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 Historicamente, a Baía ocupa uma posição importante no panorama da litera-

tura brasileira. Basta notar que poetas como Manuel Botelho de Oliveira e Gregó-

rio de Matos, do século XVII, ou Castro Alves, do século XIX, eram baianos. O 

desvio do pólo económico e cultural para o centro-sul seria contudo acompanhado 

de um progressivo apagamento da presença da Baía na literatura brasileira. Apesar 

disso, e para falar apenas de autores contemporâneos, ficcionistas como Jorge 

Amado e João Ubaldo Ribeiro, ou dramaturgos como Dias Gomes, demonstram a 

importância do contributo baiano para a literatura nacional. No domínio da poesia, 

a visibilidade dos autores contemporâneos é contudo bem menor, o que – pelos 

menos em parte – não deixa de ter a ver com a dificuldade de as regiões periféricas 

terem acesso aos meios difusores da cultura brasileira, concentrados no eixo Rio-

São Paulo.

 Um primeiro aspecto importante deste trabalho de Simone Tavares sobre a 

Poesia da geração 60 na Bahia é precisamente esse: o de permitir o acesso mais 

generalizado a um conjunto de poetas ainda não devidamente avaliados enquanto 

geração. É certo que várias antologias anteriores dedicadas à moderna poesia baia-

na incluíram alguns dos representantes da geração de 60. Foi o caso da Moderna 

Poesia Bahiana, de Leodegário de Azevedo Filho e Eduardo Portela, editada em 

1967, e de A Poesia Bahiana no Século XX, de Assis Brasil, publicada em 1999. A 

par destas, pode também mencionar-se a colecção de Poemas Soltos coordenada 

por Ildásio Tavares e saída entre 1999 e 2000, que dedicou vários números a poetas 

contemporâneos da Baía. Com a mesma orientação cronológica de Simone Tavares 
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mas numa perspectiva nacional, temos ainda a antologia de Pedro Lyra: Sincretis-

mo. A Poesia da geração 60, de 1995. Apesar disso, a obra de Simone Tavares é a

primeira que procura traçar um retrato de conjunto da poesia baiana da geração de 

60.

O livro começa com uma introdução, em que a autora explica os critérios por 

que pautou a sua selecção e apresenta uma visão geral da geração de 60 no Ociden-

te, no Brasil e na Baía. Num segundo momento, Simone Tavares estuda os traços

definidores da poética da geração em causa, identificando quatro vertentes princi-

pais: lírica, social, épica e metapoética. Por fim, procede a uma breve caracteriza-

ção da obra dos 16 poetas antologiados, entre os quais se contam nomes já razoa-

velmente consagrados no panorama nacional brasileiro, como Ildásio Tavares,

Myriam Fraga, Helena Parente Cunha, José Carlos Capinam, António Brasileiro, 

ou Ruy Espinheira Filho. 

Cada capítulo da antologia abre com uma nota biográfica, seguindo-se uma

cuidada listagem da bibliografia activa e passiva. O número de poemas selecciona-

dos e o rigor do critério da antologiadora permitem formar uma ideia nítida da obra

de cada autor. A inclusão de textos inéditos de alguns dos poetas valoriza ainda 

mais o conjunto da obra.

Graças ao criterioso trabalho de Simone Tavares, a historiografia e a crítica

brasileiras dispõem agora de um manual que lhes deverá permitir reavaliar a poesia 

baiana da geração de 60 e a obra dos seus principais representantes. E o leitor

menos especializado poderá (re)descobrir poemas como Gonzaga, dos Sonetos da

Inconfidência de Ildásio Tavares: «Meu coração é um louco inconfidente/ pelas

minas gerais dos seus amores./ Ele alvarenga. Ele claudica em dores./ Mas dorotéia

sempre, impertinente.// Pois sempre há de chorar o bem ausente/ em derrama brutal

de dissabores,/ personagem que busca seus autores/ e não sabe por quê. É indife-

rente// que em Moçambique alguém me enrique. Leva-/ se tempo em ruminar uma
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aspereza./ Mas quem jamais sonhou, jamais viveu –// Brasil é um pirilampo azul na

treva./ Marília é um purgatório de beleza./ E ninguém sabe onde andará Dirceu.»

Francisco Topa*

* Publicado em Terceira Margem – Revista do Centro de Estudos Brasileiros (Adolfo Casais 

Monteiro), n.º 3, Porto, Faculdade de Letras, 2002, pp. 84-85.
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