perder na mata 

20 E o Sol morrendo no horizonte em chama! 

  

 ALUIZIO REZENDE 

 San-Salvador - 12/11/1922 
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XV, n. 676, p. 2, 31 mar. 1923.  O Sahara  

 

 

 Ao espirito artista de Alberto Campos;  

 A <Painel Egipcio>  

   

5 Ei-lo, o Sahara, deserto imenso, escampo e nudo... OSH1 Saara      OSH  inculto 

 Trilha o seu abrupto solo a exausta caravana; OSH Pervaga o solo hostil  

 E ao viajor causticando a trajectoria insana. OSH Causticando ao viageiro        OSH1trajetória  

 Flameja o rubro sol como um sangrento escudo.   

   

10 Longe da tarde assôma ao ar que oprime a tudo, OSH Por fim, distante, surge, avulta, em meio a tudo  

 Da Esfinge o colo erguendo a pétrea linha humana,  OSH A esfinge milenar     OHS face  

 Em cujo mago olhar sinistro a dôr se empana, OSH Cujo olhar, nos parece, um quê de gloria  

 A’ sômbra de um mysterio indefinido e rudo. OSH Nas dobras de um mistério insondável  

   

15 De sob fulvos tôns ardentes de cerêja, OSH Listrado de um vermelho  OSH cereja 

 E entre nuvens de poeira a que o vento dispersa, OSH Sob as nuvens de pó que o vento, no ar,  

 Seismando, o Cairo, além... tristemente branquêja. OSH1 Cismando     OSH além, 

   

 E ao sol adusto, envôlta em refulgentes clâmides,  OSH E ao ígneo sol que envolve  

20 No deserto se ostenta a fórma e térsa OSH No areal então se eleva a fôrma régia  OSH1forma 

 Do vetusto perfil das lendárias Pirâmides!  OSH Do perfil secular         OSH pirâmides 

   

 (Extrahido d’ A Hora)                       ALUISIO RESENDE  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 



28 

 

Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XIX, n. 987, p. 4, 28 abr. 1928.  ABRINDO A CORTINA 

 

 

  

       O período de paz e de concordia que a  

 nossa terra presentemente desfruta, é resul- 

5 tado maravilhoso das administrações honestas e 

 laboriosas, que temos possuído, no decorrer des- 

 ses ultimos tempos. Razão porque, cessaram de 

 ha muito, entre nós, aqueles vergonhosos me- 

 xericos politicos que sirviram não só para re- 

10 tardar o desenvolvimento da nossa urbe, como 

 para o extravio dos dinheiros publicos, delapí- 

 dados pela famigerada comandite dos ratonei- 

 ros municipaes. 

      Todavia, de tempos a esta parte, graças ao 

15 criterio, inteligencia e energia moral dos novos 

 dirigentes, creou-se a Feira uma outra fa- 

 se diversa, cheia de emprendimento e de pro- 

 gresso, de harmonia e de trabalho consecutivo.  

 Muito principalmente, quando da honrosa e bri- 

20 lhante administração do sr. Arnold Silva, intre- 

 pido e valoroso jornalista de combate, que son 

 be a golpes de honestidade e de talento, con 

 uistar nas rodas politico-sociaes de nossa terra,  

 Uma inconfundível posição de destaque.  

25      Sucedido, atualmente, pelo dr. Elpidio da 

 Nova, cuja integridade e cavalheirismo conhe- 

 cemos de sobra, é de esperar que o digno re- 

 gente dos nossos destinos, que, pelas suas raras qua- 

 lidades de espirito, já se fez credor das nossas 

30 inteiras simpatias, não deslustre a obra meritoria, 

 encetada pelo seu glorioso antecessor. Daí o  

 não compreendermos a carencia de um  partido 

 oposicionista na Feira de Santana, a não ser 

 que seja constituído por elementos nulos e fra- 

35 cassados no nosso meio, elementos que ficaram 

 esquecidos das administrações criteriosas e sensa- 

 tas, e que, por isso talvez, revoltados contra os que 

 sabem nos braços do povo para um bem do povo, es- 

 tejam a forjicar, principalmente, os costumeiros na- 

40 tigos enredos políticos daqueles tempos ominosos, 

 te que a Feira civilizada de hoje, não mais pre- 

 tende volver. 

       Mas, si de facto há, entre nós, uma corrente 

 oposicionista, vive ainda culta na sombra de si 

45 mesma, sinão no anonimato definido dos de- 

 contentes que na representam, cuja desmarcada  

 ambição de governar e de subir, seria um peri- 

 go para os ambientes onde eles infelizmente se ge- 

 ram, si por acaso, se realizassem, alguns dos seus 

50 pretenciosos desejos de politiqueiros intransigen- 

 te, que vivem a rosnar vinganças e desabafos. A  

 demais, não podemos nem  queremos acreditar na 

 existencia de um partido contrario, francamente 

 oposicionista, quando, de doze anos a esta parte, as 

55 atitudes assumidas pelos nossos benemeritos in- 

 tendentes, têm-se feito merecedoras dos mais 

 calorosos aplausos. 

       Que continue, portanto, o dr. Elpídio da  

 Nova a trilhar o caminho aberto pelos seus ina- 

60 tacaveis antecessores, colocando se como sempre 

 ao lado da justiça e do direito, da liberdade e  

 do progresso, porque assim, terá satisfeito as 

 grandes aspirações do nosso povo. 

        Quanto aos descontentes que em toda par- 

65 te se formam nesses abjetos conluios de opo- 

 sicionistas sistematicos, não tenha susto, que se- 

 rão varridos pela vassoura higienica do despre- 

 zo publico, para o lixo onde se atiram as vasi- 

 lhas imprestáveis. 

70            ALOISIO RESENDE 
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XIX, n. 987, p. 4, 05 mai. 1928.  FALANDO DE PERTO 
 

 

  

 Não havia de passar sem desairosos co- 

 mentarios o ligeiro editorial de nossa autoria, 

5 estampado nas colunas deste conhecido órgão 

 da nossa imprensa, ha cerca de oito dias com- 

 pletos. Principalmente no meio dos nossos ca- 

 vitosos e intolerantes adversarios, que fingem 

 com cinismo desconhecedor o desassombro das 

10 nossas atitudes quando elas, quasi sempre lhes 

 vão bater de cheio em pleno rosto. 

 No entretanto, os homens de senso e de 

 valores reconhecidos, contra os quaes a nossa 

 pena jamais traçou a mais leve das acusatorias, 

15 que digam das nossas posições assumidas na 

 senda espinhosa do jornalismo, desde que nele 

 muito joven nos iniciamos, não como um simples 

 profissional, mas tambem como um fervoroso 

 apostolo da causa. 

20 Isto, porém, só tem servido para nos cer- 

 car dos odios e dos despeitos incansaveis de certos 

 vultos mediocres e filanciosos, para quem as 

 nossas severas objurgatorias de moço que se 

 não curva nem se atemorisa deante de quem 

25 fala grosso para se impor pelo medo, não pas- 

 sam de ferro em brasa nas feridas cancerosas 

 das suas gangrenadas consciencias. 

 E’ bem, portanto, que de nós se afastem 

 esses pulhas, que não sabem o que é ter inde- 

30 pendencia de idêas nem de ações, porque nos  

 provocam asco as suas figuras repelentes de 

 aduladores covardes, que vivem presos a toda 

 sorte de favoricos alheios, privados de dizer 

 cem altivez o que são. 

35 O que vale é que Feira de Santana 

 em peso conhece o destemor das nossas atitu- 

 des francas e descobertas, nunca assumidas 

 através de portas hermeticamente fechadas, se- 

 guindo uso e costume dos salafrarios vendidos 

40 ao metal sonante. 

 Vem dai a causa que nos faz parecer aos 

 olhos de certa gente sem criterio, simples 

 agressores que se comprazem no oficio hediondo de  

 atassalhar a reputação dos outros, como se nas 

45 lutas em que nos temos batido até agora, não 

 fossemos antes insultados pelo antagonista pro- 

 vocador. 

 Inabalaveis, porém, nas nossas arraigadas 

 convicções de jornalistas que se não vendem 

50 nem se amedrontam, sem recuar um passo do 

 asparo caminho a que nos traçamos, aqui estare- 

 mos de pena em riste e de fileiras, cerradas, 

 contra os tartufos que vivem entre nós acoberta- 

 dos na capa da honradez. 

55  

 Aloiso Resende 
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XIX, n. 987, p. 4, 16 jun. 1928.  Invernia  

 

 

  . 

 Vive deserta e triste minha pobre rua.  

 Nem um vulto, siquer, de quando em quando, passa... INV Por onde nem siquer um simples vulto passa.     INV1 sequer 

5 Fina poeira de luz no espaço, então, flutua. INV Turva poeira de luz pelo espaço fluctua,     INV1 flutua 

 Vae contrita rezando a chuva na vidraça... INV Enquanto bate em cheio. 

   

 Sacode a ramaria o vento que perpassa. INV Produz na ramaria  

 Langue rumor de prece em tudo se insinua... INV De preces um rumor, que noite dentro actua. INV1 atua 

10 Dança, na agua empoçada, a claridade baça. INV Treme          INV1 água  

 Corre um vago pavor na rua extensa e nua... INV Corre um como pavor na rua longa e nua. 

   

 De minha vela oscila a chama exausta e leve. IVN tênue  

 Paira um silencio cruel no meu quarto vasio... INV No quarto, que ficou de mil beijos vazio, 

15 Ancioso, espero alguem  que ha de chegar em breve. INV Com a ausência de teu corpo alvíssimo de neve. 

   

 Meu peito, agora, invade extranho desconforto. INV Todo meu ser invade imenso desconforto, 

 Sinto na minha carne a lamina do frio... INV Corta na minha carne a lâmina  

 Chove. É o canto hibernal do teu afêto morto. INV pranto INV afecto INV1 afeto 

20   

 Aloisio Resende  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XIX, n. 994, p. 4, 04 ago. 1928.  A Morte de Salomé  

 

 

   

 Salomé, Salomé, deusa da Galiléa, MAS Galiléia  

 Do nobre  Macheronte a lubrica ninféa, AMS Maqueronte         AMS lúbrica 

5 Onde és tu, que não vens, inteiramente nua,  

 Dançar à claridade opalica da lua? ASM  opálica  

 Parece, a natureza em lidimo transporte ASM lídimo 

 Um culto vem render ao teu divino porte.  

 E’ tu Salomé, flor, de volupia do Oriente, ASM volúpia 

10 Não vives, como, outrora, apaixonada e ardente,  

 Sarabandeando o corpo em voltas repentinas  

 No bailado dos {†} ao toque de ocarinas. ASM véus 

   

 Salomé, Salomé, relembro o teu passado,  

15 As glorias de teu povo opresso e renegado.  

 Teu lesto vulto heril, ungido de perfume,  

 Da classica beleza a perfeição resume. ASM clássica 

 Tu me fazes volver aos tempos mais remotos,  

 Onde busco sondar os princípios ignotos,  

20 A causa singular, toda a razão directa ASM direta 

 Que te fizeram amar o rude anacoreta  

 - O crente que imprecava á beira do Jordão,  

 A’s tribos de Judá lançando excomunhão. ASM As 

 Creio, agora, te ver, deslumbrado, surgir  

25 Entre sedes de Tiro e perolas de Ofir, ASM pérolas 

 No esplendor dos salões dô egrégio Macheronte, ASM do        ASM Maqueronte 

 Trazendo a reluzir na majestosa fronte  

 Um diadema sem par de aureo brilho que ofusca,  ASM áureo 

 Lasciva, a requebrar em agil dança etrusca.  ASM ágil 

30 No soberbo recinto, a mirra, o nardo, o incenso,   

 Em nuvens aromaes de fino cheiro intenso, ASM aromais 

   

 Vão desenhado no ar figuras de Tanagra.  

   

35 Salomé, Salomé, teu vulto eleva e sagra -  

 O’ deusa de Israel, formosa e saltitante, ASM Ó 

 - A beleza imortal de tua raça errante!  

 Um côro divinal de frautas e de liras, ASM coro 

 Enquanto os teus quadris, alucinava, giras,  

40 Vae sonoro tangendo em lepida sonata, ASM Vai         ASM lépida 

 Num continuo vibrar harmonico de prata. ASM contínuo       ASM harmônico 

 Tua carne excitante alvissima resplende ASM alvíssima  

 E um lesbico desejo em todo peito acende. ASM lésbico  

 E bailas ao trinar plangente do psalteiro, ASM saltério  

45 Mostrando excelso e nudo o teu perfil etereo. ASM etéreo  

   

 “Iokanan, Iokanan, minha alma chora e geme;  

 Exul, meu coração por ti palpita e freme. ASM Êxul  

 Em que abismo, Iokanan, em que furna te escondes,  

50 Que ao meu grito de amor há muito não respondes! ASM ? 

 Meu peito sem consolo, ardendo em viva chama,  

 Em convulsões de raiva, explode e por ti clama.  

 Traze-me á flor do labio um vendaval de beijos, ASM lábio  

 Que deste amor contenha os intimos desejos”. ASM íntimos  

55   

 Mas, logo então, sentindo arrancos de vingança,  

 Em breves voltas roda e rodopia e dança,  

 Aligera e nervosa, em rapidos colteios, ASM Alígera       ASM rápidos 

 Pausando, na brancura imacula dos seios, ASM imácula  

60 Do místico eremita a fronte ensanguentado, ASM ensangüentado  

 Em delirio lhe aperta a face decepada. ASM delírio  

   

 E languida e graciosa e desvairada e louca, ASM lânguida  

 Beija-lhe intensamente a descorada boca.  

65   

 Dança mais uma vez. Torcicóla, dengosa, ASM Torcicola 

 E, leve e esgalga, oscila a forma vaporosa,  

 Do perfil de punhal, esvelto e serpentino,  

 Nas doidas contorções de seu todo franzino.  

70   

 Exausto já, seu corpo a angustia não suporta ASM angústia  

 E ela cai, afinal, desfalecida e morta!  

 Aloisio Resende  

75 Do livro a sair – Poemas Barbaros  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XX, n. 1020, p. 3, 02 fev. 1929.  FLOR DE CARNE  

 

 

   

 Pairava na tua alcova o excentrico perfume FLC excêntrico 

 Evolto do teu corpo airoso de serpente;  

5 Anciosa a me fitar com os teus olhos de nume, FLC Ansiosa  

 Expunhas-me, ofegante, a tua boca ardente.   

   

 E louca e desgrenhada e tremula e nervosa, FLC trêmula  

 Vinhas toda a sorrir para a gloria do amor. FLC glória 

10 Eras, de facto, assim, mais lubrica e formosa FLC fato      FLC lúbrica 

 Na suprema nudez da tua carne em flor.  

   

 Da palida lua eterea, a claridade morna FLC pálida      FLC etérea  

 Banhava docemente a concha do teu leito;  

15 E, na luz desse luar, que a tua graça exorna,  

 Teu fragil corpo esvelto em teus braços estreito.  FLC frágil  

   

 Treme-te a carne forte, indomavel e erotica. FLC indomável e erótica  

 Nos espasmos do amor a que te entregas, louca,   

20 E te enroscas, lasciva e excitante neurotica,  FLC nevrótica  

 A mim, que sorvo ancioso o mel da tua boca. FLC ansioso  

   

 Quando, convulso e nudo, esse teu corpo langue  

 Era o desejo cruel de todo o meu desejo,   

25 O teu labio febril era uma flor de sangue  FLC lábio  

 Aberta para o goso imenso do meu beijo. FLC gozo 

   

 Tontos de amor, enfim, na sensação extrema  

 Da carne a se estorcer em prolongado abraço,   

30 No delirio sem par da volupia suprema,   FLC delírio         FLC volúpia  

 Mais insano e brutal te aconchego e te enlaço.  

   

 Tu, sensual e dengosa, em coleios terriveis, FLC terríveis  

 Do teu labio ofertando os íntimos venenos; FLC lábio  

35 Eu, sequioso, apertando em minhas mãos sensiveis FLC sensíveis  

 Os agudos punhaes dos teus seios morenos. FLC punhais  

   

 Um gemido, um suspiro agora então se evola  

 Do teu peito, afinal, oprimido e arquejante,  

40 No recinto da alcova, onde vencido rola  

 Teu corpo a se exaurir no leito estortegante.  

   

 Hoje é tudo que resta em meu viver aflito  

 Em que de um bronco ser estranho me assemelho:  

45 A lembrança sem fim do teu cheiro exquisito FLC esquisito  

 No sabor infernal do teu beijo vermelho.  

   

 Aloisio RESENDE  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXVII, n. 1405, p. 1, 20 jun. 1936.  PENDERACA  

 

 

   

 Não brilha o sol siquer. Por todo engenho, agora, PEC sequer   

 Da margem princípia a faina intensa e rude. PEC moagem        PEC principia  

5 Fumega a chaminé. Reflecte os tons da aurora PEC Reflete  

 O velho e fundo e largo e calmo e claro açude.  

   

 Canta, para esquecer a cabloca que o ilude,  

 O cambiteiro fiel, que o rélho estrala, e chora.  

10 Em marcha lenta e grave à beira de um palude,  

 Passam carros de bois, guinchando estrada em fôra. PEC fôra 

   

 Por sobre o canavial a tarde se esbraseia;  

 Com espanto, entre bambus, poisado no coruto,   

15 Espreita um negro mocho a branca lua cheia.  

   

 De teu colo aspirando o arôma que se exala, PEC aroma  

 Do alpendre lateral do Casa-grande escuto  

 O batuque, que vem de dentro da senzala.  

20   

 Feira, 13 de Junho de 1936.  

 ALOISIO RESENDE.  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXVII, n. 1406, p. 1, 27 jun. 1936.  Fogueira de São João  

 

 

  FSJ Á prof. Esmeralda Oliveira 

 Em frente à casa azul, da modesta fazenda, FSJ branca e simples da fazenda, 

 Vai, aos poucos, queimando a fogueira bisarra. FSJ Arde, de manso, em festa, a fogueira bizarra. 

5 Que foguete ou balão sobre as serras ascenda, FSJ os montes 

 Da petizada explode a estridula algazarra. FSJ1 estrídula  

   

 Tiram moças a “sorte”. A viola zanguizarra FSJ sorte.  

 Num recanto da sala e, chula a chula, emenda.  

10 Rodam pares febris. Rescende a flor na jarra, FSJ Trescala  

 Tentam seios romper dos vestidos a renda.  

   

 Nos ares um rojão perdido zune e estoira, FSJ Ferindo o ar, um rojão raivoso ruge e estoira, 

 Resoando por fim de quebrada em quebrada, FSJ Rouco resôa após,        FSJ1 ressoa 

15 Vem raiando do dia a luz serena e loira. FSJ Mal desposta da aurora a luz bondosa e loira. 

   

 Em silêncio nós dois, no tranquilo terreiro,     FSJ No terreiro deserto, onde, a cismar, me vejo,  

 Contemplando a fogueira, em cinzas transformada, FSJ aos restos, apagada. 

 Trocamos, a sorrir, nosso beijo primeiro. FSJ Fito as cinzas, talvez, do meu próprio desejo! 

20   

 Feira, 25 de junho de 1936.  

   

                                                 ALOISIO RESENDE.  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXVII, n. 1406, p. 1, 04 jul. 1936.  VERONICA VEC VERÔNICA 

 

 

   

 Entre a turba feroz que o cerca e o tiraniza,  

 Rumo ao Calvário segue o justo Nazareno.  

5 O sangue lhe roreja a fronte erguida e lisa,  

 Como gotas, talvez, de um rubente sereno.  

   

 Vacila exausto já. Sôbre o duro terreno, VEC Sobre 

 Cai ao peso da cruz, que atroz o martiriza.  

10 Mudo, fitando no alto o doce olhar ameno,  

 Não tem siquer de leve um gesto de geriza. VEC sequer           VEC ojeriza 

   

 E, vendo ali passar a incrédula rale, VEC ralé 

 Meiga e terna mulher, do Cristo aos pés se prostra,  

15 Toda espontâneo amor, mais do que simples fé.  

   

 Sem nada receiar da malta que o conduz, VEC recear  

 A face, então, lhe enxuga e à plebe exproba e mostra, VEC exprobra 

 No alvo linho estampado, o rosto de Jesus.  

20   

 Feira, 1 de Julho de 1936.  

   

                                            ALOISIO RESENDE.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



36 

 

Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXVII, n. 1408, p. 1, 11 jul. 1936.  A LAGÔA LAG LAGÔA 

LAG1 LAGOA 

 

 

   

 Pleno verão ardente. Erma e turva lagôa LAG1 lagôa 

 Na planície deserta ao sol já não resona,  LAG Na abrasada planície, ao pôr do sol, LAG1 ressona  

5 Similhando, distante, um farrapo de lona, LAG Á distancia, parece,       LAG1distância 

 Que estranha mão deixasse ali perdido atôa. LAG1à toa. 

   

 Nem mesmo vez por outra asa ligeira vôa LAG aflita revôa   LAG1 revoa 

 Riçando a linfa escassa. Apenas turbilhona LAG a escassa linfa.  

10 Fôlha seca de arbusto a girar sôbre a tona, LAG Folha     LAG1 seca 

 Com que o vento, o paúl, a remoinhar povóa. LAG1 paul        LAG povôa.       LAG1 povoa 

   

 Fina e fria, não cai a frigida garôa,  LAG1 garoa,  

 Nem branco nenufar á flôr dágua se entona, LAG Nem nenúfar doirado      LAG1 flor da água  

15 Que vê-lo era um prazer imenso em tôda a zona. LAG dos incolas da zona.  LAG1 íncolas 

   

 Do charco, o brônco sapo ao visco se abandona LAG Somente o brônco sapo ao charco    LAG1 bronco 

 E o canto surdo e rouco, além, tristonho, echôa,  LAG ecôa,       LAG1 ecoa, 

 Que o tunante noturno em tons de tuba entôa.  LAG em tom menor entôa.           LAG1 entoa. 

20   

 Feira, 9 de Julho de 1936. Aloísio RESENDE 

 ALOISIO RESENDE.  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXVII, n. 1409, p. 1, 18 ago. 1936.  CANGACEIRO  

 

 

   

 Pelos invios sertões , ao sol que adusto abrasa CANG ínvios  

 A inhospita cantiga, em que es acoita ao certo, CANG inóspita 

5 Tala do agreste inculto à vargem plana e rasa,  

 Subtil o passo lesto e o ouvido ao vento esperto. CANG Sutil  

   

 Ao mais brando rumor de ramo seco ou de asa  

 Cortando o espaço, esbarra. Em torno o olhar incerto  

10 Busca. E se amoita E o rifle ao rosto, e o peito em brasa,  

 De um bruto choque aguarda o início que vem perto.  

   

 Findo o fero fragor da fervida façanha, CANG férvida  

 No rancho, entre grotões, consigo a sós medita,  

15 Ao fluido luar que surge e a selva inteira banha.  

   

 Trigueiro, o ferro à cinta, o lenço à gorja preso,  

 Recorda o rude a toque à vila onde palpita.  

 Por ele, um coração doido de amor acêso. CANG aceso 

20   

 Feira, 16 de julho de 1936.  

 ALOISIO RESENDE  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXX, n. 1566, p. 1, 15 jul. 1939.  CANDOMBE  

 

 

   

 Do acetilénio á luz, no vasto pagodô, CDB acetilênio 

 Ágil mulata arisca, em revolutas, dança. CDB Ágil  

5 Fuzila o seu olhar, que um brilho estranho lança,  

 E a roda canta o congo, em preces a changô. CDB Xangô 

   

 Vistosa se lhe enfuna a ampla saia de chita  

 Nos quebros da choréa. E o seu balangandan CDB coréa     CDB balangandã 

10 De zazi e de homoulú, de ochossi e de nanan, CDB Omolu     CDB Oxóssi 

 De uma deusa nagô deu-lhe a forma esquisita.  

   

 Agressivos e máus, os fortes seios tesos, CDB maus 

 Sob a renda a tremer do camisú de linho, CDB camisu  

15 Tentando como loiro e capitoso vinho, CDB volúpia 

 Nos trazem de volupia os íntimos acesos.  

   

 Lindo pano da Costa as ilhargas lhe prende,  

 No batuque se esfaz em trágicos meneios.  

20 E os negros olhos cruéis a tudo e ao todo alheios,  

 Dão-lhe agora a expressão de um funambulo duende. CDB fumâmbulo  

   

 Rouco e surdo a roncar, rudo, roufenho e fundo,  

 Raucisono tabuque o burgo acorda e abala. CDB Raucíssono 

25 Dá-nos toda a impressão de uma velha senzala,  

 Esta cena infernal de coisas do outro mundo.   

   

 E rolando se vão, perdidos em falange,  

 Pela treva da noite, êrma, soturna e treda, CDB erma 

30 No silêncio morrer de encruzada e vereda,  

 De agôgôs e canzás os sons que o vento tange. CDB agogôs 

   

 De capim de caboclo a incenso me saturo,  

 Que ardendo ao centro vão deste recinto morno,  

35 Ao passo que ela expõe do corpo o heril contorno,  

 Sobre os pés nús dançando em áspero chão duro.  

   

 Ríspido e barulhento o ca-xi-xi chocalha,  

 E louca se desmancha e toda se requebra,  

40 Em honras de changô, cujo culto celebra, CDB Xangô 

 Certa de seu poder imenso que não falha.  

   

 E pula e salta e canta e roda e gira aos pinchos.  

 E corta e recorta o ar de alucinados gestos,  

45 Desengonçado o tronco em movimentos prestos,  

 De seu grande orichá defere agudos guinchos. CDB orixá 

   

 Bailando singular, dança de abracadabra,  

 Ginástica que o cólo empina e curva o dorso,  

50 Que a faz baixar e erguer-se em voltas, em contorso,  

 Ginástica espétral, diabólica e macabra. CDB espetral 

   

 Do exótico melengue, o ambiente, exausta, deixa, CDB melenge 

 Desfeita a coifa, o olhar parado, o corpo lasso,  

55 Depois de a todos dar o regular abraço,  

 Ao monótono soar da derradeira endeixa. CDB endecha 

   

 E a meiga e doce aurora o longo e róseo véu  

 Distende no ar macio, onde o mistério boia, CDB bóia 

60 E uma pedra a luzir de aberto porta-joia, CDB porta-jóia 

 A Estrêla do Pastor no escampo azul do céu. CDB Estrela 

 Aloisio RESENDE  

   

 - Do livro em preparo – Ca-xi-xi  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXX, n. 1567, p. 1, 22 jul. 1939.  MAIANGA  

 

 

   

 Vem rompendo a manha. Sentinela perdida,  

 Asas ruflando, ao longe, um galo clarineia.  

5 Vai-se do candomblé recomeçar a lida,  

 E o sol os raios solta, em fórma de aurea teia.  MAG forma de áurea 

   

 Em pleno céu dilue-se um retalho de lua, MAG dilui-se 

 Recebe o val da aurora o seu primeiro beijo.  

10 E no ar em festa, e no ar em trínolos, flutua.  

 De alecrins e jurema o cheiro benfazejo.  

   

 Viçando, pela cêrca, onde as hastes enrama, MAG cerca 

 Ufana se distende e ubérrima se alarga,  

15 Do maracujazeiro a esmeraldina trama,  

 Abrindo-se em botões de roixa côr amarga. MAG roxa cor 

   

 De folhas o malafo a rescender se bebe,  

 E o ruivo cairirú, todos comem de pé. MAG caruru 

20 Bojudo caldeirão fuméga junto à sebe MAG fumega 

 E, aos poucos, vai fervendo o esplêndido café.  

   

 Há do lado de fóra um murmúrio de vozes,  MAG fora 

25 De alegres obirins, aos grupos, no terreiro.  

 E os rotundos quadris, de desejos atrozes  

 Acendem viva chama em nosso ser inteiro.  

   

 Irisa-se o levante. Alguem há que reclama  

30 Em todo o canzuá. Ali ninguem mais dorme.  

 E as filhas do pegí, no barracão, as chama,  

 O bater dos romplís, num barulhar enorme.  

   

 Sorridentes, levando o púcaro na mão,  

35 Para a casa bastar de línfa pura e boa,  

 A cantar e a dançar, satisfeitas lá vão.  

 Dos tabaques ao som, que dali mesmo zôa. MAG zoa 

   

 Deixam só de tocar os ruídos tambores,  

40 Quando some distante a maianga, que encanta,  

 Pela estrada, acordando, ao leito, os moradores,  

 Do alvorecer á luz auri-rosada e santa. MAG à luz aurirrosada 

   

 E a tentar, cada qual, mais bonita e louçã,  

45 Vai seguindo dengosa em demanda da fonte,  

 De bailados enchendo a plácida manhã,  

 Pois não tarda que o sol, entre os cêrros, desponte. MAG cerros 

   

 A garrida maianga ouvindo-se, de volta,  

50 Dão no coiro os ógans, das coplas ao compasso. MAG ogans 

 Que em trimbres de metal cada garganta solta,  

 A’s auras matinaes, no luminoso espaço. MAG Às auras matinais  

   

 Como aves a chilrar, pelos ares em bando,  

55 Sob a concha lilá do céu sereno e lindo, MAG lilás 

 De agua limpida e fresca as bilhas, derramando, MAG límpida 

 Trazem sôbre a cabeça, os gárgalos florindo. MAG sobre 

   

 Aloisio RESENDE  

60   

 Do livro em preparo – Ca-xi-xi  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXX, n. 1572, p. 4, 26 ago. 1939.  PEGI-GAN  
 

 

   

 Sob o céu a luzir, Misael abre o peito  

 Forte e clara vibrando a voz no agô-lô-nan,  

5 Selva o terreiro amigo o moço pegi-gan,  

 Num dialeto africano esquisito e perfeito.  

   

 Nas rodas da macumba, até agora está só,  

 Crioulo bom no tocar, crioulo bom no cantar.  

10 Coração de mulher tu sabes amarrar,  

 Crioulo de fato e lei, nos mistérios do ebó.  

   

 Calça branca lustrosa e camisa de lista,  

 Da garganta de bronze a voz potente rola.  

15 Saudando os orichás, em linguagem de angola, PPG orixás 

 No barracão não há cabrocha que o resista  

   

 Já fizeste uma vez, vaidosa orichafi, PPG orixafi 

 Tu que gostas de sangue e que trazes mócan, PPG mocán 

20 E que pisas em brasa em louvor de inhaçan, PPG Iansã 

 De feitiço morrer doida de amor por ti.  

   

 Dentro da noite branca a tua voz maltrata  

25 E fere o peito de alguem que de ti se afeiçôa, PPG afeiçoa 

 Crioulo máu (no) dendê, teu canto além resôa, PPG ressoa 

 Para orgulho talvez de faceira mulata.  

   

 Tu pareces até que tens parte com eichú, PPG Exu 

30 Negro da tentação, negro bom de verdade,  

 Vaes deixar ao partir, um pouco de saudade, PPG Vais 

 Nesta terra ideial de nanán-bu-ru-cú.  PPG nanan-burucu 

   

 Aloisio RESENDE  

35   

 Do livro em preparo – Caxixi  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, n. 1591, p. 1, 06 jan. 1940.  DEMÓNIA DMN DEMÔNIA 

 

 

   

 Grega estátua do amor, do derradeiro sonho  

 De um triste artista aflito, em báratros, rolando.  

5 Sinto que sofro muito e que padeço, quando,  

 Nesse mármore vivo, acaso, os olhos ponho.  

   

 És todo o meu prazer e és todo o meu tormento,  

 - O meu calix de fél e meu calix de gôzo-    DMN cálix de fel      DMN cálix de gozo 

10 Que trava aos lábios meus, mais forte e venenoso,  

 Quanto mais esquecer-te, em pranto, ás vezes tento.  

   

 Não sei o quê de estranho ou de mistério existe,  

 Nos teus olhos fataes, de enraivada pantera. DMN fatais  

15 Si deles o desdém me humilha e me exaspera, DMN Se 

 Tambem lhes devo a glória imensa de ser triste. DMN Também  

   

 Si por um lado és tu minha atroz amargura, DMN Se 

 Por outro és o fanal de toda a minha vida,  

20 Luz de crença a brilhar dentro dalma descrída, DMN da alma descrita  

 Do viandante infeliz, de agra jornada escura.  

   

 Por esta fria noite, atra, medonha e longa,  

25 Ermas estradas cruéis eu trilho e não te vejo  

 E, quanto mais avanço, em busca de teu beijo,  

 Tanto mais, aos meus pés, a estrada se prolonga.  

   

 Na loucura de ter, um dia, entre meus braços,  

30 O teu corpo (moreno) e langue de serpente,  

 Na desesperação de um sonho de demente.  

 Chego até devassar os tremendos espaços.  

   

 Quizera-te, por fim, no mais ardente anceio, DMN Quisera-te              DMN anseio 

35 Dos teus dedos sentindo a carícia nervosa,   

 No meu farto cabelo, em tardes de oiro e rosa,  

 E’brio de teu odor, longe do mundo alheio. DMN Ébrio 

   

 Tu és arcanjo e és demónio, és o céu e és o inferno,  

40 Quem se perde de amor por ti se perde em vão,  

 Que o teu delírio é ver sangrar um coração,  

 Por mais que o mesmo seja apaixonado e terno.  

   

 Tu que fazes sofrer e da dor te comprazes,  

45 Que tentas a sorrir e que sorrindo matas,  

 Que te ufanas de ser a maior das ingratas,  

 Tu que não tens de amor doces gestos capazes,  

   

 Pratíca, pois, na vida o teu primeiro bem, DMN Pratica  

50 Satânica mulher, indefinivel, louca: DMN indefinível  

 Deixa-me, então, beber na taça dessa bôca DMN boca 

 A cicuta mortal que o teu beijo contém!  

   

 Aloísio RESENDE  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, n. 1592, p. 1, 13 jan. 1940.  LÉSBIA  

 

 
 

   

 Ao Arlindo Ferreira  

   

5 Entra, passo por passo, a quieta alcova morna,  

 Onde em tudo se apura um fino gôsto darte. LEB gosto da arte 

 De azuleo quebra-luz que esse recinto adorna,  

 A branda luz sutil, ténue, medrosa, parte.  LEB tênue 

   

10 Despe o lindo, roupão que dela o corpo encobre  

 E com tédio, talvez, de si distante o atira.  

 Vê-se-lhe, então, desnudo o porte heril e nobre,  

 Em cujo peito alguem, do amor, lhe acende a pira. LEB alguém  

   

15 Alva e loira, a sorrir de seu riso de prata,  

 De uma deusa pagã distinta a cópia toma  

 E, vaidosa de si, sobre os ômbros desata LEB ombros  

 Perfumada e luzente, a aurea, sedosa coma. LEB áurea 

   

20 Pisando o estôfo azul em frente ao longo espelho. LEB estofo  

 Contempla, embevecida, apaixonadamente,  

 Os hirtos seios nús e o lábio assás vermelho, LEB assaz 

 Que no afan de os beijar a dor se lhe presente. LEB afã 

25   

 Na eloquente nudez da carne soberana, LEB eloqüente  

 No quarto côr do céu, sob a doce penumbra, LEB cor 

 Seu verde-escuro olhar, que volúpias dimana,  

 Dela o próprio esplendor, nunca visto, deslumbra.  

30   

 Faz-nos toda lembrar uma grega bacante  

 De linhas magistrais, de perfeição bem rara,  

 Lasciva, sedutora, ardente e palpitante,  

 Que um lúbrico escultor no mármore talhara  

35   

 Na mudada expressão de seu formoso rosto  

 E no gesto, tambem, de mágua e de quebranto, LEB magóa 

 Da alma se lhe adivinha o sofrimento imposto  

 Pelo ser que mais ama e que despreza, entanto.  

40   

 Deixa-se exausta, pois, caír sôbre a poltrona, LEB cair sobre 

 Sem brilho o glauco olhar, terno, quebrado e langue,  

 Na tortura de amar a que ora se abandona,  

 Os níveos pulsos morde até sentir-lhe o sangue.  

45   

 De súbito, porém, erguendo o corpo lasso,  

 Cingir parece quer estranho ser ao peito,  

 E os braços sensuaes distende-os pelo espaço, LEB sensuais  

 Pura logo rolar vencida sôbre o leito. LEB sobre 

50   

 E a lua, essa odalisca exótica da noite,  

 Luzindo a clara pedra azul da toalete,  

 Como alguem, sem razão, que entrar alí se afoite,  LEB alguém        LEB ali 

 No polído cristal do espelho se reflete. LEB polido  

55   

 Aloísio RESENDE  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, n. 1593, p. 1, 20 jan. 1940.  VERÔNICA  

 

 

   

 Creio, vendo-te assim, tão simples e tão pura,  

 De Verônica observo a mística figura.  

5 Cheia de graça e amor eu sinto-a, se te vejo,  

 Quando, ás vezes, me cabe esse ditoso ensejo.  

 Tu fazes-me lembrar, num rápido momento,  

 A tragédia de dor do Calvário sangrento.  

 Recordando-a, recordo a maior das mulheres  

10 Que tu, no gesto nobre, imita-la bem queres. VERC imitá-la 

 Tu tens os mesmo dons que na sublimam tanto,  

 Desde a extrêma bondade ao mais sagrado encanto. VERC extrema  

 Dela, no doce oval do merencório rosto,  

 Tens o leve palor de um lânguido sol-pôsto. VERC sol-posto 

15 Possues o mesmo brando e compassivo olhar VERC Possuis  

 E a fresca e terna voz de arroios a cantar.  

 Evocando o passado, entre as iras do povo,  

 Parece-me te vejo as enfrentar, de novo.  

 Sôbre os pés de Jesus, sem receios, te prostras, VERC Sobre 

20 Enxugas-lhe o semblante e em plena toalha o mostras.  

 Contempla a turba-multa a torturada face, VERC turbamulta 

 Da tarde, indiferente, á roixa luz fugace. VERC roxa  

 Não há dedicação que se compare á tua,  

25 Nem dentro de outro peito a fé mais viva estúa. VERC estua 

 Na via-crucis, pois, que o destino me traça, VERC via-crúcis 

 Da-me alívio ao sofrer e consôlo á desgraça. VERC Dá-me         VERC consolo 

 Tu, que és do aféto a santa imagem verdadeira, VERC afeto 

 Sê toda a minha casta e meiga companheira.  

30 Abrasa o pranto meu beijos no calor,  

 Antes que a escarpa eu vá do Golgota transpôr.  VERC Golgóta transpor 

 E o rude anacoreta, aborrido do mundo,  

 Dos êrmos se acostuma ao silêncio profundo, VERC ermos  

 Que só lhe resta, enfim, na triste vida agônica,  

35 Nem sonhos, nem prazer, nem glórias mais: Verônica.  

   

 Aloísio RESENDE  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



44 

 

Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, n. 1594, p. 1, 27 jan. 1940.  ÁSPIDE  

 

 

   

 Não creias na mulher. Ai de ti, si acreditas APD se 

 No quanto ela disser a se esfazer de agrado.  

5 Busca sempre fugir-lhe ás atrações malditas,  

 Si não querer passar de um simples desgraçado.  

   

 Resiste á tentação de seus braços ardentes  

 E ao terrivel sabor da acre purpúrea bôca. APD terrível  

10 No seio há de ficar-te a chaga, si consentes  

 Que fingida te aperte ao cólo, anciosa e louca. APD colo, ansiosa 

   

 Repara que a mulher é o símbolo do mal,  

 Do crime e da traição, da mentira e da dor.  

15 Sorrí do padecer atroz de cada qual, APD Sorri 

 Basta-lhe puro aféto apenas precupôr. APD pressupor 

   

 Não te deixes vencer pela pompa excitante  

 Desse corpo infernal de lúbrica princêsa. APD princesa 

20 Que todo esse prazer fruído em breve instante,  

 De angústia a vida inteira há de tornar-te prêsa. APD presa 

   

 Do amor sacode longe a destruidora lava,  

25 Que o fogo da paixão no fraco peito implanta,  

 Pois mesmo que de rôjo a tenhas como escrava, APD rojo 

 Dos pés é bem capaz de te picar a planta.  

   

 Tu sabes que a mulher á serpe se assemelha,  

30 Na astúcia e na traição de modo o mais distinto.  

 No fascínio do olhar a desprender centelha,  

 Pelo silvo da voz e pelo próprio instinto.  

   

 Como o ofídio, porém, que estafado viajeiro APD viageiro 

35 Aguarda, enrodilhado á beira do caminho,  

 Entre um beijo fatal e um riso feiticeiro,  

 Há de matar-te o amor e te deixar sosinho. APD sozinho 

   

 Da áspide, muita vez, o golpe cicatriza;  

40 Mas dela o beijo cruél que o lábio nos oferta   APD cruel 

 Costuma transformar-se em negra chaga incisa,  

 Toda a vida a sangrar dentro do peito, aberta!  

   

                                 Aloísio RESENDE  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, n. 1595, p. 1, 03 fev. 1940.  LIBÉLULA  

 

 

   

 De alegre a palpitar, tocada, fibra a fibra,  

 A cidade a sorrir á luz do sol desperta.  

5 Alma de libertina a todo gôzo aberta, LBLA gozo 

 Libélula, surgindo, o bairro exulta e vibra.  

   

 Não há quem dos quadris á pompa lhe resista  

 Nem corpo que melhor outro disfarce ajuste.  

10 Suplantar-lhe o contôrno é puro e mero embuste, LBLA contorno  

 Que o mesmo encanta e prende a mais sisuda vista.  

   

 Curiosa multidão de exaltados a cerca,  

 Cobrindo-a sem cessar de flores e confete,  

15 Cada vez que um bailado entre gritos repete,  

 Sem quer que da cadência um passo apenas perca.  

   

 - De onde vem, afinal? Vai, enfim, para donde? -  

 Corre em tôrno a pergunta e fica sem resposta, LBLA torno 

20 Porque de estranha ser, parece, muito gosta  

 A dama cuja fáce um loup azul esconde.  LBLA face 

   

 Agora, entre arlequins, a taça profusa ergue  

25 A rir, escandaloso, ao beijo o lábio afeito,  

 De que sempre na vida amou sem preconceito  

 E não teve siquer um peito por albergue. LBLA sequer 

   

 Como que na entontece esse cheiro irritante  

30 De éter que o jáspeo colo em frémitos recebe. LBLA frêmitos 

 E canta, e roda, e pincha, e sarabanda, e bebe,  

 De serpentinas preso o corpo a todo instante.  

   

 Por entre a multidão que de prazer delira,  

35 Alegre e guisalhante, inesperada, some, LBLA guizalhante  

 Do carnaval deixando o borbulhar sem nome,  

 Aos torpes botequins dos subúrbios se atira.  

   

 Alta noite, porém, cortando esconsa rua,  

40 Exóticos foliões, que o vinho os alucina,  

 Vão encontrá-la morta, abondonada á esquina,  

 Ao lívido clarão da merencória lua!...  

   

 Aloísio RESENDE  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, n. 1606, p. 1, 20 abr. 1940.  IÊMANJÁ IMJ IEMANJÁ 

 

 

   

 Vai dançar Iêmanjá, protetora bonita IMJ Iemanjá 

 Deste rico rincão de terra brasileira.  

5 No centro do terreiro, onde o samba se agita,  

 Em negras ondas solta a basta cabeleira.  

   

 E’ um gôsto ali se ver, toda de azul e branco, IMJ gosto 

 A dona do sentir das donzelas formosas,  

10 O corpo meneiando em doloroso arranco, IMJ meneando 

 Tendo a boca a sorrir em pétalas de rosas.  

   

 Santa dos corações que sofrem por amor,  

 Deusa do bravo mar, das cristalinas águas.  

15 A um só tempo és estrêla e ao mesmo tempo és flôr IMJ estrela              IMJ flor 

 Que transmuda em prazer as grandes fundas máguas. IMJ magóas 

   

 A dança singular de tal modo nos prende  

 - Dança breve e sutil de airosa dançatriz-  

20 Que dentro em cada qual desejo enorme acende  

 De cair no bembé para ser mais feliz.  

   

 O cântico seduz. Sôbre a terra molhada  IMJ Sobre 

25 Pisa altiva e serena a sereia do mar,  

 Bailando ao marulhar de marêta encrespada, IMJ mareta 

 O ebúrneo corpo quer nas vagas mergulhar.  

   

 E’ uma moça fidalga. O seu olhar fascina.  

30 Tem cabelo cheiroso e lábios carminados.  

 Como toda galante e lépida menina,  

 Gosta de pós de arroz, de espelhos e brocados.  

   

 Quando ás vezes obter se lhe pretende a graça,  

35 Dão-se-lhe na macumba os mais lindo presentes,  

 Pois só mesmo Iêmanjá, ditosos días traça  

 Aos tristes corações de amores padecentes.  

   

 Das ofertas gentis toda a custosa soma,  

40 Dizem que vem buscar, quando a noite vai alta,  

 Cantando á fôla dágua, ao vento a negra coma, IMJ fola da água 

 Pelas praias sem fim que o luar ameno esmalta.  

   

 Aloísio RESENDE  

45   

 Do livro em preparo – Ca-xi-xi.  

   

   

   

   

   

   

   

 



47 

 

Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, n. 1607, p. 1, 27 abr. 1940.  MÃE-FILHA  

 

 

   

 Entre a opala do céu e a esmeralda da terra,  

 Alvejando na várzea á luz do sol que brilha.  

5 Vê-se, frente ao levante, a casa de mãe-filha,  

 Que da negra macumba os mistérios encerra.  

   

 Nos pegís, a figura impressionante avulta IMJ pegis  

 Da grande ialorixá, que a todo mal dá geito. IMJ jeito 

10 E desfruta tal fama e goza tal conceito  

 Que a gente diante dela e em tôrno dela exulta. IMJ torno 

   

 Apoiada ao bordão, de andar pesado e rude,  

 Parece que advinha o sentimento alheio,  

15 Basta pôr em qualquer o olhar de cisma cheio,  

 Para que de repente a alma toda lhe estude.  

   

 Vivendo dentro em si, de modos quasi esquivos, IMJ quase 

 Si vai ao pagodô, nas noitadas de festa, IMJ Se 

20 A curvatura perde e dança erguida e lesta,  

 A velha original de olhos pequenos vivos.  

   

 Parda rugosa tez. Crespo cabelo curto.  

25 A’s vezes, brinca e ri, palestra e não se irrita, IMJ As 

 E, ás vezes, sob a ação de uma fôrça infinita, IMJ força 

 Se azéda sem querer de cólera num surto. IMJ azeda  

   

 Coração mais bondoso outro mortal não tem.  

30 Mas, si, entanto, nos pés se lhe pisa de leve, IMJ se 

 A desforra se faz logo sentir em breve,  

 Pois que sabe, de sobra, exemplos dar tambem. IMJ também 

   

 E’ tão forte o poder de seus bons orixás  

35 Que dos que vexações lhe causam por acaso,  

 Ora não resta um só para contar do caso,  

 Ora ficam na vida em condições bem más.  

   

 Estimam-na bastante ogáns e orixafís  IMJ ogans 

40 E beijam-lhe nas mãos com toda reverência,  

 Que é tida e havida como a pura quintessência  

 Do ebó que a vida atraza e a vida faz feliz. IMJ atrasa 

   

 Fala-se que sua alma é tão nore e tão tersa,  

45 Que, á froixa claridade anémica da lua, IMJ anêmica 

 Na mística lagoa enorme da Tabúa, IMJ Tabua 

 Com o próprio zambiapungo, horas mortas, conversa.  

   

 De encantados sem par a prestimosa dona,  

50 Sacerdotina, enfim, de nanan-burucú, IMJ nanan-burucu, 

 Que favores iguaes recebe de homoulú, IMJ iguais          IMJ Omolu 

 E’ a melhor curandeira, aqui, de nossa zona.  

   

 De canjira e mungongo, em meio, no banquissio,  

55 Missangas e mocán, na cabêça o alvo tôrço,  IMJ Miçangas e mocan       IMJ cabeça       IMJ torço 

 Qualquer questão resolve, ali, com pouco esfôrço, IMJ esforço 

 Acercada, porém, de poderoso inquissio.  

   

 De uma feita, me disse, um dia, esta verdade,  

60 Fitando, certa noite, o vasto céu profundo:  

 <Meu filho, cuide em si, que o povo deste mundo,  

 Pode crer, vive só de inveja e falsidade>!  

   

 Aloísio RESENDE  

65   

 Do livro em preparo – Ca-xi-xi.  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, n. 1608, p. 1, 04 mai. 1940.  BOZO’  

 

 

   

 Bozó, que o vulgo faz de pipóca e novelo, BZ pipoca 

 De pano de côr preta e de côr encarnada, BZ cor 

5 Que a gente se amedronta e se apavora ao vê-lo,  

 Sôlto alí, para o mal, na paz da encruzilhada; BZ Solto ali 

   

 Bozó, que veio lá da escravisada Costa, BZ escravizada 

 Serve para dar vida e dar ventura, sim,  

10 Para aprender o amor de alguem de quem se gosta  BZ alguém 

 Ou dar a quem se odeia o mais horrível fim.  

   

 Bozó de pinto preto e de moedas de cobre,  

 De bonecas de pano, alfinetes e vela,   

15 Que do pobre faz rico e do rico faz pobre,  

 Que faz esta querida e desprezada aquela;  

   

 Bozó, que a todo mundo assusta e atemorisa, BZ atemoriza  

 Que surge, muita vez, á soleira das portas,  

20 Não raro dá-se mal quem por cima lhe pisa,  

 Na sinistra mudez das negras mortas.  

   

 Farofa de dendê, pano branco e charuto.  

25 De tudo isso se vê no macábro bozó, BZ macabro 

 Que vingativo ser, perversamente astuto.  

 Para danos causar, pureza alí tão só. BZ ali 

   

 Bozó de que a gentalha á volta se aglomera,  

30 Alegre da surprêsa, em clamorosa grita, BZ surpresa 

 Entanto, algum receio em cada qual impera  

 De tocar, por gracêjo, a mixórdia esquisita. BZ gracejo 

   

 Bozó, que mete mêdo a quem por éle passa, BZ medo          BZ ele 

35 Que aparece, á manhã, nas esquinas, disperso,  

 E’ prenúncio para uns de próxima desgraça,   

 Outros lhe dão, porém, sentido bem diverso.  

   

 Muita gente não crê. Mas, si a cabêça dóe, BZ se a cabeça dói 

40 Si o grito do negócio agora não dá certo,  BZ Se 

 Ou, si acaso um desgôsto o coração lhe roé, BZ se        BZ desgosto      BZ rói 

 Impressionado corre ao canzuá mais perto.  

   
 Aloísio RESENDE  

45   

 Do livro em preparo – Ca-xi-xi.  

   
   

   

   

   
   
   

 



49 

 

Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, n. 1612, p. 1, 01 jun. 1940.  MANOEL DE XANGÔ  

 

 

   

 De Manoel de Xangô distante corre a fama,  

 Pois dêle o povo diz coisas tão singulares,  MNX dele  

5 Que bem pouco há descrer do quanto se proclama  

 Desse babá-laú de exóticos esgares. MNX babalaô 

   

 Entanto em se lhe vendo a vez primeira crê-se  

 De uma pobre criatura, apenas, se tratar,  

10 Porque nada de mais nos falsos gestos lê-se,  

 Que o pai-de-santo venha ao menos revelar.  

   

 Quanto na intimidade, alí, no seu terreiro, MNX ali 

 Deixa como de parte os recatos e as manhas  

15 Deixa, para se ver o ousado macumbeiro,  

 Com tregeitos expondo as múltiplas façanhas.  MNX trejeitos 

   

 Fala de si com garbo e com certo entusiasmo  

 Descreve fatos tais que o próprio céu duvida,  

20 Fatos que de se ouvir até se fica pasmo,  

 Que a glória são, talvez, maior de sua vida.  

   

 Do feitiço se preza ao saber que é temido  

25 E chama-o de responso o preto não papalvo,  

 Prevendo achar-se um dia em tramas envolvido,  

 Para que possa ver-se um tanto pôsto a salvo. MNX posto 

   

 De já ter acabado um próximo casório  

30 E’ o de que mais se ufana o cafuz da Tapera, MNX É 

 E diz que tudo fez com simples responsório,  

 Ancho desse poder que então Xangô lhe dera.  

   

 Caro embora pagasse a atrevida aventura,  

35 Pela qual recebera um distinto presente,  

 Si dêle o caso ouvido exalçam-lhe a figura, MNX Se dele 

 Demostra o riso alvar que um certo orgulho sente.  

   

 E o Manoel de Xangô, que não sabe ter pena,  

40 Mas sabe na macumba o mal que vai fazer,  

 Tal mexeu no alguidar, que a formosa morena,  

 Nunca mais, nunca mais do noivo quís saber! MNX quis 

   
 Aloísio RESENDE  

45   

 Do livro em preparo – Ca-xi-xi  

   
   
   
   
   
   
   

 



50 

 

Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, n. 1613, p. 4, 08 jun. 1940.  JUNGLA  

 

 

   

 Jungla, morena flor de estranha selva bruta,  

 Todo o frondoso bosque estremece e palpita,  

5 Quando, em franca nudez, deixando a imensa gruta,  

 Mostras da aurora á luz toda a graça infinita.  

   

 Vai pela mata um cheiro intenso que disputa  

 A’ mais formosa flor o perfume que incita. JGL Á 

10 E a tua doce voz, ao longe então se escuta,  

 Nesse odor que a vibrar no claro espaço grita.  

   

 Deusa de um grande amor. O teu olhar fascina,  

 O teu corpo de jambo, ardente e perfumado.  

15 E’ um mármore pagão que tenta e que assassina. JGL É 

   

 Jungla dos corações. Tu provocas o ciume, JGL ciúme 

 Sedutora e gentil, soberba e desejada,  

 Myrurgia pôs teu nome em mágico perfume!  

20   

 Aloísio RESENDE  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, n. 1616, p. 1, 29 jun. 1940.  NO BEMBÉ  

 

 

   

 Apaga-se distante o sol. A tarde  

 Morre. Súbito a noite estiada cai.  

5 Da gente alegre que ao terreiro sai,  

 Pouco e pouco, a fogueira, aos gritos, arde.  

   

 Queima. Crepita e se abre em chama viva.  

 Rubra lingua de fôgo, que se estende  NBB língua de fogo 

10 Pelo ar macio, ao vento, baila. Esplende.  

 E o espaço, em tôrno, de fagulhas criva.  NBB torno 

   

 Enquanto á luz vermelha dos tições  

 Tocam-se bombas, que se atira ao léo, NBB léu 

15 Riscam rútilos raios pelo céu  

 Os raivosos e rápidos rojões.  

   

 Animado, começa, enfim, o samba,  

 A’ volta, toda, alí, da tal fogueira. NBB Á        NBB ali 

20 E a macumba se fórma, então, ligeira, NBB forma 

 Que a noite velha, ao longe, já descamba.  

   

 Salva o Batista a roda inteira. Canta  

25 Dos tabaques, ao som, que, além, resôa.  NBB ressoa 

 Doida mulata o corpo quebra á tôa. NBB toa. 

 E, a todas as demais, ora suplanta.  

   

 E pula na fogueira feita em brasa  

30 A mulher, sôbre a qual baixou inhaçan. NBB sobre          NBB Iansã 

 E o fôgo, aos seus pés nús, é coisa vã,  NBB fogo          NBB nus 

 Pois a dona do raio o gesto apraza.  

   

 Ronca fundo o tabaque. O samba ferve  

35 Acompanhado da africana orquestra.  

 Bate aos meneios da mulata destra,  

 Cuja dança, ao brasil, de espanto, serve.  

   

 A cantiga infernal nos ares erra  

40 E o día surge, agora, lentamente... NBB dia 

 E enquanto a mulher dança, ao fôgo ardente,  NBB fogo 

 Desce a lua no píncaro da serra...  

   

 Aloísio RESENDE  

45   

 Do livro em preparo – Ca-xi-xi.  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, n. 1617, p. 1, 06 jul. 1940.  IMO PECTORE  

 

 

   

 Antes nunca de ti me visse assim tão perto,  

 Sob o céu de turquesa, em pleno campo, um dia.  

5 Antes, alí, porém, nunca ouvisse, de certo IMPC ali 

 O timbre musical de tua voz macia.  

   

 Das árvores na fronde o passaredo em festa,   

 Em teu justo louvor, de glória, um hino canta.  

10 Quanto a mim, que te sigo o passo airoso, resta  

 Beijar-te, agora, pois, a delicada planta.  

   

 Nunca houvesse aspirado o perfume maldito  

 De teu corpo sensual, de estranha flor morena.  

15 Hoje, talvez, não fosse o mísero precito,  

 Que debalde te busca e calma e chora e pena.  

   

 Antes, nunca, por fim, teu seio virginal.  

 Ateiasse-me no peito a chama do desejo. IMPC Ateasse-me 

20 Nem tão pouco, também, teus lábios de coral  

 Provocassem, nos meus, a volúpia do beijo.  

   

 Antes, nunca, na vida, os meus olhos, então,  

25 De um gesto que fizeste, irrefletida e pura,  

 Não vissem para a minha horrível maldição,  

 Dessa perna tão linda a perfeita escultura.  

   

 Esconjurado seja esse bemdito instante, IMPC bendito  

30 Que passei, contemplando, em êxtasis, teu rosto, IMPC êxtases  

 Bem quisera que fosse o mesmo, assim, constante,  

 Que me traz, por não ser, o mais fundo desgôsto. IMPC desgosto  

   

 Não visse de teu riso a sedutora graça  

35 Nem teus olhos cruéis nem teus negros cabelos,  

 Meu viver não seria esta infinita desgraça,  

 Esta angústia imortal de novamente vê-los.  

   

 De todo esse prazer que o vento, após, levou,  

40 Poeira doirada, enfim, de alegre mocidade,  

 Dentro da alma o destino, apenas me deixou  

 A dor, o desespêro, a tristeza, a saudade!... IMPC desespero 

   

 Aloísio RESENDE  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, n. 1618, p. 1, 13 jul. 1940.  PEMBA  

 

 

   

 Pemba, não só do bem como do mal,  

 Que o preto, nos pegís, faz em sêgredo, PMB pegis        PMB segredo 

5 A sua força, o seu poder é tal  

 Que o dela o preto, muita vez, tem mêdo, PMB medo 

   

 Pó que se torna, aos olhos, invisível,  

 Soprado, atrás de alguem, jamais ilude, PMB alguém 

10 Pois o efeito se faz sentir, incrível,  

 Que em cada côr possue certa virtude. PMB cor possui  

   

 Nesses casos de amor, embaraçados,  

 Costuma se empregar a pemba rosa,  

15 Que, como a azul, os fins então visados  

 De maneira produz mais que pasmosa.  

   

 A pemba côr de cinza, igual á branca, PMB cor 

 Do mal preserva e livra da traição,  

20 Como do peito o vil desprêzo arranca, PMB desprezo 

 Mudando o mesmo por voraz paixão.  

   

 Para intrigas nos lares implantar,  

25 A vermelha prefere o feiticeiro.  

 A verde serve para conquistar,  

 Para ser amado e para ter dinheiro.  

   

 Serve a amarela para tanta coisa,   

30 Que pouca gente pode até supor.  

 Rival da roixa, que nos manda á loisa, PMB roxa 

 Costuma o gôzo transformar em dor. PMB gozo 

   

 Quer seja para o mal ou para o bem,  

35 Seu mágico poder, porém, consiste  

 Na intenção com que é posta sôbre alguem  PMB sobre alguém  

 E á qual humano ser nunca resiste.  

   

 Entre as diversas pembas, todavia,  

40 Para tudo de ruim levar-se a cabo,  

 Tem a preta, de fato, a primazia,  

 Pemba, pemba, do mal, pemba do diabo!  

   

 Aloísio RESENDE  

45   

 Do livro em preparo – Ca-xi-xi.  

   
   
   
   
   
   
   

 



54 

 

Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, n. 16122, p. 1, 10 ago. 1940.  MENININHA  

 

 

   

 Faz gôsto vê-la no terreiro amigo MNN gosto 

 Em noites de função. Ali, cercada  

5 De ogans e de omandês, ela, comsigo, MNN consigo 

 Sente o orgulho da fama conquistada.  

   

 Palmas rebôam pelo espaço em fóra MNN reboam         MNN fora 

 Quando surge, entrajada, a mãe-de-santo.  

10 E os mais se curvam, rápidos, agora,  

 Para cultos renderem-lhe, portanto.  

   

 Sôbre o colo robusto as contas de oiro,  MNN Sobre 

 De ochum, brilham. De seda a saia enfuma MNN Oxum 

15 E cai na roda. E os pretos dão no coiro,  

 E forte o fazem com que longe zuna.   

   

 Volteia. Agita os braços. Gira o tronco  

 Que a renda cinge em seu brancor de neve.  

20 E, de ingômas ao crêspo e rude ronco, MNN Ingomas ao crespo 

 Parte-se doida na cadência breve.  

   

 Pasma, surprêsa, crava os olhos nela; MNN surpresa 

25 Segue-lhe, atenta, a dança, passo a passo,  

 Curiosa, a multidão. Nada singela...  

 Não dá mostras do mínimo cansaço.  

   

 E prende, e encanta, e eletriza, e fascina  

30 Nos vólvulos sensuaes dessa esquisita MNN sensuais  

 Dança. E o seio redondo, que alucina,  

 Través das rendas, trémulo, palpita.  

   

 Quasi média a estatura. A côr mulata. MNN Quase        MNN cor 

35 Negro e faiscante o olhar inteligente.  

 Tudo faz para erguer nesta hora ingrata  

 A macumba, que tomba lentamente...  

   

 Iaô do Gantuá bem tido e havido  

40 Entre os ilês, remotos, de Baía, MNN Bahia  

 Jamais despreza o casarão querido  

 De onde, feita, saíra certo dia.   

   

 Velha casa-de-santo, de Pulquéria,  

45 De Júlia e de outras muitas de renome  

 Que hoje repousam na mansão sidérea,  

 Teu passado de glórias se consome.  

   

 Mas, vendo-se-lhe alí dançar com graça, MNN ali 

50 A’ cinta o pano que se traz ao ômbro, MNN ombro 

 Vê-se, afinal, a tradição da raça  

 A levantar se deu próprio escômbro! MNN escombro 

   

 Aloísio RESENDE  

55   

 Do livro em preparo – Ca-xi-xi  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, n. 1623, p. 1, 17 ago. 1940.  COISA - FEITA  

 

 

   

 Caíra enfêrma a jovem, de repente... CFT enferma 

 Desmaiado o sorrir, pálido o rosto,  

5 Passava as tardes, no quarto de doente,  

 O olhar quebrado no horizonte pôsto. CFT posto 

   

 Quase que muda, aos poucos, definhava,  

 Prêsa, coitada, ao mais atroz sofrer. CFT Presa 

10 E o próprio noivo, a quem bastante amava,  

 Nem mesmo o noivo ela queria ver.  

   

 E, dia a dia, se agravava o caso,  

 Sempre do sempre a carecer de estudo...  

15 Quanto da cura se extinguia o prazo,  

 Mais acabava aborrecendo tudo...  

   

 Em tôrno déle os clinicos confusos,  CFT torno dele os clínicos  

 Cheios de si, das láureas de doutores,  

20 A’ mente davam como parafusos,  CFT Á 

 Mexendo estantes, consultando autores.   

   

 E as velhas amas da familia aflita, CFT família  

25 Se bem não fosse aquela idéa aceita, CFT idéia  

 Teimavam no dizer que a pobresita,  

 O que tinha era, apenas, coisa-feita.  

   

 Pois da Chica de Ogun, que bebe sangue, CFT Ogum 

30 Que dança na macumba e que tem santo,  

 Dela que a viu, tão lívida e tão langue.  

 Ouviram tudo a sufocar o pranto.  

   

 Que é todo esse pesar, essa mofina,  

35 Esse dêsprezo ao noivo, sem razão, CFT desprezo 

 Essa tristeza cruel, que na domina,  

 Que não seja, do demo, a tentação?  

   

 Da conversa, na altura a que chegara,  

40 Lembraram, todas, num feliz momento,   

 De amiga, que vingança lhe jurara,  

 Quando fôra pedida a casamento. CFT fora 

   

 Vezes isto, ora aquilo, ora mais isso...   

45 Uns, achavam-na física, outros, louca;  CFT tísica 

 Mas o certo é que a coisa era feitiço.   

  Falavam elas, pela mesma boca.  

   

 A febre de rebelde não cedia;  

50 Era tenaz, horrível, torturante.  

 E, para o mal que não se conhecia,  

 De quando em quando, um nome extravagante.  

   

  Dos médicos, enfim, desenganada,  

 55 Depois de gasta uma fortuna inteira,  

  Com proveitos, então, fóra levada CFT fora 

  A’s mãos bondosas de uma curandeira. CFT Ás 

    

  Hoje, sadia, linda como outrora.  

 60 Repele a burla, que bem mal lhe sôa, CFT soa 

  De se dizer pela cidade em fóra: CFT fora 

  - Doutor fulano lhe puzera bôa! CFT pusera boa! 

    

  Aloísio RESENDE  
 65   
  Do livro em preparo – Ca-xi-xi  
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Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, n. 1624, p. 1, 24 ago. 1940.  TERREIRO  

 

 

   

 Á noite, no terreiro, ao luar que surge,  

 O povo todo se comprime, aos tombos.  

5 Para se ver da crioula os gestos rombos,  

 Tomar-se a custo os bons lugares urge.  

   

 Invade-o de jurêma e de malafo TRR jurema 

 Agora um cheiro provocante. E môrno TRR morno 

10 Corre, célebre, de mistura, em tôrno, TRR torno 

 De suor um forte, irresistível bafo.  

   

 E o som dos atabaques, nada parcos.  

 Dentro da noite, ríspido, retumba.  

15 E’ a decantada, a célebre macumba,   

 Nos porões vinda dos negreiros barcos.  

   

 Filhas-de-santo, por seu próprio turno,  

 Em roda, alí, sentadas, bem no meio, TRR ali 

20 Com vibrações de braços e de seio,  

 Aos ritmos, cantam, do tambú soturno. TRR tambu 

   

 E-quédes, de sandálias e missangas, TRR E-quedes       TRR miçangas 

25 Tremeluzindo os ricos bazulaques,  

 Trocam várias cantigas de sotaques,  

 Sem ter, ao menos, a menor das zangas.  

   

 Delas a fórma se desfaz em quebros, TRR forma 

30 Em torcicolos, ora, alucinantes,  

 Ao zoar dos atabaques, nos descantes,  

 Que repercutem, na distancia, crebros.  

   

 Todo luz, o pegí, bem pôsto, dentro, TRR pegi, bem posto 

35 Tem ochês, ossilús, iruquérés. TRR ossilus, iruquerés 

 Tem oubis, ourôbôs, tem quimbembés, TRR ourobôs 

 De redor da i-a-bá sentada ao centro.  

   

 E fréme o samba. Toda, agora, se abre TRR freme 

40 A roda, toda.. A noite avança. E, alvente,  

 A lua, ao meio, a fáce, tristemente, TRR face 

 Cortada, mostra, a golpe de éreo sabre.  

   

 Negras, pesadas mãos, batem com fôrça TRR força 

45 Os rijos coiros para que se expanda  

 Uma preta que cai na sarabanda  

 E o corpo, em rôscas, rápida, contôrça. TRR roscas        TRR contorça 

   

 Esbraceja no espaço como louca  

50 Ao lado de outra de cabelos ruivos.  

 Estortega entre guinchos, gritos, uivos,  

 Aos brutos rufos da zabumba rouca.  

   

 De santo, exausta, quasi, os olhos baços, TRR quase 

55 Em convulsão terrivel, epileptica. TRR terrível, epiléptica 

 No espasmo, alí sucumbe, então, frenetica, TRR ali        TRR frenética  

 De volúpias cingida em negros braços.   

   

 De puro assombro uma impressão nos dá  

60 Perdido canto que vem lá do ilé.  

 <Zazi ê, Zazi ê, Zazi ê, macundandê,  

 Zazi ê, Zazi ê, Zazi ê, minatauá>...  

   

 Rola o batuque. Sob o céu jucundo  

65 Que de oiro e rosa a fresca aurora traça,  

 Ouve, batendo, quem no sitio passa,  

 Os atabaques, muito longe, fundo.  

   

 Aloísio RESENDE.  

70   

 Do livro em preparo – Ca-xi-xi  
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 Arde do poente o sol como uma tocha  

 Sobre os verdes oiteiros no cabeço.  

5 Mal se vai o crepúsculo em comêço  DM começo 

 Já de estrêlas o céu se desabrocha. DM estrelas 

   

 Corre em pleno desânimo o brinquedo,  

 Que alí se faz para louvar Xangô. DM ali 

10 Ela, porém, chegando ao pagôdô, DM pagodô 

 Enche-o do encanto de um sorriso ledo.  

   

 Volta de si, parece, tudo vibra,  

 Tudo se alegra e principía a festa, DM principia  

15 Que grande brilho de repente empresta  

 A voz argêntea que nos ares libra.  

   

 Ilús possantes, barulhando, tesos, DM Ilus 

 Marcam-lhe os passos nessa roixa tarde. DM roxa 

20 Não faça, embora, do dançar alarde,  

 Dançando, traz os candomblés acesos.  

   

 A caráter vestida a fórma ostenta DM forma 

25 Do talhe senhoril de côr bem parda, DM cor 

 Que beijos quentes, lúbricos, em barda,  

 A toda a boca, no momento, tenta.  

   

 Aos sacoteios, ninguem mais resiste, DM ninguém  

30 Do corpo ardente que provoca escândalo.  

 Corpo lascívo, que rescende a sândalo, DM lascivo 

 De seios hirtos de punhaes em riste. DM punhais 

   

 Dos olhos infernaes possue na treva,  DM infernais possui  

35 Como no riso franco que fascina,  

 Certo poder, que fere e que assassina  

 Os corações que de vencida leva.  

   

 Seus redondos quadrís de rara pompa DM quadris 

40 Tudo incitam, perturbam nessa noite.  

 Que não há no terreiro quem se afoite  

 Deixar o samba sem que o día rompa. DM dia 

   

 De outra não sei, por muito que repare,  

45 Quando na roda dos candombes pisa,  

 Nos meneios da dança que eletrisa, DM eletriza 

 Que á perversa mulata se compare.  

   

 Desde a tarde violácea em que a ví, DM vi 

50 Da macumba meu ser jamais duvída, DM duvida 

 Pois fiquei preso, para toda a vida,  

 No feitiço dos olhos de Damí!...  

   

 Aloísio RESENDE.  

55   

 Do livro em preparo – Ca-xi-xi  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente monografia apresenta a edição dos textos do autor feirense Aloisio 

Resende publicados no jornal Folha do Norte, o único meio de publicação em vida do autor e 

um dos maiores meios de comunicação da cidade e região circunvizinha no século XX, o que 

suscitou mais conhecimento de suas escritas e vivências. Por meio dos 36 textos encontrados, 

poesias e crônicas, percebesse que a literatura resendiana abarca temáticas não só relacionadas 

às questões culturais africanas, como também a valorização da mulata, costumes religiosos, o 

olhar diferenciado para os acontecimentos do dia a dia do sertanejo e a sua crítica aos fatos 

políticos da cidade. 

Os detalhes da escrita e dos fatos narrados nos textos formam-se as características do 

autor, por esse fato é fácil perceber em Resende a contemplação pelos negros e os mais 

desfavorecidos associados ao contexto do momento. Além disso, o estudo literário de um 

determinado escritor traz à tona o contexto histórico no qual estava imerso. Deste modo, 

analisando e estudando o contexto retratado por esses autores podemos confrontar a realidade 

naquela época com a atualidade.  

Os objetivos da pesquisa foram alcançados de forma prazerosa, a partir do 

levantamento feito dos textos resendianos no jornal Folha do Norte, posteriormente 

confrontando as edições com outras publicações póstumas. A pesquisa filológica empreendida 

corrobora a importância do escritor para a história de Feira de Santana- BA, principalmente, 

por ter contribuído para a preservação de costumes e valores culturais do semiárido baiano, 

através dos seus textos literários, que vem ganhando destaque no âmbito acadêmico devido ao 

prestígio social inestimável.  

Conclui-se, então, que a obra de Aloisio Resende representa nas primeiras páginas da 

impressa feirense a voz das classes mais silenciadas perante a sociedade do século XX, 

retratando o mérito de um autor que registrou informações relevantes sobre a cultura africana 

e a história da cidade de Feira de Santana-BA.  
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