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A fiarmo-nos no volume 2 do Atlas das representações literárias das regiões 

brasileiras: sertões brasileiros I (2006), elaborado por Angelo Alves Carrara e Caio 

Augusto Amorim Maciel e publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a Zona da Mata Mineira – historicamente denominada "Sertões 

do Leste" ou "Sertões Proibidos" – apenas muito recentemente tem alcançado 

figurar como paisagem física, cultural e humana em obras literárias, especialmente 

prosa de ficção. O presente projeto de escrita criativa propõe a elaboração de um 

livro de poemas, provisoriamente intitulado Sertões proibidos e dividido em três 

seções. Na primeira, "Breve crônica dos deserdados do ouro", pretende-se a 

produção de poemas que tratam do processo de ocupação da Zona da Mata no 

decorrer do século XIX, empregando para tanto formas poéticas que emulam 

aquelas empregadas pela lírica realizada no âmbito do complexo estilístico pós-

romântico. A seção intitulada "Minas moderniza-se" coligirá textos elaborados com 

base na poesia modernista produzida na região, em particular aquela do "Grupo 

Verde", de Cataguases (anos 1920), privilegiando a crítica da singularidade do 

processo de modernização industrial naquela cidade, em Juiz de Fora e outros 

municípios através de poemas calcados na estética do modernismo brasileiro. Por 

fim, na última seção, "A memória dos outros", reunir-se-á poemas escritos a partir 

e/ou ao modo das obras de autores locais contemporâneos, dentre as quais 

destacam-se a memorialística de Murilo Mendes, Pedro Nava e Rachel Jardim, a 

lírica de Edimilson de Almeida Pereira, Iacyr Anderson Freitas e Júlio Polidoro e a 

prosa de ficção de Luiz Ruffato. O desenvolvimento da proposta aqui resumida 

implica um conjunto de operações de pesquisa bibliográfica, incluindo desde o 

levantamento dos traços estilísticos de cada uma das manifestações poéticas 

mencionadas até o resgate de escritores, poetas e ensaístas da região olvidados 

pelo cânone e pela história da literatura, sem descurar da recorrência a títulos de 

História regional e outras áreas correlatas que possam contribuir para a criação 

dos poemas.  


