
AS TOCANTINAS – CÉLIO PEDREIRA – UFT  

 “Conjunto de poesias que falam de meu lugar, de minha gente, de 

meu povo. Fala do nosso Tocantins, dos nossos hábitos, de nossos costumes. 

São poemas voltados para o nosso lugar.” 

 

Cajuí 

 

Acende um sol no cerrado 

o olho é um arado 

de plantar você. 

 

Belo badoqueiro encurvado 

o olho cega-machado 

de enxergar você. 

 

Quero 

do roxo ipê amarelo 

enfeitar você. 

 

Nem é melhor do que ninguém 

é daqui 

doce cajuí. 

 

- O AUTOR 

Poeta, escritor, músico e médico, Célio Pedreira é um artista plural, cuidadoso 

com os assuntos da vida, comprometido com a condição humana. Zeloso operário da 

literatura, escreve como quem afina silêncio: ocupa poucas palavras (e diz muito) 

grafando o imprescindível, pois que chegou para ele, como diria Alfredo Bosi, a hora 

crucial para todo escritor, de dizer apenas o essencial. E é a essência que perdura, 

desvencilhando-se da usura de todos os calendários. Filho de Porto Nacional, na infância, 

traquinou às margens do Rio Tocantins. Insubordinou os limites do quintal. Desse 

universo de lendas e sol e canoas e vento geral, colheu sustança nos olhos agrestes para 



voar mundos. Autor de vários livros de poesia e crônica. Compõe a Banda Mestre André. 

É professor universitário. 

 

Meninos da Ponta da Rua 

 

Solzim rude 

e nos baldios  

o mato rindo 

trepando adobes 

desejando o oitão. 

 

Tarde fazedeira de nada 

e um céu calado 

cunhando o dia nos quintais. 

 

Rebocos assistem a rua 

sovinando cores 

e tontos de luz. 

 

O cortejo oculto 

das formigas de fogo 

desenfiando a terra. 

 

A vista alcança 

perto do ermo 

um rio 

e os meninos vão. 

 

- A OBRA 

Os poemas de As Tocantinas falam sobre agente de um lugar, sobre paisagens 

suspensas no tempo de antes e sobre as rachaduras da alma. As fotografias imaginárias 

são tiradas nos interiores do mapa e do homem. A obra fala sobre os hábitos e tradições 

do estado do Tocantins, poemas voltados para os povos e costumes da região, seguem 



como o curso de um rio extinto e  com eles aprendemos que vigiar o entardecer vermelho 

é a sina do canoeiro. 

 

Cá 

 

Enquanto houver silêncio 

haverá poesia 

e gente 

cavoucando o dia. 

 

- A poesia sensorial, a natureza, a simplicidade, as miudezas, como inspiração 

poética, à moda de Manuel de Barros. Enquanto este recorre às águas lodosas do 

Pantanal, Célio Pedreira recorre às areias, à esmeralda líquida dos rios cristalinos 

do planalto. 

 

Arrancho 

 

Dia que a gente precisa ser ipueira 

lavar as minúcias 

depor as margens 

esconjurar estreitos. 

 

Dia que precisa vir sem divulgar 

perder tempo em nada 

esbarrar nos derradeiros 

encontrar nós. 

 

Dia de bestagens 

alagar os efeitos 

malinar nas gasturas 

 

precisa. 

 

 



Chá de Suficiência 

 

Recolha uma beira de córrego 

deixe descansar a sombra para curtir. 

 

Tome um punhado de caminhos  

desses bem indiferentes 

e põe a coar em almas de algodão. 

 

Ao cerrado branco 

junte tudo num vão de luar 

e deixe descansar 

até o amanhecer. 

Sorva em jejum. 

 

O Sorriso da Pedra 

 

Calcula um caminho angular naquela linha 

ninho de pousar os passos 

guarnecer os bambos 

e olhando em só 

cobiça o preciso. 

 

Fica a observar atentamente o bando 

riscando rasantes astutos 

enviando assobios em vem. 

 

E vai 

afoitar-se nos rudimentos de sustentar 

além das linhas que esticam o ninho 

quando desamparam as asas e repentinamente o chão  

a pedra  

o riso decrescente 

de principiar andar. 



 

- Representação do sertão provido de primavera em Goiaba No Quintal Alheio, 

Malícias e Jazzmin contrasta com as agruras de um cerrado seco no vento e no 

intento de ser humano. 

 

Jazzmin 

 

Um improviso a suprimir silêncios 

abre subterrâneos de varandas 

e vara no itinerário do dentro 

em desgoverno bom de ser. 

  

Agasalha florzinhas em arpejos 

e a voz dos haveres brandos 

no colo quieto dos aromas 

faz morada nos graves 

pendurando a tarde no tempo. 

 

Malícias 

 

Mimosa no artifício dos ermos 

a semear planura nos vãos 

arregala-se suave e nascente. 

 

Uma maciez se espinhos a lhe guardar 

o que sejam ardis 

astúcia de flor 

e nem sangram. 

 

No caminho das fontes 

equilibrando os enleios 

crescem-me em bandos belos 

umas cantigas 

outras segredos. 



- Representação da memória dilapidada pela ausência que insiste em sobreviver ao 

fogo da estiagem. Na boca da noite, os versos-breu contam sobre o vaqueiro 

tangendo boi e outros cantos de dor. 

 

Cantiga de Trabalho 

 

Na memória da pedra canga 

o labirinto da terra fez 

irmãos na dor. 

 

No latifúndio a terra sangra 

verte esperança o suor na tez 

cantos de dor. 

   

Escavações 

 

Ermo sertão 

na sombra da tapera 

onde adormece o tempo. 

 

Um graveto agudo 

vai cavoucando a carne 

encontra um gemido 

quase um caminho 

que dá no lajedo d’alma. 

 

Não é permitido romper 

é necessário quebrar 

o jejum dadivoso 

da saudade 

que encerra intacta 

sua voz 

olhar 

afeto 



ausentes. 

 

- A linguagem como matéria poética: Metalinguagem/Metapoesia 

 

A Primeira Vez que Sonhou 

 

Deu de alcançar as cumeeiras 

olhos em ramas 

cuidadosamente postas 

no íngreme das horas. 

 

Ilusão vasta 

delicada renda 

de tecer asas. 

 

Pulsavam chãos 

e a raiz 

rompia o gesto 

mas não alcançava palavra. 

 

Janela e longe eram iguais 

aparavam alvos 

itinerários 

como sorte de quem trilha 

o nascente imaginário 

da alma tenra. 

 

Vaqueiro de Estrelas 

 

Ouvi dos amigos  

que um homem descabia-se 

de tanta estrada 

que bebido em força  

também sofria  



de poesia. 

 

Disseram e viram 

que capinava manhãs  

e fazia sementes 

onde havia caminhos 

travoso como caju novo 

doce feito parto. 

 

O soube adiante 

abrindo estrelas ao sol 

para desejar 

a noite passando clara 

e a gente tatear 

onde brota o dia.  

 

- Poesia intimista, reflexiva, de questionamento existencial. 

 

De Aprender a Morrer 

 

À bica do ermo 

assiste feito arado quieto 

como a contemplar capim 

como nem necessário ser. 

  

O sabor do calado 

aquele turvar de conversa 

confiava-lhe horas severas 

com delicadeza de andor. 

  

Era sempre assim ao sair de casa 

a cancela misturando os rumos 

os rumos se enlaçando no andar 



desmerecendo as normas 

desviando o olhar (...) 

 

De um Tempo Onde Serão Necessárias as Cinzas 

 

Ressoa cá dentro um arado 

revolvendo-me 

quase silêncio 

meio aço. 

 

Segue um rubor de sementes 

latejando-me 

quase abrigo 

meio pólvora 

 

Só desejo agora uma tocaia 

acuando-me 

quase alçapão 

meio rebento. 

 

Tento desobedecer aos sonhos 

mas continuam ávidos. 

 

- Poesia socia, solidária, engajada: 

 

Assentamento 

 

A bandeira no rancho 

aprende um sertão 

além das geraes 

na lida coletiva das candeias 

ensinando que o junto  

clareia mais 

que é diverso o caminho 



e o verso é colher. 

 

A mão no úbere 

tateia o um 

ordenha manhãs de muitos 

onde a teimosia  

não se mede em alqueires 

mas em sonhos. 

 

Cerrado Queimado 

 

As cinzas  

ardem a manhã. 

 

Do inverso 

faz-se o sol 

como noite 

sem madrugada. 

 

Gemem  

as raízes 

por suas sementes. 

 

Órfão 

um vento sem norte 

remove o luto 

para não dizer 

morrer. 

 

SINVAL SANTANA, 

PROFESSOR SINVAS 

GRADUADO EM LETRAS PELA PUC-GO 

ADMINISTRA O SITE www,guiadelinguagens.com.br 



 

 


