
Em 08 de julho de 2002 faleceu um dos
maiores poetas populares do Brasil: An-
tônio Gonçalves da Silva, mais conhe-
cido como Patativa do Assaré, nascido
em 5 de março de 1909 na cidade cea-
rense da qual emprestou o nome artís-
tico. Segundo filho de uma família po-
bre que vivia da agricultura de sub-
sistência, Antônio Gonçalves da Silva
cedo ficou cego de um olho por causa
de uma doença. Com a morte de seu
pai, quando tinha nove anos de idade,
passou a ajudar sua família no cultivo
das terras. Aos doze anos, frequentava
a escola local, em qual foi alfabetizado,
por apenas alguns meses. A partir des-
sa época, começou a fazer repentes e a
se apresentar em festas e ocasiões im-
portantes. Por volta dos vinte anos rece-
beu o pseudônimo de Patativa, por ser
sua poesia comparável à beleza do can-
to dessa ave. 
Indo constantemente à Feira do Crato
onde participava do programa da rádio
Araripe, declamando seus poemas, o
que lhe atraiu apoio e incentivo para a
publicação de seu primeiro livro, Inspi-
ração Nordestina, em 1956. Este livro
teve segunda edição com acréscimos
em 1967, quando passou a se chamar
Cantos do Patativa. Em 1970 foi lançada
nova coletânea de poemas, Patativa do
Assaré: novos poemas comentados, e
em 1978 foi lançado Cante lá que eu

canto cá. Os outros dois livros, Ispinho e
Fulô e Aqui tem coisa, foram lançados
respectivamente nos anos de 1988 e
1994. Foi casado com Belinha, com quem
teve nove filhos. Faleceu na mesma ci-
dade onde nasceu. Seu trabalho se dis-
tingue pela marcante característica da
oralidade. Seus poemas eram feitos e guar-
dados na memória, para depois serem
recitados. Daí o impressionante poder
de memória de Patativa, capaz de reci-
tar qualquer um de seus poemas, mes-
mo após os noventa anos de idade.
A transcrição de sua obra para os meios
gráficos perde boa parte da significação
expressa por meios não-verbais (voz,
entonação, pausas, ritmo, pigarro e a
linguagem corporal através de expres-
sões faciais, gestos) que realçam cara-
cterísticas expressas somente no ato
performático (como ironia, veemência,
hesitação, etc). A complexidade da obra
de Patativa é evidente também pela sua
capacidade de criar versos tanto nos
moldes camonianos (inclusive sonetos
na forma clássica), como poesia de rima
e métrica populares (por exemplo, a dé-
cima e a sextilha nordestina). Ele pró-
prio diferenciava seus versos feitos em
linguagem culta daqueles em lingua-
gem do dia-a-dia (denominada por ele
de poesia “matuta”).
Recebeu várias homenagens e premia-
ções entre os quais o Título de Doutor
Honoris Causa da Universidade Federal
do Ceará.

O mundo os olhos

O poeta nordestino 
que também cantou os olhos
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Quem repara o corpo humano
E com coidado nalisa,
Vê que o Autô Soberano
Lhe deu tudo o que precisa,
Os orgo que a gente tem
Tudo serve munto bem,
Mas ninguém pode negá
Que o Auto da Criação
Fez com maior prefeição
Os orgo visioná.

Os óio além de chorá,
É quem vê a nossa estrada
Mode o corpo se livrá
De queda e barruada
E além de chorá e de vê
Prumode nos defendê,
Tem mais um grande mistér
De admirave vantage,
Na sua muda linguage
Diz quando qué ou não qué.

Os óios consigo tem
Incomparave segredo,
Tem o oiá querendo bem
E o oiá sentindo medo,
A pessoa apaixonada
Não precisa dizê nada,
Não precisa utilizá
A língua que tem na bôca,
O oiá de uma caboca
Diz quando qué namorá.

Munta comunicação
Os óio veve fazendo
Por izempro, oiá pidão
Dá siná que tá querendo
Tudo apresenta na vista,
Comparo com o truquista
Trabaiando bem ativo
Dexando o povo enganado,
Os óios pissui dois lado,
Positivo e negativo.

Mesmo sem nada falá,
Mesmo assim calado e mudo,
Os orgo visioná
Sabe dá siná de tudo,
Quando fica namorado

Pela moça despresado
Não precisa conversá,
Logo ele tá entendendo
Os óios dela dizendo,
Viva lá que eu vivo cá.

Os óios conversa munto
Nele um grande livro inziste
Todo repreto de assunto,
Por izempro o oiá triste
Com certeza tá contando
Que seu dono tá passando
Um sofrimento sem fim,
E o oiá desconfiado
Diz que o seu dono é curpado
Fez arguma coisa ruim.

Os óis duma pessoa
Pode bem sê comparado
Com as água da lagoa
Quando o vento tá parado,
Mas porém no mesmo istante
Pode ficá revortante
Querendo desafiá,
Infuricido e valente;
Neste dois malandro a gente
Nunca pode confiá.

Oiá puro, manso e terno,
Protetó e cheio de brio
É o doce oiá materno
Pedindo para o seu fio
Saúde e felicidade
Este oiá de piedade
De perdão e de ternura
Diz que preza, que ama e estima
É os óio que se aproxima
Dos óio da Virge Pura.

Nem mesmo os grande oculista,
Os dotô que munta estuda,
Os mais maió cientista,
Conhece a lingua muda
Dos orgo visioná
E os mais ruim de decifrá
De todos que eu tô falando,
É quando o oiá é zanoio,
Ninguém sabe cada óio
Pra onde tá reparando.

Entre os seus poemas mais conhecidos está
“Linguage dos Óio”
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