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RESUMO: Tomando por base a reflexão da filósofa Marcia Tiburi – presente no livro 

Filosofia cinza: a melancolia e o corpo nas dobras da escrita (2004) – de que a 

produção filosófica e artística é resultante da “pulsão” melancólica, o presente artigo 

objetiva discutir como os poetas Manuel Bandeira e Ascenso Ferreira inscreveram, em 

suas respectivas poéticas, seus impasses com a modernidade. Especificamente, por meio 

das análises dos poemas Recife e O cacto – de Bandeira – e Cabra-cabriola e Cinema – 

de Ascenso –, investigaremos em que medida eles lançaram mão dos expedientes da 

memória e da imaginação para demarcar discursivamente uma reação aos impactos 

gerados pela modernidade nos seus respectivos campos de experiência histórico-

cultural, social e afetiva. Para tanto, recorremos às noções de imaginação e de memória 

desenvolvidas pelo filósofo francês Paul Ricoeur no livro A Memória, a história e o 

esquecimento (2000), como também às reflexões acerca da memória e sua relação com 

Psicologia social, empreendidas por Ecléa Bosi em seu livro Memória e sociedade: 

lembranças de velhos (1979). Já, no que se refere às considerações acerca da 

modernidade e seus desdobramentos, lançamos mão das considerações de Marshall 

Berman, apresentadas em seu livro Tudo que é sólido desmancha no ar: aventura da 

modernidade (1982), e das do historiador Antonio Paulo Rezende, presentes no livro 

(Des)cantos modernos: histórias da cidade do Recife na década de vinte (1997).  
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Do ponto de vista artístico, o humor melancólico não pode ser considerado uma 

patologia. Apesar de Freud, em Luto e melancolia (2006 [1917]), ter o investigado sob a 

perspectiva clínico-terapêutica, a sua pesquisa não deixou de aclarar a influência que ele 

pode exercer sobre a produção artística. A sua descoberta de que o melancólico vivencia 

um sentimento de perda de natureza mais ideal do que real, de certo modo, permitiu aos 

estudiosos da arte compreenderem, em parte, o modo sui generis dos artistas habitarem 

o mundo. A partir dessa reflexão de Freud, portanto, pôde-se entender um dos fatores 



 

que explica, em parte, a inconformidade dos artistas com eles mesmos e com o mundo 

em que vivem.  

 No caso específico da literatura, esse inconformismo latente ou ideal dos artistas 

manifesta-se na e com a linguagem verbal. Essa constatação faz com que nos 

coadunemos com a tese da filósofa Marcia Tiburi de que “o sujeito da linguagem é o 

sujeito melancólico” (TIBURI, 2004, p.115). Em outros termos, através dessa noção de 

Tiburi, pode-se entender a melancolia como a matriz produtora da linguagem e do 

saber. Assim, percebe-se que o escritor é o sujeito melancólico por excelência, uma vez 

que o seu arrojado investimento no verbo pode ser compreendido como evidência de 

seu esforço consciente e inconsciente de transformar o seu mal-estar desconhecido em 

inteligibilidade. Por essa razão, lembra-nos a filosofa que “a melancolia é uma sombra 

do saber, da razão, do sujeito” (TIBURI, 2004, p.49). 

 Nesse sentido, pode-se dizer que o humor melancólico dos artistas tornou-se 

cada vez mais acentuado com o advento da modernidade. Isto é, com o seu surgimento, 

profundas mudanças operaram-se na concepção que os escritores tinham, até então, de 

cotidiano, de identidade, de memória e de imaginário. Com efeito, eles logo 

compreenderam que “ser moderno é fazer parte de um universo no qual, como disse 

Marx, ‘tudo o que é sólido desmancha no ar’” (BERMAN, 2006 [1982], p.15). Em vista 

disso, novas experiências existências emergiram, influenciando sensivelmente os 

processos de subjetivação e os modos de viver do homem moderno que não tardaram a 

se manifestar na literatura. 

De acordo com isso, permite-se, de um modo geral, perceber duas vertentes de 

escritores ante os desafios da vida moderna. Uma que lançou mão do humor 

melancólico, ou seja, de seu desejo de saber, para captar “o belo transitório” e saber-se 

homem da multidão, cujo protótipo é o escritor francês Charles Baudelaire; e outra que 

– em decorrência de suas dívidas com os seus “mortos velados” – não deixou os 

“espectros” do passado morrer. No que se refere aos escritores dessa última vertente, 

que, de certa forma, desconfiaram da paixão da modernidade pelo presente e pelo 

futuro, pode-se perceber que eles experienciaram a modernidade sob o signo da 

“resistência”. O que significa dizer que esses escritores, para suportar esse novo tempo 



 

de sucessivas mortes e nascimentos das coisas e das subjetividades, evocaram a 

memória, a imaginação e o riso melancólico. 

 No Brasil, encontramos tal “resistência” nas poéticas dos pernambucanos 

Ascenso Ferreira e Manuel Bandeira. É evidente, nas obras de ambos, que as mudanças 

advindas da modernidade os estimularam a questionar o espaço da memória e da 

identidade no mundo moderno, bem como, por vezes, utilizaram-se da imaginação e do 

riso melancólico para questionar os novos valores que se anunciavam. Em outros 

termos, constata-se, pelo intermédio da poética de Bandeira e de Ferreira, o diálogo 

crítico que esses dois escritores estabeleceram com o processo de modernização 

brasileiro, que desestabilizou as noções de identidade geográfica, de cultura e de 

existência até então conhecidas.  

 No tocante ao poeta pernambucano Ascenso Ferreira, sabe-se que a sua 

produção poética resultou de um sincretismo estabelecido entre o vanguardismo estético 

do modernismo paulista e as reflexões estético-culturais propostas por Gilberto Freyre. 

Especificamente, esse poeta estabeleceu relação tanto com as inovações técnico-formais 

difundidas pelo grupo de São Paulo (inclusive, diretamente com Mário de Andrade) 

quanto com a proposta do Movimento Regionalista de 1926, de Gilberto Freyre, que 

previa o compromisso dos intelectuais nordestinos com a cultura local.  

No entanto, Ascenso Ferreira, em virtude de ser “conhecido” por seus poemas 

irreverentes, repletos de referências populares e aparentemente provincianos, durante 

muito tempo foi encarado pela crítica literária brasileira como um poeta sem maiores 

preocupações filosófica, existencial e estética. Segundo Valéria Torres da Costa e Silva, 

em prefácio à republicação das obras Catimbó, Cana caiana e Xenhenhém, declara que:  

 

[...] Ascenso tornou-se, aos olhos de seus leitores e críticos, uma 

espécie de metonímia do Nordeste. Soma-se a ingenuidade de 

criança à incorporação da “alma” de sua terra e o resultado é a 

imagem de uma poética não só impregnada do ambiente de origem 

do poeta, mas sobretudo “espontânea, “pura”, “autêntica”, 

“natural”, quase “instintiva”. Fica evidente que a ideia de 

personagem folclórico e pitoresco, evocada à exaustão pelos 

contemporâneos, e de certo modo alimentada pelo próprio 

Ascenso, acabou enviesando e restringindo a recepção de sua 



 

poesia. Poeta e poesia tornaram-se presas da armadilha do 

pitoresco, conforme bem salientou Roberto Benjamin.  

                                   (COSTA E SILVA, 2008, p. 15-16).  

 

Por outro lado, pode-se contrariar tal perspectiva, quando se analisa atentamente 

os poemas Cabra Cabriola (incluído no livro Cana caiana, de 1939) e Cinema 

(publicado no livro Xenhenhém, de 1951) em cotejo com o processo de modernização 

vivenciado pelo Nordeste na primeira metade do século XX.  

Em Cabra-Cabriola, por exemplo, Ascenso Ferreira, diante da ameaça 

representada pelas inovações tecnológicas e pela possível suplantação das memórias 

culturais e afetivas de sua infância, usa a memória como “antídoto” contra o novo 

horizonte cultural massificador que se apresentava, como se vê abaixo: 

 

A CABRA-CABRIOLA 

 

O vento zunindo na noite sem termos: 

– É a Cabra-Cabriola que te quer pegar! 

Rumores do rio, da mata nos ermos: 

– É a Cabra-Cabriola que te quer pegar! 

O bacurau cantando para a lua: 

– É a Cabra-Cabriola que te quer pegar! 

 

– Mamãe, os meninos estavam sozinhos? 

– A mãe fora ao rio uns panos lavar. 

 

– E não estranharam a voz da danada? 

– Já disse que a bicha 

mandou o ferreiro 

bater a garganta 

até afinar... 

 

– E quando voltou por que não matou-la? 

– Quando ela voltou, 

mais nada encontrando, 

vingou-se em chorar... 

– Quando eu ficar grande 

essa Cabriola me há de pagar... 

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 

 

30 anos passaram, 

e grande já estou, 

mas, junto ao meu leito, 

Mamãe já não está... 



 

Embala-me o sono 

um monstro a gritar: 

“– SPEAK DABLIÚ GI UAI” 

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 

– Cabra-Cabriola, chega me pegar... 

(FERREIRA, 2008, p.82-83) 

 

 A partir da análise do poema acima, depreende-se  que o eu-lírico toma a memória 

como um amparo afetivo diante das aceleradas transformações do mundo moderno. 

“Defesa” subjetiva que se explica, em parte, pela noção de que: “se a mobilidade e a 

contingência acompanham nosso viver e nossas interações, há algo que desejamos que 

permaneça imóvel, ao menos na velhice: o conjunto dos objetos que nos rodeiam” 

(BOSI, 2012 [1979], p. 441). Tal explicação seria mais precisa, no tocante às questões 

latentes do poema Cabra Cabriola, se substituíssemos a palavra “objeto” do discurso de 

Ecléa Bosi por contos populares, pois teríamos, assim, uma exata dimensão de como 

certas narrativas populares foram cruciais para a constituição do lastro afetivo e 

identitário de muitos nordestinos. No poema, portanto, fica evidente que, diante da 

“carência” do real, o eu-lírico evoca um passado repleto de semântica afetiva, mais 

especificamente, a narrativa oral referente à Cabra-Cabriola, para assegurar o seu 

posicionamento no mundo, aliás, num tempo histórico de intensa fluidez.  

 Desse modo, o poeta, ao rememorar o conto popular da Cabra Cabriola – que 

segundo Câmara Cascudo (2012 [1954]), tratava de um papão que era evocado para 

meter medo aos meninos e contê-los nas suas travessuras – volta a um “patrimônio 

seguro”, para salvaguardar-se das incertas consequências provenientes do avanço 

tecnológico, metonimicamente representado no poema pelo rádio. Ao evocar, assim, a 

memória do conto popular, perante o prenúncio do desconhecido, o poema Cabra-

Cabriola desvela uma das “políticas” da poesia: a de “curar” a “desmemoria” da euforia 

em torno do novo. Isso porque o poeta, por sua índole, realiza um constante trabalho 

sobre a aparente ineficácia semântica dos tempos. 

 Já, no poema Cinema, Ascenso Ferreira, ao invés de recorrer às lembranças mais 

seguras afetivamente para lidar com as radicais mudanças impostas pelo mundo 

moderno, lança mão do humor para compreender as mudanças comportamentais 

advindas da modernidade, como se lê abaixo: 



 

 

CINEMA 

 

Mas D. Nina, 

aquilo é que é o tal de cinema? 

– O homem saiu atrás da moça, 

pega aqui, pega acolá, 

pega aqui, pega acolá, 

até que pegou-la. 

Pegou-la e sustentou-la! 

Danou-lhe beijo, 

danou-lhe beijo, 

danou-lhe beijo!... 

 

Depois entraram pra dentro dum quarto! 

Fez-se aquela escuridão 

E só se via o lençol bulindo... 

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 

– Me diga uma coisa, D. Nina: 

                   isso presta pra moça ver?!... 

(FERREIRA, 2008, p.155) 

 

 Como lembra o historiador Antonio Paulo Rezende, em seu livro (Des)encantos 

modernos: histórias da cidade do Recife na década de 1920:  “com o cinema o Recife 

alarga os seus horários noturnos, movimenta-se mais o centro da cidade, mais assuntos 

para conversar, novos ídolos, novas seduções, novos e agitados pontos de 

encontro”(REZENDE, 1997, p.78). A partir do registro desse historiador, infere-se o 

quanto o advento do cinema no Nordeste deve ter impactado a então moral da época. 

Consequentemente, Ascenso Ferreira – como homem daquele horizonte sócio-histórico 

– parece ter recorrido ao expediente do humor, para alargar os seus pontos de vista 

acerca dos costumes de sua época. Assim, diferentemente do expediente da memória, 

que alça voo sobre o presente para enfrentar o real, o humor encara-o de frente e dá 

respostas às situações-limites da realidade, ponderando as suas escalas de valor. 

Segundo Freud, o discurso humorístico poderia ser assim sintetizado: “vês, é isto o 

mundo que parece tão perigoso: uma mera brincadeira de criança, um bom tema para 

uma piada.” (FREUD, 1994 [1927], p. 247). Parece ter sido, portanto, essa postura que 

o eu-lírico do poema Cinema assumiu perante as “desestabilizadoras” mudanças 



 

comportamentais oriundas da modernidade. Em suma, o humor do poema, de certa 

forma, escamoteia não um (des)encanto moderno, como bem ilustra o título do livro de 

Rezende, mas claramente um desconcerto diante do moderno. Logo, o riso expresso, em 

Cinema, parece desvelar menos uma pueril galhofa do que a crise de sujeito que tenta se 

“equilibrar” diante de um mundo cindido entre “velho” e o “novo”. 

Quanto ao outro poeta pernambucano, Manuel Bandeira, sabe-se da relação 

ambígua dele com o modernismo brasileiro. Percebe-se tal ambiguidade, desde o 

momento em que o escritor consentiu que o seu poema Os sapos, publicado no livro 

Carnaval, de 1919, fosse lido por Ronald de Carvalho na Semana de 22, mas, evitou, 

por outro lado, comparecer pessoalmente ao evento. Em Itinerário de Pasárgada, 

esclarece Bandeira: 

 

Também não quisemos, Ribeiro Couto e eu, ir a São Paulo por 

ocasião da Semana de Arte Moderna. Nunca atacamos publicamente 

os mestres parnasianos e simbolistas, nunca repudiamos o soneto 

nem, de um modo geral, os versos metrificados e rimados. Pouco me 

deve o movimento; o que eu devo a ele é enorme.  

(BANDEIRA, 2012 [1954], p.89-90) 

  

 Nesse sentido, apesar de ele manter uma intensa relação com intelectuais das 

mais diversas posições estéticas modernistas, vivenciou a modernidade de uma forma 

singular, a partir de seu contato com o sociólogo pernambucano Gilberto Freyre, em 

1925, conforme atesta o próprio autor a seguir: 

 
Para completar (e de certo modo contrabalançar) essa influência [a 

da arte de Vanguarda Europeia] havia os amigos do Rio, amigos 

que, a partir de Ribeiro Couto, fui fazendo em cadeia: Jaime 

Ovalle, Rodrigo M.F.de Andrade, Dante Milano, Oswald Costa, 

Sérgio Buarque de Holanda, Prudente de Morais Neto. Lista a que 

devo juntar, depois de 1925, o nome de Gilberto Freyre, cuja 

sensibilidade tão pernambucana muito concorreu para me 

reconduzir ao amor da província, e a quem devo ter podido 

escrever naquele mesmo ano a minha “Evocação do Recife” 

(BANDEIRA, 2012 [1954], p. 90). 

 



 

Desse modo, ao escrever o poema Evocação do Recife, a pedido de Gilberto 

Freyre, para ser publicado numa edição especial do jornal Diário de Pernambuco, 

Bandeira, que – desde 1890 vinha residindo fora do Recife até estabelecer residência 

fixa no Rio de Janeiro – depara-se com a questão da identidade com a sua cidade natal e 

com a da memória em meio à fluidez dos valores modernos a partir da escrita desse 

poema. 

Então, aquilo que iniciou como um “desafio” proposto por Freyre, logo se tornou 

um uma questão preeminente para Bandeira, isto é, a de enfrentar, do ponto de vista 

afetivo, as vertiginosas mudanças operadas pelo “Cronos enfurecido” da modernidade 

sobre a Recife da memória do poeta. O que fez com que o sentimento de perda 

(melancolia) se tornasse uma constante na poesia do autor. 

No poema Recife, por exemplo, de 1963, publicado em Estrela da tarde, Bandeira 

recorre à memória para “inscrever” o sentido de sua “existência” entre o já vivido (o 

Recife de sua infância) e o desconhecido (o Recife moderno que se anunciava), como se 

lê abaixo: 

Recife  

 

Há que tempo eu não te vejo! 

Não foi por querer, não pude, 

Nesse ponto a vida me foi madrasta, 

Recife. 

 

Mas não houve dia em que te não sentisse dentro de mim: 

Nos ossos, nos olhos, nos ouvidos, no sangue, na carne, 

Recife. 

 

Não como és hoje, 

Mas como eras na minha infância 

Quando as crianças brincavam no meio da rua 

(Não havia ainda automóveis) 

E os adultos conversavam de cadeira nas calçadas 

(Continuavas província, 

Recife). 

 

Eras um Recife sem arranha-céus, sem comunistas, 

Sem Arrais, e com arroz, 

Muito arroz, 

De água e sal, 

Recife. 



 

 

Um Recife ainda do tempo em que o meu avô materno 

Alforriava espontaneamente 

A moça preta Tomásia, sua escrava, 

Que depois foi nossa cozinheira 

Até morrer, 

Recife. 

 

Ainda existirá a velha casa senhorial do Monteiro? 

Meu sonho era acabar morando e morrendo 

Na velha casa do Monteiro. 

Já que não pode ser, 

Quero, na hora da morte, estar lúcido 

Para te mandar a ti o meu último pensamento, 

Recife. 

 

Ah Recife, Recife, non possidebis ossa mea! 

Nem os ossos nem o busto. 

Que me adianta um busto depois de eu morto? 

Depois de morto não me interessará senão, se possível, 

Um cantinho no céu, 

“Se o não sonharam”, como disse o meu querido João de Deus, 

Recife. 

(BANDEIRA, 1993 [1960-1963], p.249-250) 

 

No poema, podem se perceber duas formas distintas de encarar a cidade: uma 

representada pela ótica dos “comunistas” e “Arrais” que, sob uma perspectiva 

pragmática, compreende a cidade como uma metonímia do urbanismo e das ideias 

politicamente “revolucionárias”; e a outra pela concepção do eu-lírico, que toma a 

cidade como espaço simbólico de estruturação de identidades e subjetividades. 

Por conseguinte, o eu-lírico – perante a instabilidade dos rumos políticos do 

Recife de então, bem como da ameaça que a modernidade representava ao patrimônio 

arquitetônico do Recife – recorre ao trabalho da memória para contestar o espaço da 

subjetividade e da identidade no contexto da modernidade. Se tomarmos como válida a 

reflexão de Marcia Tiburi de que “o trabalho intelectual do melancólico é a sua política” 

(TIBURI, 2004, p. 119), podemos entender que Bandeira, sob essa perspectiva, faz 

“política” poética, na medida em que torna sobrevivente o tempo “morto” do passado. 

Ora, se o eu-lírico não pode ser “deduzido do mundo, deve deduzi-lo, desde si mesmo 

(TIBURI, 2004, p. 120)”. Nesse sentido, se a modernidade “tece” os fios do hoje e do 



 

futuro, cabe, por vezes, aos poetas, deslocados da “festa” do instante, o trabalho 

supostamente “inútil” de ser o mensageiro do tempo “morto”. 

Em outras palavras, a política da melancolia pode ser entendida como certa 

reação imediata à modernidade, pois como esta não constrói elos de coesão entre os 

tempos e as pessoas, reserva-se, em geral, aos melancólicos poetas costurarem, a partir 

de seu patrimônio de memórias e invenções, uma relação orgânica entre o passado, o 

presente e o possível. E foi, portanto, isso que Bandeira, no poema Recife, realizou. 

“Exilado” de sua terra natal pelas circunstâncias “madrastas da vida” e por fatores que 

até escapam ao próprio poeta, Bandeira, diante da consciência de sua finitude, não 

encontrou lugar nem no “outro” Recife (a da modernidade) e nem no do futuro das 

homenagens póstumas, restando-lhe, por isso, reservar o seu último pensamento ao 

Recife de sua memória. Em resumo, reservou o seu último ato de consciência a um 

“espaço” repleto de semântica e de ser, ou seja, a um locus mental, onde o sujeito não 

corre o risco de ser pulverizado. 

Se, no poema Recife, Bandeira recorre fenomenologicamente à presença da coisa 

ausente por meio da inteligibilidade das imagens do passado para contrastá-las com as 

carências do real; no poema O cacto, escrito em 1925 e publicado em 1930, no livro 

Libertinagem, evoca o poder criativo da imaginação. Sabe-se claramente que, do ponto 

de vista fenomenológico, a intencionalidade da imaginação é dirigida para “o fantástico, 

a ficção, o irreal, o possível, o utópico [...]” (RICOEUR, 2012 [2000], p. 26). Nesse 

sentido, em O cacto, Bandeira expressa o sentimento de perda do eu-lírico, ao criar um 

evento imaginativo que expressa o seu descontentamento com a modernização. Como se 

pode constatar a seguir: 

 

O CACTO  

 

Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária: 

Laocoonte constrangido pelas serpentes, 

Ugolino e os filhos esfaimados. 

Evocava também o seco Nordeste, carnaubais, caatingas... 

Era enorme, mesmo para esta terra de feracidades excepcionais. 

 

Um dia um tufão furibundo abateu-o pela raiz. 

O cacto tombou atravessado na rua, 



 

Quebrou os beirais do casario fronteiro, 

Impediu o trânsito de bondes, automóveis, carroças,  

Arrebentou os cabos elétricos e durante vinte e quatro horas privou a cidade  

[de iluminação e energia: 

– Era belo, áspero, intratável.  

 

(BANDEIRA, 1993[1930], p.127-128) 

 

 No poema, o áspero e hiperbólico cacto, fruto da imaginação do poeta, contrasta 

com “a feracidade” da zona urbana. Embora nesse poema não haja nenhuma alusão 

direta ao processo de urbanização do Nordeste, é curioso notar que é, justamente, um 

vegetal típico das caatingas nordestinas que paralisa o fluxo urbano. Desse modo, 

percebe-se que o fantástico presente no poema é alimentado por um acervo cultural do 

próprio poeta, isto é, pelo Nordeste que o obsedia. O que significa dizer que o fantástico 

em Bandeira não é sinônimo de uma mera evasão. 

 A evocação do fantástico, no poema de Bandeira, revela, por sua vez, o 

automatismo e a aspereza das relações no mundo moderno. Pela “política” da 

imaginação, portanto, o eu-lírico “intromete” o fantástico no real, para desvelar a parca 

densidade desse último. Ou seja – ao parar, imaginativamente, por 24 horas os bondes, a 

luz elétrica e a arcaica tecnologia das carroças – o eu-lírico contrapõe a surpresa e o 

entusiasmo, provocados pelos eventos de sua imaginação, ao automatismo e indiferença 

da vida moderna. 

 Em virtude dos posicionamentos de Ascenso Ferreira, bem como os de Manuel 

Bandeira, vê-se o quanto os escritores lançam mão da imaginação, da memória e do 

para questionar o mundo que o rodeia. Graças à adesão de Ascenso e Bandeira ao poder 

produtivo da melancolia, o mundo moderno pôde-se investir de densidade e sentido. 

Assim, guardiões de um tempo mais autêntico, no qual se integra o passado, o presente 

e o possível, ambos os escritores pernambucanos, por meio de alguns de seus poemas, 

desvelaram os riscos da “desmemória”, que quase sempre se manifesta em momentos 

históricos entusiastas do novo. Em outros termos, se, por um lado, a modernidade 

brasileira anunciava, de certo modo, aderir à euforia do novo cegamente, por outro, os 

dois poetas do Nordeste, com a sua melancolia produtiva, revelaram que a poesia não é 



 

tão inútil assim, ao se tornarem “porta-vozes” dos mortos, ao “questionarem” o real por 

via da imaginação e ao expressarem, por vezes, um riso desconcertante ante as bruscas 

mudanças modernas. 

 

Referências 

 

BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira. 20. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1993 [1966]. 

BANDEIRA, Manuel. Itinerário de Pasárgada. São Paulo: Global, 2012 [1954]. 

BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. 

São Paulo: Companhia das letras, 2006 [1982]. 

BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembrança de velhos. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2012 [1979]. 

CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. São Paulo: Global, 

2012 [1954]. 

FERREIRA, Ascenso. Catimbó: cana caiana: xenhenhém/ Ascenso Ferreira; 

introdução, organização e fixação de texto Valéria Torres da Costa e Silva. – 6ª ed. – 

São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008. 

FREUD, Sigmund. Luto e melancolia. In: _____. A história do movimento 

psicanalítico, artigos sobre a metapsicologia e outros trabalhos (1914-1916). Rio de 

Janeiro: Imago, 2006 [1917]. vol. 14, p. 249-263. 

RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento: São Paulo: Editora da 

Unicamp, 2012 [2000]. 

TIBURI, Marcia.  A filosofia Cinza: a melancolia e o corpo nas dobras da escrita. Porto 

Alegre: Escritos Editora, 2004. 

 

 

 

 


