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Apresentação
Foi ainda na Pré-História que o homem arcaico 

descobriu que precisava de um pouco de felicidade 
e inventou a arte, e, com ela, percebeu que poderia 
conhecer melhor a si mesmo, ao outro e ao mundo 
que os rodeava. Nesta  edição, iremos nos ocupar com 
uma modalidade específica de arte que é a poesia e, 
com ela, redescobrirmos mais sobre nós próprios, 
nossa natureza humana e o mundo, em suas diferentes 
épocas, passando pelo Renascimento, a Idade Média e 
a Idade Moderna, chegando até os nossos dias.

Trata-se de uma viagem fascinante, onde veremos 
que, na Grécia Antiga, a criação poética levava 
em consideração o canto, acompanhado por um 
instrumento musical, em geral da família dos 
cordofones, como a lira ou a cítara. Na Idade Média, 
havia os menestréis e os trovadores, e, com o correr do 
tempo, novas escolas surgiram, com diferentes estilos. 

Os autores discorrem sobre esses assuntos,   
nesta edição, passando pela invenção da imprensa, o 
fim da poesia cantada, a leitura silenciosa, e a volta 
da poesia cantada com os trovadores do século XX. 
Falam também da geração caminhante, os beatniks 
norte-americanos, que viviam com os pés na estrada e 
a poesia no coração.
 Acreditamos que os leitores participarão desta 
bela leitura e manterão com o Celarth proveitosos 
encontros, numa troca permanente de idéias, textos e 
muita criatividade.

Zenaide Bassi Ribeiro Soares
Diretora Responsável
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Este estudo discute o que é poesia, perpassando 
diferentes escolas e correntes literárias. O gênero 
é situado históricamente, a partir da Grécia antiga, 
passando pela Idade Média, Renascença, Barroco 
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Maria Emilia Miranda de Toledo*

O QUE É POESIA?
WHAT IS POETRY?

* Doutora em Literatura pela Universidade de São Paulo. 

“A poesia é uma sombra à
margem dos caminhos” 

J.G. de Araújo Jorge 

Antes de conceituar o que é  poesia, necessário se  
faz conceituar o que é literatura, a que ela está  
visceralmente vinculada.

Literatura é um fenômeno estético. É  uma arte, a arte 
da palavra. Sua finalidade precípua não é a de informar, 
ensinar ou doutrinar, documentar. A literatura inclui o  social, 
o histórico, o  religioso, e outros aspectos da vida humana,  
mas transformados em valor estético.

A literatura deve proporcionar ao leitor um prazer que não 
deve ser confundido com nenhum outro. A rigor, a literatura 
parte da vida, é a transfiguração do real, é a realidade recriada 
por meio do espírito do artista e retransmitida por meio da 
língua para as formas que são os gêneros e com  os quais 
ela toma corpo e nova realidade.

A verdade estética,  desde   Aristóteles, deve ser entendida 
como diferente da verdade histórica. Para Aristóteles funciona 
o seguinte esquema:
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História - Narra o real
 - Narra o que aconteceu

Literatura - Narra o  possível
 - Narra o que poderia ter acontecido,   
   segundo as leis da verossimilhança.

A Teoria Literária, desde Aristóteles, divide os gêneros  
literários em lírico, épico e dramático. O gênero lírico, também 
chamado de poesia lírica é a forma literária em que o artista 
utiliza uma série de recursos intermediários - os artifícios 
líricos - para traduzir sua visão da realidade, sua visão  de  
mundo e veiculá-la ao leitor.

___________ Afinal, então, o que é poesia ? __________

A palavra poesia vem do grego poièsis, de poien = 
criar, no sentido de imaginar. A poesia corresponde a uma 
inclinação do ser humano: a de vazar emoções por meio da 
expressão rítmica - o verso e o canto.

A poesia é,  pois,  individual, subjetiva,  traduzindo 
emoções íntimas de um ser artisticamente dotado de talento 
para senti-las e exprimi-las.

Originalmente, entre os gregos, era a forma literária 
destinada a ser cantada com a lira (daí o nome poesia lírica).  A 
poesia lírica sugere, portanto, seu acompanhamento musical. 
Os sentimentos, individuais ou coletivos, constituem a maior  
fonte do lirismo,  refletindo a reação da sensibilidade humana  
ante o espetáculo das coisas , da natureza, da vida.

O lirismo é essencialmente emocional.  Desta forma 
alarga nossa visão de mundo, nossa experiência vital, nossa 
capacidade  de   sentir, reagir,  conhecer, diante dos fatos do 
universo e da vida.
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Há coisas que não podem ser ditas senão por meio da 
poesia. O poeta é o ser dotado de capacidade para absorver 
a experiência de seus semelhantes, torná-las suas próprias, 
graças à sua imaginação. O poeta não fala apenas em seu 
nome, mas também em nome dos instintos universais da 
humanidade.

A FORMA

O poema é a forma literária que assume a poesia lírica, 
que, normalmente é veiculada por meio de versos. A poesia 
é palavra, e é a palavra o primeiro elemento formal.  Pela 
palavra, o poeta organiza sua experiência e a comunica 
por meio de imagens e símbolos. A palavra da poesia é 
específica, com  linguagem  própria,  com carga lírica, e 
emocional,  diferindo da linguagem científica ou coloquial.

Do ponto de vista formal, o primeiro elemento da poesia 
é o ritmo. A poética tradicional usava o ritmo, a métrica e 
a rima como elementos da poesia. O Modernismo aboliu 
as idéias de métrica e  rima, mas  não aboliu o ritmo. É 
por isso que há verdadeira poesia em textos em prosa, 
como ocorre na página inicial da obra  Iracema, de José 
de Alencar. O mesmo acontece dos capítulos lV até Vll, do 
romance Eurico, o presbítero, de Alexandre Herculano, e 
no último capítulo de Mar morto, de Jorge Amado, só para 
citar alguns que são autênticas poesias em prosa.

O verso é, portanto, apenas um recurso de que o poeta 
lança mão para veicular sua mensagem, dar corpo à sua 
experiência.

A História da Literatura, levando em consideração o 
contexto histórico, a mentalidade da época, a filosofia 
dominante, os aspectos culturais e sociais, estabeleceu 
uma sequência, chamada de movimentos literários, 
que percorrem os séculos, oferecendo textos e poetas 
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representativos de cada um desses movimentos, que até 
o presente nos apresentam sua visão de mundo por meio 
das poesias que os imortalizaram.

A Idade Média nos brindou com suas Cantigas de 
Amor e de Amigo, na esteira das quais poetas como 
Chico Buarque de Holanda e Caetano Veloso criaram 
composições representativas do estilo, como Com açúcar, 
com afeto e Queixa, respectivamente.

CANTIGA DE AMOR

Amigos, non poss’eu negar
a gran coyta d’amor ey,
ca me vejo sandeu andar
e com sandece o direy:
Os olhos uerdes que eu vi
Me fazen or’ andar assi

Pêra quem quer x’ entenderá
aquestes olhos quaes son,
e d’est’alguem se queixará
mais eu, ia quer moira quer nõ:
Os olhos uerdes que eu vi
me fazen or’ andar assi.

Pero non deui’a a perder
ome que ia o sem nõ á
de com sandece ren dizer,
e com sandece digu’eu ia:
Os olhos verdes que eu vi
me fazem or’ andar assi.

PARÁFRASE

Amigos, não posso negar
a grande mágoa de amor que sinto
pois me vejo como louco
e com louco é que digo:
Foram uns olhos verdes que eu vi
que me fazem ficar assim

Porém, quem quiser saber
como eram aqueles olhos,
da sua dona há de queixar-se
eu, porém, vivo ou morto hei de dizer:
Foram uns olhos verdes que eu vi
que me fizeram ficar assim.

Porém não devia sofrer
quem o próprio juízo perdeu
por dizer coisas insensatas,
como eu ainda digo:
Foram uns olhos verdes que eu vi
me fizeram ficar assim.

 Joan Garcia De Guilhade - C.A. 229/C.V. 30

Eis aqui um exemplo de cada uma das cantigas medievais:



 11 TEMA

CANTIGA DE AMIGO
                                                                      Joan de Requeixe    - C.V. 894                                               

Fui eu, madr’, en romaria 
a Faro con meu amigo
e venho d’ el namorada,
por quanto falou comigo,
ca me iurou que morria
por mi: tal ben me quería!

Leda venho da ermida
d’ esta vez leda serey
ca faley con meu amigo,
que sempre (muito) deseiey,
ca mi iurou que morria
por mi: tal bem mi queria!

Du m’ eu vi com meu amigo,               du= de onde
vin leda, se Deus mi perdón,
ca nunca lhi cuyd’ a mentir,
por quanto m’el diss’ enton
ca me iurou que morria 
por mi: tal bem me queria!

ERA CLÁSSICA

Todos os poetas clássicos (Camões, Petrarca, Garcilaso 
de la Vega)  têm,  entre si, grande identificação. Todos cantam 
a mesma paixão, o mesmo amor eterno pela mesma mulher, 
as mesmas dores e desilusões   amorosas, idênticos ideais 
e igual consciência da fugacidade da vida.
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Apesar de cantarem amores irrealizados, não 
correspondidos, os clássicos não se desesperam, não se 
angustiam. Cantam a grandeza e eternidade do amor que 
vive na alma do amante. 

O amor é visto como um valor absoluto e um elemento 
básico para a realização integral do Homem.  O amor 
pertence a uma supra-realidade, ao mundo dos valores 
ideais e  absolutos.

É valor universal, eterno, cuja realização no plano 
terreno é o amor imperfeito como toda a matéria, e apenas 
reflexo do verdadeiro Amor.

Como o ideal clássico apontava para a universalização 
dos  sentimentos,  à encampação do individual pelo universal 
– porque só neste existia a eternidade e a verdadeira 
essência das coisas – o elemento mitológico (devido à carga 
simbólica universal) torna-se um dos recursos mais usados 
como instrumento de despersonalização.

Finalmente, podemos dizer que o Classicismo é a 
época literária que se fundamenta na imitação da estética 
literária seguida pelos autores gregos e latinos. Essa época 
abrange os séculos XVl, XVll , XVlll, quer dizer, os períodos 
do Renascimento, do Barroco e do Neoclassicismo ou 
Arcadismo. Do século XVl (Classicismo Renascentista) é o 
soneto seguinte de  Camões:

Amor é um fogo que arde sem se ver,
é ferida que dói, e não se sente;
é um contentamento descontente,
é dor que desatina sem doer.

É um não querer mais que bem querer;
é um andar solitário entre a gente;
é nunca contentar-se de contente;
é um cuidar que ganha em se perder.
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É querer estar preso por vontade;
é servir a quem vence, o vencedor;
é ter com quem nos mata, lealdade.
Mas como causar pode em seu favor
nos corações humanos amizade,
se tão contrário a si é o mesmo Amor?

BARROCO
Século XVll

Nasceu da crise dos valores   renascentistas, ocasionada  
pelos conflitos religiosos, pela crise econômica que sobreveio 
à falência do comércio do Oriente. 

Na alma do homem barroco gerou-se um estado de tensão 
e desequilíbrio, do qual tentou evadir-se pelo culto exagerado 
da forma, sobrecarregando-a de toda casta de figuras literárias.

Muitos tentaram evadir-se pelo ascetismo, desprezando 
tudo o que era terreno e muitos outros através do luxo. Por 
isso,  o Barroco foi, simultaneamente, uma época de luxo e 
de profunda religiosidade.

A seguir, um exemplo de poema barroco.

A Instabilidade das Coisas do Mundo
                                                                                                 Gregório de Matos Guerra

Nasce o sol e não dura mais que um dia.
Depois da luz, se segue a noite escura,
Em tristes sombras morre a formosura,
Em contínuas tristezas a alegria.

Porém, se acaba o sol, porque nascia?
Se é tão formosa a luz, porque não dura?
Como a beleza assim se trasfigura?
Como o gosto da pena assim se fia?
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Mas no sol e na luz falta a firmeza;
Na formosura, não se dê constância
E, na alegria, sinta-se tristeza.

Começa o mundo, enfim pela ignorância,
E tem qualquer dos bens por natureza:
A firmeza somente na inconstância. 

ARCADISMO
Século XVIII

É uma reação ao gosto cultista e conceptista  pelo 
regresso à nitidez e à  simplicidade clássica. Imitação dos 
escritores antigos (antigos clássicos gregos e latinos e 
quinhentistas). Imitação com critério, sem plágio.

A Poesia tem função útil, educando os costumes, 
contribuindo para o aperfeiçoamento moral. Busca-se 
a naturalidade, um bucolismo, isto é, a vida em meio à 
natureza idealizada.

Lirismo pastoril – os autores adotavam pseudônimos de 
pastores e suas  musas recebiam nomes de pastoras. Há uma  
idealização do amor e da mulher amada (neoplatonismo). 
Há, também, a oposição entre a pureza da vida campestre 
e a complicada vida urbana.

Exemplos  da poesia árcade :             

SONETO
                                  Claudio Manuel da Costa

Destes penhascos fez a natureza
O berço em que nasci: oh! quem cuidara
Que entre penhas tão duras se criara
Uma alma terna, um peito sem dureza!
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Amor, que vence os tigres, por empresa
Tomou logo render-me; ele declara
Contra meu coração guerra tão rara
Que não me foi bastante a fortaleza.

Por mais que eu mesmo conhecesse o dano
A que dava ocasião minha brandura,
Nunca pude fugir ao cego engano;

Vós que ostentais a condição mais dura,
Temei, penhas, temei: que Amor tirano
Onde há mais resistência mais se apura.

SONETO
                Bocage

Chorosos versos meus desentoados, 
Sem arte, sem beleza e sem brandura, 
Urdidos pela mão da Desventura, 
Pela baça Tristeza envenenados: 

Vede a luz, não busqueis, desesperados, 
No mudo esquecimento a sepultura; 
Se os ditosos vos lerem sem ternura, 
Ler-vos-ão com ternura os desgraçados. 

Não vos inspire, ó versos, cobardia 
Da sátira mordaz o furor louco, 
Da maldizente voz a tirania. 

Desculpa tendes, se valeis tão pouco; 
Que não pode cantar com melodia 
Um peito, de gemer cansado e rouco. 
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A poesia romântica, do ponto de vista de técnica poemática, 
é diferente da poesia realista, simbolista e modernista.

O Romantismo, em constante atitude de oposição ao 
classicismo, conquistou uma nova poética.

O Romantismo, contra o princípio de uma poética universal, 
fundada em leis matemáticas do ritmo e em suas leis de lógica 
racional, defendeu a liberdade poética, fundada nos direitos da 
imaginação e da sensibilidade entregues a si mesmas. O 
Romantismo opôs ao Classicismo não apenas uma teoria 
da expressão, mas, também, um ideário artístico.

Contra o universalismo estético, ideal supremo dos 
clássicos, os românticos realizaram uma arte de caráter 
individualista.  A obra de um poeta é sua mensagem de 
experiência vital, é a decantação formal de sua vida,  não  
como “ser”, mas como “ente”.

Os românticos trouxeram em arte uma concepção 
nova da realidade.

Essa nova concepção da arte da poesia, não como 
expressão da equação homem-universo, mas como 
expressão de uma vida, de uma existência com seus 
personalíssimos dramas de espírito e de coração, teve 
implícita e inevitavelmente uma outra concepção - a da 
liberdade criadora.

ROMANTISMO
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Se eu morresse amanhã
                                                            Álvares de Azevedo

Se eu morresse amanhã, viria ao menos
Fechar meus olhos minha triste irmã;
Minha mãe de saudades  morreria,
Se eu morresse amanhã!

Quanta glória pressinto em meu futuro!
Que aurora de porvir e que amanhã!
Eu perdera chorando essas coroas
Se eu morresse amanhã!

Que sol! que céu azul! que doce n’alva 
Acorda a natureza mais louçã!
Não me batera tanto amor no peito
Se eu morresse amanhã!

Mas essa dor da vida que devora
A ânsia de glória, o doloroso afã...
A dor no peito emudecera ao menos
Se eu morresse amanhã!

REALISMO / PARNASIANISMO
Século XlX

Há três tendências que prevalecem na poesia realista 
em Portugal:

• Utilização da literatura como veículo de ideias 
revolucionárias e reformistas. (Guerra Junqueiro e Antero de Quental).

• Incorporação de elementos considerados, até então,  
antipoéticos. É uma poesia que procura flagrar a  
realidade exterior. (Cesário Verde).
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• Preocupação com a poesia metafísica, com as 
questões filosóficas eternas e universais do ser 
humano. (Antero de Quental).

PARNASIANISMO

Atitude Literária Típica do Realismo na Poesia

• Uma preocupação com a composição, com a   
técnica do poema;

• Versos impassíveis, perfeição formal, cuidado   
com a rima, com o ritmo;

• Uma posição de “volta” aos motivos  
clássicos,  assinalando,  ainda mais, a posição 
antirromântica do movimento;

• Arte pela arte (ars artis), a poesia pela poesia;

• Um parcimonioso uso de metáforas e imagens.
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Exemplos:

VASO GREGO
                                                      Alberto de Oliveira

Esta de áureos relevos, trabalhada
De divas mãos, brilhante copa*, um dia,
Já de aos deuses servir como cansada,
Vinda do Olimpo, a um novo deus servia.

Era o poeta de Teos** que a suspendia
Então, e, ora repleta ora esvazada,
A taça amiga aos dedos seus tinia,
Toda de roxas pétalas colmada***.

Depois… Mas o lavor da taça admira,
Toca-a, e do ouvido aproximando-a, às bordas
Finas hás de lhe ouvir, canora**** e doce,

Ignota voz, qual se da antiga lira
Fosse a encantada música das cordas,
Qual se essa voz de Anacreonte fosse.

HINO À RAZÃO
                          Antero de Quental

Razão, irmã do Amor e da Justiça, 
Mais uma vez escuta a minha prece. 
É a voz dum coração que te apetece, 
Duma alma livre só a ti submissa. 

Por ti é que a poeira movediça 
De astros, sóis e mundos permanece; 
E é por ti que a virtude prevalece, 
E a flor do heroísmo medra e viça. 
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Por ti, na arena trágica, as nações 
Buscam a liberdade entre clarões;
E os que olham o futuro e cismam, mudos, 

Por ti podem sofrer e não se abatem, 
Mãe de filhos robustos que combatem 
Tendo o teu nome escrito em seus escudos!

LÍNGUA PORTUGUESA
                                      Olavo Bilac

Última flor do Lácio, inculta e bela,
És, a um tempo, esplendor e sepultura:
Ouro nativo, que na ganga impura
A bruta mina entre os cascalhos vela...

Amo-te assim, desconhecida e obscura,
Tuba de alto clangor, lira singela,
Que tens o trom e o silvo da procela
E o arrolo da saudade e da ternura!

Amo o teu viço agreste e o teu aroma
De virgens selvas e de oceano largo!
Amo-te, ó rude e doloroso idioma,

Em que da voz materna ouvi: “meu filho!”
E em que Camões chorou, no exílio amargo,
O gênio sem ventura e o amor sem brilho!

SIMBOLISMO
Do final do Século XlX ao início do Século XX

O Simbolismo representa uma atitude subjetiva, em 
oposição à objetividade do Realismo-Parnasianismo. O que 
importa ao simbolista é o seu estado de alma, a sua emoção 
interior, que não é periférica; representa uma tentativa de 
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revelação do mundo interior do artista, que exige, portanto, 
uma linguagem diferente.

O  simbolismo  descobriu a “poesia pura”, que surge 
do espírito irracional, não conceitual da linguagem, oposto 
a toda interpretação lógica. O movimento não permite uma 
caracterização precisa, pois não apresenta “propósitos e 
nem definidos, coerentes ou unidades de métodos” e nem 
unidade doutrinária.

O homem descobriu, após a euforia das conquistas 
científico-positivas, que o esquematismo lógico e claro com 
que a Ciência procurava explicar a realidade não conseguia 
eliminar mistérios, paradoxos e inquietudes que vivem na 
alma humana.

CÁRCERE DAS ALMAS
                                          Cruz e Sousa

Ah! Toda a alma num cárcere anda presa, 
Soluçando nas trevas, entre as grades 
Do calabouço olhando imensidades, 
Mares, estrelas, tardes, natureza. 

Tudo se veste de uma igual grandeza 
Quando a alma entre grilhões as liberdades 
Sonha e, sonhando, as imortalidades 
Rasga no etéreo o Espaço da Pureza. 

Ó almas presas, mudas e fechadas 
Nas prisões colossais e abandonadas, 
Da Dor no calabouço, atroz, funéreo! 

Nesses silêncios solitários, graves, 
que chaveiro do Céu possui as chaves 
para abrir-vos as portas do Mistério?!
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CAMINHO
                        Camilo Pessanha

Tenho sonhos cruéis; n’alma doente
Sinto um vago receio prematuro.
Vou a medo na aresta do futuro,
Embebido em saudades do presente...

Saudades desta dor que em vão procuro
Do peito afugentar bem rudemente,
Devendo, ao desmaiar sobre o poente,
Cobrir-me o coração dum véu escuro!...

Porque a dor, esta falta d’harmonia,
Toda a luz desgrenhada que alumia
As almas doidamente, o céu d’agora,

Sem ela o coração é quase nada:
Um sol onde expirasse a madrugada,
Porque é só madrugada quando chora.

ESTE LIVRO
                       Florbela Espanca

Este livro é de mágoas. Desgraçados
Que no mundo passais, chorai ao lê-lo!
Somente a vossa dor de Torturados
Pode, talvez, senti-lo… e compreendê-lo…
Este livro é para vós. Abençoados
Os que o sentirem, sem ser bom nem belo!!
Bíblia de tristes… Ó Desventurados,
Que a vossa imensa dor se acalme ao vê-lo!
Livro de Mágoas… Dores… Ansiedade 
Livro de Sombras… Névoas… e Saudades!
Vai pelo mundo… (Trouxe-o no meu seio…)
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Irmãos na Dor, os olhos rasos de água,
Chorai comigo a minha imensa mágoa,
Lendo o meu livro só de mágoas cheio!…

MODERNISMO
Século XX

O início do século XX corresponde a uma época de crise 
na Europa.  As grandes disputas do mercado, as turbulências 
e a anarquia na produção, com grandes avanços e recuos 
estabelecem as condições que vão redundar na Primeira 
Grande Guerra (1914 a 1918) e na crise de 1929 (Crack da 
Bolsa de Nova Iorque).

Por outro lado, são questionados os princípios 
positivistas do século XlX, com profundas transformações 
em todos os campos do saber seja em nível teórico (teoria 
da Relatividade, de Einstein, teoria do Quanta, de  Plank, 
Psicanálise de Freud, Linguística estruturalista, etc), seja 
em nível técnico (eletricidade, telefone, aviação). Ao mesmo 
tempo, a crise do “progressismo” evolucionista (de caráter 
burguês) estimulou o surgimento de teorias irracionalistas, 
que se apresentam como antiburguesas (Nietzche, Bergson, 
Heidegger).

Tal evolução, como se vê, é complexa e seria errado, ou 
muito simplista, reduzi-la a um movimento. Os movimentos 
de Vanguarda, como  Futurismo, Cubismo, Surrealismo vão 
dar o tom dessa renovação nas artes plásticas e rítmicas.

Modernismo - nome genérico que engloba as mais 
variadas tendências da literatura a partir do início deste 
multifacetado século XX. Um dos mais fecundos movimentos 
literários do Ocidente tem uma riqueza superior aos demais 
estilos da época; movimento discutido, controvertido, que 
divide opinões.
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Em Portugal, o primeiro movimento modernista surgiu 
com a Revista Orpheu, da qual participaram poetas como 
Mário de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa. 

No Brasil, o Modernismo teve início com a Semana de 
Arte Moderna de 1922. 

As principais tendências do Modernismo são:

1. Hermetismo

Um dos traços responsáveis pela penetração no mistério 
da poesia. 

Imagem contemporânea apoiada no sentimento do autor.

Hermetismo: traço encontrado também no Simbolismo 
(poesia para iniciados).

Modernismo: mergulho em profundidade no mais fundo 
recôndito da alma humana (lembrar que Freud  desmascara 
o  Homem).

2. Tentativa de Exploração do
Inconsciente  

Avanço da  Psicologia: revelação do inconsciente 
possibilita melhor conhecimento da verdadeira realidade de 
cada um.

Associação de ideias, nos sonhos, nas liberdades de 
linguagem, despreocupação com um significado racional 
para o poema.
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3. Presença da
Filosofia Bergsoniana

Henri Louis Bergson, filósofo francês (1859 – 1941), 
sustenta que o mundo é constituído por um processo de 
continuada evolução criadora e não por forças mecânicas. 
Real produto de uma força vital, e objeto de intuição e 
não de análise conceitual. A pura razão não é suficiente 
para abarcar toda a realidade.

4. Integração Poética da
Civilização Material

Mundo novo em torno do artista: canhões, motores,  fábricas, 
progresso; rápido desenvolvimento tecnológico.

Variações no gosto estético e ânsia pela novidade – o 
novo é sempre melhor.

Sociedade nova – literatura nova. Marca o instante – a 
impressão de cada momento único no fluir da existência.

5. Verso Livre
Liberdade plena da forma.Não significa ausência de ritmo. 

Verso baseado na combinação de entoações e pausas. Por 
exemplo: 

“Teus ombros suportam o mundo
 E ele não pesa mais que a mão de uma criança”

                                                                        Carlos Drummond de Andrade

Outros Aspectos :

• Ausência de inversões, de apóstrofes bombásticas;
• Ênfase no habitual e não no cósmico;
• Interesse maior pelo inconsciente;
• Interesse maior pelo homem comum .
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Exemplos de poesias modernistas:

ODE AO BURGUÊS
                                      Mario de Andrade

Eu insulto o burgês! O burguês-níquel,
o burguês-burguês!
A digestão bem feita de São Paulo!
O homem-curva! o homem-nádegas!
O homem que sendo francês, brasileiro, italiano,
é sempre um cauteloso pouco-a-pouco!
Eu insulto as aristocracias cautelosas!
os barões lampiões! os condes Joões! os duques zurros!
que vivem dentro de muros sem pulos,

e gemem sangues de alguns mil-réis fracos
para dizerem que as filhas da senhora falam o francês
e tocam os “Printemps” com as unhas!

Eu insulto o burguês-funesto!
O indigesto feijão com toucinho, dono das tradições!
Fora os que algarismam os amanhãs!
Olha a vida dos nossos setembros!
Fará Sol? Choverá? Arlequinal!
Mas à chuva dos rosais
o êxtase fará sempre Sol!

Morte à gordura!
Morte às adiposidades cerebrais
Morte ao burguês-mensal!
ao burguês-cinema! ao burguês-tílburi!
Padaria Suíssa! Morte viva ao Adriano!
“- Ai, filha, que te darei pelos teus anos?
- Um colar… - Conto e quinhentos!!!
Mas nós morremos de fome!”
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Come! Come-te a ti mesmo, oh! gelatina pasma!
Oh! purée de batatas morais!
Oh! cabelos nas ventas! oh! carecas!

Ódio aos temperamentos regulares!
Ódio aos relógios musculares! Morte à infâmia!
Ódio à soma! Ódio aos secos e molhados!
Ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos,
sempiternamente as mesmices convencionais!
De mãos nas costas! Marco eu o compasso! Eia!
Dois a dois! Primeira posição! Marcha!
Todos para a Central do meu rancor inebriante!
Ódio e insulto! Ódio e raiva! Ódio e mais ódio!
Morte ao burguês de giolhos,
cheirando religião e que não crê em Deus!
Ódio vermelho! Ódio fecundo! Ódio cíclico!
Ódio fundamento, sem perdão!

Fora! Fu! Fora o bom burguês!…

POÉTICA
                         Manuel Bandeira

Estou farto do lirismo comedido 
Do lirismo bem comportado
Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente
protocolo e manifestações de apreço ao Sr. Diretor.
Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário
o cunho vernáculo de um vocábulo.
Abaixo os puristas

Todas as palavras sobretudo os barbarismos universais
Todas as construções sobretudo as sintaxes de excepção
Todos os ritmos sobretudo os inumeráveis
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Estou farto do lirismo namorador
Político
Raquítico
Sifilítico
De todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora
de si mesmo
De resto não é lirismo
Será contabilidade tabela de co-senos secretário
do amante exemplar com cem modelos de cartas
e as diferentes maneiras de agradar às mulheres, etc.

Quero antes o lirismo dos loucos
O lirismo dos bêbedos
O lirismo difícil e pungente dos bêbedos
O lirismo dos clowns de Shakespeare

- Não quero mais saber do lirismo que não é libertação.

MAXIXE                                                             
                           Guilherme de Almeida

O chocalho dos sapos coaxa
como um caracaxá rachado. Tudo mexe.
Um vento frouxo enlaga uma nuvem baixa
fofa. E desce com ela, desce.
E não a deixa e puxa-a como uma faixa
e espicha-se e enrolam-se. E o feixe rola
e rebola como uma bola
na luz roxa
da tarde oca

                 boba
                         chocha.
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INFÂNCIA
                                   Carlos Drummond de Andrade

Meu pai montava a cavalo, ia para o campo.
Minha mãe ficava sentada cosendo.
Meu irmão pequeno dormia.
Eu sozinho menino entre mangueiras
lia a história de Robinson Crusoé,
comprida história que não acaba mais.

No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu
a ninar nos longes da senzala - e nunca se esqueceu
chamava para o café.
Café preto que nem a preta velha
café gostoso
café bom.

Minha mãe ficava sentada cosendo
olhando para mim:
- Psiu... Não acorde o menino.
Para o berço onde pousou um mosquito. 
E dava um suspiro... que fundo!

Lá longe meu pai campeava
no mato sem fim da fazenda.

E eu não sabia que minha história
era mais bonita que a de Robinson Crusoé.

AUTOPSICOGRAFIA
                                       Fernando Pessoa

O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.
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E os que leem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
Mas só a que eles não têm.

E assim nas calhas de roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama coração.

CANTO DE REGRESSO À PÁTRIA
                                                         Oswald Andrade

Minha terra tem palmares
Onde gorjeia o mar
Os passarinhos daqui
Não cantam como os de lá

Minha terra tem mais rosas
E quase que mais amores
Minha terra tem mais ouro
Minha terra tem mais terra

Ouro terra amor e rosas
Eu quero tudo de lá
Não permita Deus que eu morra
Sem que volte para lá

Não permita Deus que eu morra
Sem que volte pra São Paulo
Sem que veja a Rua 15
E o progresso de São Paulo
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3 DE MAIO 
                Oswald Andrade 

Aprendi com meu filho de dez anos
Que a poesia é a descoberta
Das coisas que eu nunca vi
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Zenaide Bassi Ribeiro Soares

POESIA: MIL FACES SECRETAS 
SOB A FACE NEUTRA

THE MANY SECRET FACES UNDER THE NEUTER FACE

          R.TEMA            S.Paulo         nº 83         maio/agosto 2015          P.  32-43

PALAVRAS-CHAVE

RESUMO

ABSTRACT

KEYWORDS

Ritmo. Imagem. Sons. Polissemia. Jogos Ideológicos.

É preciso uma chave para decifrar os elos que formam 
uma teia poética. Como encontrá-la,   para  desvendar  
o que se oculta na polissemia da linguagem, seus 
campos semânticos, sons e imagens? 

Is it necessary to have a key to decode the strain 
that forms a poetic plot. How to find it to reveal the 
language polysemy, semantic fields, sounds and 
images?

Rhythm. Image. Sounds. Polissemy. Ideological games.

Autor e Texto
Author - Text



 33 TEMA

Zenaide Bassi Ribeiro Soares*

POESIA: MIL FACES SECRETAS SOB A
FACE NEUTRA

THE MANY SECRET FACES UNDER THE NEUTER FACE

No contato imediato do leitor com a poesia prevalece  
a comunicação emotiva ou lúdica, mas seu  

significado maior só poderá ser alcançado a partir  
da decifração dos elos que formam sua teia poética.

Para alcançar esse significado maior, bem como para 
construir o tecido poético, é preciso ter uma chave, explica 
Carlos Drummond de Andrade que ainda ensina  o segredo 
para construir essa artística malha poética, capaz de encantar 
o leitor e a ele desvendar universos escondidos nas linhas 
e entrelinhas de palavras, versos  e contos que falam da 
vida e do mundo. O poeta apresenta, na procura da poesia, 
o segredo em seu conjunto de instruções:

“Penetra surdamente no reino das palavras 
Lá estão os poemas que esperam ser escritos
Estão paralisados, mas não há desespero ...
Chega mais perto e contempla as palavras

* Com formação em Comunicação Social, Ciências Sociais e Letras, fez mestrado em 
Ciências Sociais e doutorado em Comunicação e Artes. Coordenadora de pesquisa e 
diretora de publicações do Celarth.

A poesia se oferece como um sistema de sons e
palavras, para sugerir, mais do que explicar,

descrevendo em metáforas o que na vida é essencial
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cada uma 
tem mil faces secretas sob a face neutra
e te pergunta
.....................................
Trouxeste a chave?

No reino das palavras estão em paciente espera os 
poemas que ainda não foram escritos. As palavras ainda 
estão em estado de dicionário, o poeta tem de olhar bem para 
escolher. Precisa buscá-las com cuidado, tirá-las do estado 
de latência em que se encontram, despertá-las e combiná-
las de tal maneira que fiquem prontas para a aquisição de 
novos sentidos. Polissêmicas, as palavras postas lado a lado 
musicalizam-se em polifonias, ressonâncias, dialogismos que 
semiotizam o texto que se abre para o mundo.

Um julgamento de valor preside a escolha das palavras, 
pois o poeta sabe que toda palavra é carregada de 
potencialidades e dialogismos. O dialogismo ocorre quando 
o discurso individual perpassa o discurso alheio e nele 
busca elementos vivenciais para a construção de seu próprio 
discurso, num processo de comunicação expressiva que 
estabelece relação entre a linguagem e a vida. 

Do Que é Feito Um Poema ?

Ritmo e imagem constituem a poesia, que se oferece 
como um sistema de sons, aliterações,assonâncias para 
sugerir, mais do que explicar, descrevendo em metáforas o 
que na vida é essencial, pela transfiguração do real concreto 
em alegoria.

O real constitui o poema de modo figurativo e se 
presentifica nos versos pelo ecoar das múltiplas vozes 
que habitam o universo cultural em que vive o poeta, e 
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materializam-se através de jogos ideológicos. Para Bakhtin, 
tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo 
situado fora de si mesmo. A consciência de um indivíduo 
adquire forma e existência nos signos criados por um grupo 
no decorrer de suas relações sociais.” A palavra é o fenômeno 
ideológico por excelência”, diz Bakhtin,que ainda ensina que 
“a palavra é o modo mais puro e sensível de relação social.”

A palavra não só representa o real como também o cria, 
pois como afirma Bakhtin, “as palavras são tecidas a partir 
de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a 
todas as relações sociais em todos os domínios. É portanto 
claro que a palavra será sempre o indicador mais sensível 
de todas as transformações sociais”.

  Os gêneros  formam-se na tensão dialógica da 
linguagem, no fato de que cada enunciado apresenta 
sempre mais de uma visão de mundo em jogo. “Todo signo 
ideológico é um signo linguistico, que se vê marcado 
pelo horizonte social de uma época, e de um grupo social 
determinado”, esclarece Bakhtin.

Na poesia, a linguagem é mais próxima do poeta do que 
ocorre em outros gêneros literários na relação obra/autor. 
Na poesia há a representação de uma única voz, mas isso 
não significa que a linguagem poética seja monológica. Seu 
dialogismo vem de longe, pois na sociedade não existe o 
“não-dito”, na linguagem está implícita a relação entre o 
“eu” e o  “outro”, e a alteridade do poeta advém da escolha 
que faz na sua cultura, portanto num universo coletivo, 
para construir um discurso particular que dialoga com o 
mundo. A consciência poética vê, imagina e compreende o 
mundo com os olhos de outros,  por isso é uma linguagem 
interativa. A voz do poeta tem a autoridade que advém do 
coro, das outras vozes que cantam.
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O legado teórico de Bakhtin vai além da distinção entre 
poesia e romance. Ele fala sobre o coro na poesia lírica, o 
que estabelece um nexo com a polifonia,onde a palavra é 
parte integrante e inseparável de outras vozes.

A palavra “polifonia” é usada na música, há muito tempo, 
para designar um tipo de composição em que várias vozes 
ou várias melodias sobrepõem-se simultaneamente. Bakhtin, 
analisando a ficção de Dostoiévski, usou a idéia de polifonia 
para designar várias vozes, ideologicamente distintas, que 
se colocavam em posição de resistência ao discurso autoral. 
Ou seja, como um texto em que diversas vozes ideológicas 
contraditórias coexistem em pé de igualdade com o próprio 
narrador. Em oposição ao polifônico, o discurso monofônico 
seria autoritário, procurando sobrepor-se às vozes  
divergentes, subordinando-as, tentando sua anulação.

As raízes são profundas entre a poesia e a música. 
Na antiguidade clássica apresentava-se como canto, 
acompanhada por instrumentos musicais, nas composições 
de cantos líricos e até o final de Idade Média manteve seu 
vínculo físico com a música. Mesmo após o divórcio com 
a música manteve a musicalidade, assim como após a lira 
se manteve o lírico.

A imagem é a representação do real, ou do irreal, 
descrita pelo poeta como figuras visuais de caráter mimético 
ou de configuração plástica com a intenção de atuar sobre 
o leitor, produzindo nele determinados efeitos de caráter 
estético. São palavras que o poeta escreve como se usasse 
pincel e tinta sobre uma tela, fazendo o objeto descrito 
surgir de forma vívida na mente do leitor, ultrapassando 
a visualidade para relacionar-se com novos elementos no 
espaço movediço de sua memória, trazendo novas imagens, 
cores, perfumes, sabores.
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A linguagem do poeta, mais que designar um real existente 
na forma de imagem, irá transformar-se em ligeiro éter, onde 
o espírito se move lentamente e sem obstáculos, diz Cassirer. 
Essa liberação não ocorre porque abandone a casca sensorial 
da palavra, mas porque o poeta a utiliza como forma de sua 
auto-revelação, gerando seu próprio mundo significativo. 
Ou como diz o poeta Mario Quintana ao construir seu auto-
retrato:

No retrato que me faço

 -  traço a traço -
Às vezes me pinto nuvem 
Ás vezes me pinto árvore...
Ás vezes me pinto coisas 
de que nem há mais lembrança ...
ou coisas que não existem
mas que um dia existirão ...

E, desta lida, em que busco
-  Pouco a pouco -
Minha eterna semelhança,

no final, que restará?
Um desenho de criança...
corrigido por um louco! 

No poema, o poeta quer retratar sua imagem e esboça o 
desenho que o espelhará, mas, ao ver-se, o reconhecimento 
não é imediato, uma vez que os referenciais que encontra 
indicam elementos que estão fora de seu ser corpóreo, 
estão no exterior, no tempo ou na natureza. Não há 
descrição física, pois os traços alegóricos mostram 
nuvens, que se esgarçam no céu, ou árvore, que, entre o 
subterrâneo e o espaço aéreo, ergue-se para ser acariciada 
por brisas e ventos, enquanto suas raizes sugam a seiva 
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das profundezas do  chão. Descobre-se em estado de coisa. 
Procura compor um desenho, traço a traço, e encontra 
evocações, coisas antigas de que não há mais lembrança, 
ficando entre memória do que existiu ou promessa do 
que ainda poderá vir a existir no futuro. Move-se  entre 
lembranças e profecias, para construir seu próprio retrato 
de ser brincante, cheio de imaginação e fantasia, que 
se torna criança jogando com palavras como se fossem 
brinquedos, e sempre inocente como um louco. Está em si 
e fora de si, e é de fora que compõe seu ser em essência, 
estabelecendo um diálogo  com o que sabe e o que sente.

O Jogo do Poético

Uma imagem poética pode trazer de volta, ao leitor, 
associações diversas de paisagens, pessoas, fatos passados, 
coisas preciosas de seu universo interior, que andavam ou 
não esquecidas, mas que ressurgem com a força da evocação 
que o poema suscita, acrescentando novos sentidos à  sua 
realidade singular . Os sentidos se alargam, tornam-se vastos, 
e o leitor se descobre contactando com outras realidades, 
com os sentidos atribuídos por outros, que o levam à 
percepção de que seu modo de ver e sentir está moldado em 
algo maior, numa cultura que é partilhada por muitos, que 
mantém pontes que a vinculam ao passado, de onde vem 
sua herança social. Sob aquele texto que lia, percebe  que há 
outros textos, que está, portanto, diante de um palimpsesto.

Descobre, então, que a obra de arte literária ultrapassa a 
materialidade do texto para estabelecer diálogos de natureza 
vivencial ou ideológica com outros discursos que, por sua 
vez, são passíveis de transformações. De posse desse 
conhecimento, sente que encontrou chave para decifrar 
poemas, fazendo leituras diversas do mundo. 
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Aprende um jogo, que é o jogo do poético, que consiste 
em transformar o comum em particular, deslocando frases 
para atribuir sentidos novos, ultrapassar a tradução da 
realidade para criar uma realidade nova.

     Para definir o poético, Paul Valéry afirma que certas 
combinações de palavras podem produzir uma emoção 
que outras não produzem. Retraçar caminhadas, retomar 
inferências, desvendar enigmas soterrados por campos 
semânticos bipartidos em luzes e sombras, pelo poder de 
criar e de destruir.

O poder das palavras é reconhecido por Cecilia Meireles:

Ai, palavras, ai palavras
Sois de vento,ides  no  vento,
No vento que não retorna,
E, em tão rápida existência,
Tudo se forma e transforma.

  As obras poéticas não têm um sentido único e final, 
mas a capacidade de criar sentidos que se renovam a cada 
leitura, através do tempo. As palavras voam numa busca 
permanente de sentidos, a poesia se faz no jogo de palavras, 
acrescido de sons, ritmos, encadeamentos lógicos, pulsões 
de vida e de morte.

Na poesia,  a visualidade sonora e imagética é impulsionada 
a  estimular todos os sentidos,que imergem em fascinante 
exercício estético, dada a pluralidade de significados que o 
poema apresenta para o leitor que o desvenda.

“Um sentido só revela suas profundidades encontrando 
e contactando com outro, com o sentido do outro: entre eles 
começa uma espécie de diálogo, que supera o fechamento 
e a unilateralidade desses sentidos, dessas culturas”, 
escreveu Bakhtin, em Estética da criação verbal, onde 
ainda informa: “os enunciados não são indiferentes entre 
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si nem se bastam cada um a si mesmos; uns conhecem os 
outros e se refletem mutuamente uns nos outros.”

Em Problemas da poética de Dostoiévski, Bakhtin 
afirma que toda a vida da linguagem, seja qual for seu 
campo de emprego (a linguagem cotidiana, a prática, 
a científica, a literária) está impregnada de relações 
dialógicas, portanto na sua formação social o indivíduo, ao 
ser socializado, internaliza conteúdos ideológicos,por meio 
dos quais elabora sua visão de mundo, seu entendimento 
de si e dos outros.

Em Marxismo e filosofia da linguagem, o autor mostra 
a natureza social do uso da lingua, além de discorrer sobre 
as maneiras de se incorporar o discurso dos outros. O 
texto produzido retém marcas da época, fala do vivido, 
carrega  sinais profundos da sociedade, das experiências 
ali vivenciadas, do ethos cultural do grupo. Ressalta 
que a verdadeira substância da lingua é constituída 
pelo fenômeno social da interação verbal. Esta, para ele, 
constitui-se na realidade fundamental da língua.

Em Estética da criação verbal, o autor atribui à 
linguagem o papel de potencializar sentidos de uma obra 
literária, ao longo do tempo, além de seu caráter dialógico. 
Os fenômenos semânticos podem existir em forma latente, 
em forma potencial, escondidos na linguagem, para serem 
garimpados em algum momento. A importância, portanto, 
de uma postura dialógica na leitura de uma obra literária 
é descobrir os vários sentidos contidos nessa linguagem, 
por intermédio da interação com o outro e sua cultura.

A relação entre discursos é o dialogismo, princípio 
constitutivo da linguagem, - e o texto literário, que se 
objetiva mediante o uso da língua,apresenta-se como 
espaço privilegiado de interação e diálogo. Bakhtin 
reconhece a literatura como gênero discursivo privilegiado 
no que se refere à representação da complexa natureza 
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dialógica da linguagem. Ao estudar a obra de Dostoiévski, 
considerou a polifonia presente nesses romances como 
vozes representantes de determinado universo, marcadas 
pelas peculiaridades desse universo, apresentando-se 
como vozes polêmicas que eram sujeitos de seus próprios 
discursos. O romance polifônico pode ser entendido como 
um texto em que diversas vozes ideológicas contraditórias 
coexistem em pé de igualdade com o narrador. Ou seja, 
a polifonia ocorre quando cada personagem manifesta-
se com a sua própria voz, expressando o pensamento 
individual, autônomo, adequado à sua própria concepção 
ideológica.

Na poesia também vozes ressoam, signos se refazem em 
formas, cores, texturas como pinturas, obras esculturais, 
musicalidade, encontros de diversas linguagens para 
alcançar expressão plena. Tanto no romance como na 
poesia a palavra é plurivalente. “Eu me ouço no outro, com 
outros, para outros (...) eu me encontro na voz alheia”, 
escreveu Bakhtin, conforme Kojinov, traduzido por Boris 
Schnaidermann, sobre o discurso poético. Como espelhos 
que se fragmentam e recriam novas imagens, expandindo 
significados, a poesia se refaz constantemente em voos 
que expressam seu poder de representar, sugerir e seduzir.

Um voo na Poesia

Alheias e nossas
As palavras voam.
Bando de borboletas multicores,
As palavras voam.
Bando azul de andorinhas,
Bando de gaivotas brancas,
as palavras voam.
Voam as palavras



        TEMA       42

Como águias imensas.
Como escuros morcegos,
como negros abutres,
as palavras voam.
Oh! alto e baixo
Em círculos e retas
Acima de nós,em redor de nós
as palavras voam.

E as vezes pousam

É Cecilia Meireles quem escreveu este belo poema Voo, 
onde uma metáfora já inicia a poesia: as palavras voam. O 
poema é organizado em dois campos semânticos: o dos 
seres da luz e o dos seres da sombra. No campo luminoso 
estão borboletas multicores, bando azul de andorinhas, 
bando de gaivotas brancas. No campo sombrio voejam 
águias imensas, escuros morcegos, negros abutres. Cada 
campo é estruturado por palavras conforme seu poder de 
representar e sugerir, vigente na cultura de que faz parte o 
poeta.

A diferença semântica que se coloca entre as palavras 
borboletas multicores e os vocábulos negros abutres é 
evidente. Borboletas multicores sugerem claridade, vida, 
sonho, criação, alegria. Negros abutres sugerem escuridão, 
perigo, ameaça, medo, destruição, morte. Os seres das 
luzes e os seres das trevas organizam-se para expressar 
sentimentos diferentes em espaços e tempos distintos 
evocando o peso da cor negra e a leveza da cor branca, 
conforme os paradigmas socio-culturais vigentes. 

As palavras expressam a luz e a sombra, em seus voos, 
pelo universo dos gêneros, nos espaços da linguagem, 
confirmando o que disse Carlos Drummond de Andrade, na 
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sua busca da poesia, ao explicar que há mil faces secretas 
sobre a face neutra de um poema, e que somente podem ser 
desvendadas por aqueles que possuem a chave.  
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Neste artigo, a autora realiza uma leitura do poema 
Pregão do vendedor de lima, de Cecíla Meireles, 
enfatizando o caráter lúdico do poema, a sinestesia, a 
polissemia num equilibrado e dinâmico jogo estético.

In this article, Maria Célia Nunes analyses a poem 
by Cecília Meireles, Pregão do vendedor de lima, 
emphasizing its playful character. Polysemic, the 
poem presents interesting aesthetic games.
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O lúdico essencial pode 
ser reconhecido em Cecília Meireles

O homem, como diz Huizinga, é um ser lúdico 
por excelência, precisa do jogo, da brincadeira 
para viver plenamente. Não é apenas o “homo 

sapiens”, ou o “homo faber”, mas, também, o  “homo ludens”,  
por isso, para ele, o lúdico é essencial.

A  palavra “lúdico” remete para o jogo e a brincadeira. 
Para se falar sobre o  lúdico, porém, é importante considerar 
com Edmir Perrotti que o lúdico envolve dois aspectos: o 
instrumental e o essencial. O “instrumental” é aquele ao 
qual está reduzido em nossa sociedade, em que o jogo é 
empregado como recurso motivador para alguma atividade, 
isto é, ele é um meio para se obter algum resultado e não um 
fim. O “essencial” é aquele em que o brincar é visto como 
uma atitude essencial, como categoria que não precisa de 
nenhuma justificativa externa para se validar.  Ele se valida 
por si próprio, por ser uma forma de humanização.
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Essa proposta de vivência estética, que agrega a 
multiplicidade de olhares é bem visível no poema de Cecilia 
Meireles “Pregão do vendedor de lima”, onde o jogo de 
palavras, as aliterações, os elementos sonoros, táteis e 
visuais juntam-se às evocações, para falar às sensações 
do leitor. Desse modo constatamos que o “Pregão do 
vendedor de lima” foi construído com muita criatividade, 
como um delicioso exercício estético, constituindo-se num 
belo discurso lúdico da grande poetisa brasileira, como 
procuraremos aqui  demonstrar.

Esse modo de brincar demanda um olhar que ultrapassa 
a visão do ponto de vista único, que apreende o mundo de 
uma forma abrangente, capaz de conferir novos sentidos a 
cada objeto observado.

Esse olhar que não se limita aos signos estabelecidos, 
que vai além deles, edificando novos sentidos deriva da 
experiência estética, vivenciada no cotidiano, em decorrência 
do refinamento dos sentidos.

Esse, parece, é o desafio lançado por Cecília Meireles 
em seu discurso lúdico, onde mostra a possibilidade de se 
enxergar o mundo de uma maneira sensível, mantendo com 
ele uma relação estética.

O JOGO NA POESIA

Na poesia, o jogo de palavras afirma-se no efeito estético 
e na renovação da linguagem em relação ao seu uso cotidiano. 
Brincar com as palavras é um exercício lúdico onde interagem 
a realidade interior e a exterior, promovendo significação e 
ressignificação de experiências.

A palavra “lúdico”, como já foi dito, remete ao jogo 
e ao brinquedo, envolvendo o que instiga, o que desafia, 
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o que  desvenda, o que encanta. Por isso, na literatura o 
jogo contribui para um novo jeito de olhar o mundo, uma 
nova maneira de refazer experiências, uma possibilidade 
concreta  de descobrir as potencialidades do  próprio “eu” 
de cada leitor.

Um texto possui muitas funções: estética, catárquica, 
cognitiva. O caráter lúdico-estético pode ser apreciado em 
poemas de Cecília Meireles, de onde  a grande poetisa, por 
meio de jogos de palavras e  aliterações fala aos sentidos de 
seus leitores, como ocorre no “Pregão do vendedor de lima”. 
Nesse poema, Cecilia promove a evocação de sensações 
que envolvem  sons, cores, formas, cheiros e sabores, com 
muita criatividade. 

O POEMA
Pregão do Vendedor de Lima

Lima rima
pela rama
lima rima
pelo aroma
O rumo é que leva o remo.
O remo é que leva a rima.
O ramo é que leva o aroma
Porém o aroma é da lima.
É da lima o aroma
a aromar?

É da lima-lima
Lima da limeira
do ouro da lima
o aroma de ouro
do ar!
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LEITURA DO POEMA

Cecilia Meireles inicia o poema trabalhando com 
aliterações e, mais especificamente, eco (lima/rima).

O poema trata apenas de lima, a fruta, mas as combinações 
fônicas dos vocábulos são arranjadas de modo a falar mais 
aos sentidos do leitor do que ao seu intelecto. Observe:

lima rima
pela rama
lima rima
pelo aroma

As sensações evocadas pelo poema vão envolvendo o 
leitor de modo sinestésico. A lima, presa pela rama, pode 
ser vista no galho, redonda, perfumada. É só tocá-la com as 
mãos, sentindo na pele sua casca macia, de cor amarelo-clara 
e aspirar seu aroma adocicado.

O poema conduz à evocação da forma arredondada, 
macia, da fruta sumarenta, aromática, saborosa, de modo 
tão sensível, que  dá até para sentir na boca o seu sabor, 
enquanto à fruta ausente/presente junta-se o já vivido que 
se presentifica em profusão de lembranças doces/amargas/
líricas/dramáticas conforme a evocada vivência de cada um.

Mas, no poema, de repente, a fruta desaparece. É no quinto 
verso que ocorre a ruptura, o  poema muda radicalmente, 
quebrando a expectativa do leitor. Agora não há mais fruta, 
nem rama, nem cheiro, nem sabor. O assunto parece mudar 
porque o poema  diz:

O rumo é que leva o remo.
O remo é que leva a rima.

O leitor se surpreende. De onde veio isso? Para quê?
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Surge novo jogo de palavras, com aliterações e 
alternâncias vocálicas:  rumo, remo, remo rima.

Se voltar ao quinto verso, o leitor  perceberá que existe ali 
a sugestão de uma mensagem: “ o rumo é que leva o remo”. 
Que relação existe entre rumo e remo? E entre rumo, remo 
e lima, a fruta? 

O remo não anda sozinho porque não tem vida própria, 
então depende de alguém que o maneje rumo à determinada 
direção. A ação do remo  pressupõe movimento, um rumo 
a ser seguido. O remo e o rumo submetem-se à vontade de 
alguém, isto é, dependem de alguém que tenha escolhido um 
caminho a ser seguido e organize o movimento.

Para tornar clara a intenção de Cecilia Meireles nessa 
construção, é necessário prestar atenção ao que dizem o 
quinto e o sexto versos no momento da ruptura. Ou não terá 
havido ruptura?

Embora pareça que houve uma ruptura, o quinto e o 
sexto versos ligam a primeira estrofe às demais. Rumo e 
remo sugerem caminho e a palavra remo abre caminho para 
a palavra rima. Então, esta  é a chave para associar a primeira 
estrofe à terceira, já que, como diz o poema, “ o remo é que 
leva a rima”.  É uma ponte.

“O  remo é que leva a rima.
O ramo  é que leva o aroma”

O ramo é o condutor do perfume. Ou, como diz o oitavo 
verso: “O ramo é que leva o aroma”. O ramo é apenas um 
condutor, carrega um perfume que não é dele, como  informa 
o verso seguinte: “mas o aroma é da lima”.

Assim a palavra lima retorna ao poema e, nessa volta,  
a imagem visual da fruta e seu aroma retomam o seu lugar, 
afirmando-se na indagação inscrita no nono e décimo versos:
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“É da lima o aroma
a aromar?”

O perfume da lima  se dilui  no  ar, e, com o aroma, retorna 
a imagem da fruta  arredondada, macia, sumarenta, dourada.   
Agora, no  poema estão de volta o tema escolhido, o objeto 
em foco, a razão da poesia, a lima, que havia desaparecido 
no quinto e sexto versos :

“É da lima-lima
lima da limeira
do ouro da lima
o aroma de ouro
no ar!”

Nesses versos finais do poema, Cecilia Meireles recorre 
ao verbo ser (É da lima-lima) para deixar claro a posse que 
tem essa fruta da beleza, com sua forma e cor, e o encanto 
que se evola de seu perfume, que o ramo conduz  para que 
se expanda no ar.

Vale-se, ainda, de substantivos que modificam outros 
substantivos (Lima da limeira, Ouro da lima) adjetivando  para 
caracterizar e ressaltar  a excelência da fruta.

POEMA  LÚDICO

Esse poema é lúdico tanto em relação à sua estrutura 
quanto ao jogo de sensações que sugere. Polissemia aberta, 
a reversibilidade entre interlocutores é total.

Embora a imagem seja circunscrita  à lima, ramo, aroma, 
as sensações provocadas serão sempre variadas e múltiplas, 
visto que irão diferir de leitor para leitor. Cada um, à sua 
maneira, recria relações com cores, formas,  sabores, texturas 
e perfumes, num delicioso exercício estético provocado, 
com muita criatividade, por essa grande poetisa, que ainda 
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alarga o olhar do leitor para além dos signos estabelecidos, 
desvendando a poesia oculta nas coisas mais simples do 
cotidiano.
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Na Grécia antiga, ou seja do período que vai do  
Século Vll a.C até a primeira metade do Século V  
a.C, ninguém poderia imaginar a poesia sem  
música e/ou dança.

A criação poética desse período levava em consideração 
o canto, acompanhado por um instrumento musical, em geral  
da família dos cordofones, como a lira ou a cítara. Por isso, 
a poesia desse período, mais tarde, passou a ser chamada 
de “Lírica Arcaica”. 

O adjetivo “lírica” é empregado em razão do modo de 
execução e apreensão desse tipo de poesia na Grécia Antiga. 
São conhecidos como cânone da poesia lírica grega arcaica 
as composições poéticas de: Álcman, Safo, Alceu, Estesícoro, 
Íbico, Anacreonte, Simônides, Píndaro e Baquílides, todas 
produzidas para serem cantadas - sendo que às vezes podiam 
ser também acompanhadas de dança.

Hoje, na poesia, observamos uma
tendência à revalorização

da voz, com as poesias cantadas
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Para Aristóteles, a música e a poesia eram elementos 
essenciais da tragédia, uma linguagem com ritmo, melodia 
e canto. 

A prática da oralidade era generalizada. Como, na época, 
a escrita ainda não era um sistema convencional de  registro,  
a transmissão dos mitos, cantos religiosos, relatos de 
aventuras era  feita oralmente. A musicalidade era um modo 
primitivo de dividir os versos para que fossem facilmente 
memorizados e transmitidos de geração a geração.

Com o passar  do  tempo,  a  poesia foi se distanciando de 
sua forma  lírica primitiva ganhando existência como forma 
literária independente.

Hoje em dia observamos na poesia uma tendência à 
revalorização da voz, embora predomine o hábito da leitura   
silenciosa, por intermédio de obras impressas, com muita 
valorização do aspecto semântico.

No  Brasil, no movimento de revalorização da voz, 
constatamos que Vinicius de Moraes foi  um grande mestre 
da poesia cantada. Isso remete ao   que ocorria na Idade 
Média, com os trovadores, e na Grécia antiga com os  aedos.

Na Idade Média, trovador e menestrel eram sinônimos 
de poeta e a poesia de qualidade dessa época foi quase   
exclusivamente concebida para o canto.

O trovadorismo, com suas cantigas de amor,  de  amigo, 
de escárnio e de maldizer foi recriado no  Brasil  por muitos 
músicos-poetas, como Chico Buarque de Holanda e Vinícius  
de Moraes. 

Em muitas de suas “poesias cantadas“,  Vinicius assume 
o papel de trovador, cantando e recitando seus versos, como 
um vassalo, para uma bela dama postada num pedestal, 
idealizada, perfeita, inacessível.
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COMO SURGIU O HÁBITO DA
LEITURA SILENCIOSA

Com a invenção da imprensa, em meados do século XV, 
mudanças radicais começavam a ocorrer na Europa, como os 
novos conceitos de belo, a humanização da arte que perdia 
seu foco religioso medieval, a alfabetização de parcelas 
da população para que se incorporasse num mercado de 
trabalho que passava por grandes transformações, com a 
emergência do trabalho assalariado derivado da liberdade 
de compra e venda da força de trabalho, crescimento das 
funções  urbanas nas cidades, surgimento do relógio e 
de novas noções do tempo, o aparecimento dos Bancos, a 
presença, enfim, do Capitalismo que surgia como nova ordem 
social e econômica.

 A sociedade mudava e também mudavam as relações 
de setores da população letrada com as artes.

Era notável a revolução gráfica que estava ocorrendo, 
para tornar os textos impressos mais atraentes. Novas letras 
eram desenhadas, como as letras inclinadas – as itálicas,   
outras eram muito elegantes, desenhadas com traços finos 
e grossos, serifadas – as romanas (muitos anos mais tarde 
nomeadas de Times New Roman).  Havia, ainda, letras de  
tipos uniformes, sem serifas, muito bonitas – as etruscas. E  
as grotescas,  e tantas outras.

Além disso, as medidas gráficas passavam por 
modificações, visando melhorar a aparência da distribuição 
dos textos na página. As máquinas impressoras  também  
se  aperfeiçoavam,  para imprimir mais páginas, com mais 
rapidez.

 Era um gigantesco esforço orientado para que os livros e 
periódicos se tornassem mais bonitos e cada vez mais fáceis 
de serem  lidos, com a introdução de imagens e ilustrações, 
as tiragens aumentadas para baratear os preços de cada 
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unidade,  tornando esses produtos cada vez mais  acessíveis 
às novas e crescentes parcelas da população letrada.

Para atender a essa nova e crescente demanda, a poesia 
deixou de ser composta para ser  cantada, passando a ser 
escrita para ser lida. Desse modo foi se difundindo o hábito   
da leitura silenciosa.

Essas mudanças foram ocorrendo de modo seguro, mas 
não tão rápido como se poderia supor. A popularização da leitura 
impressa levou cerca de cem anos para se consolidar, e nesse 
período vigorou o que Zumthor chamou de “oralidade mista”.

A poesia foi, aos poucos, desvinculando-se da oralidade 
para atrelar-se cada vez mais aos papéis impressos, aos 
códigos gráficos das letras, aos novos sistemas de leitura.  Ao 
ser adotado o costume de decodificar marcas gráficas, o olho 
ganhou espaço fundamental, mas os ouvidos continuaram 
sendo muito importantes, por sua capacidade de recolher 
todos os sons, rejeitar ruídos, deleitar-se com a magia da 
voz dos contadores de histórias, dos cantores, dos atores 
que declamavam.  

POESIA E MÚSICA:
A SEPARAÇÃO INCOMPLETA     

À medida que os impressos se popularizavam, com as 
crescentes edições de textos literários, um novo jeito de 
conceber a poesia e de relacionar – se  com ela foi sendo 
adotado por largas parcelas da população letrada, que 
exercitava seu prazer de ler de modo individualizado, num 
ato solitário e silencioso .

A separação entre poesia e música aconteceu, mas não 
houve divórcio definitivo. Ao separar-se, a poesia carregou 
consigo traços da união antiga, como o Rondó, a Balada, a 
Cantiga, o Madrigal. Levou também traços de sonoridade, 
através de elementos fônicos do poema, como rimas, 
aliterações , assonâncias, onomatopeias.



 57 TEMA

Mas não é só,  a poesia, em outras esferas, continuou 
mantendo relações siamesas com a música, como ocorre 
na recitação.

 Ao ser recitada, a poesia carrega um sistema de 
repetições e de ritmos que já existia na poesia arcaica. Para 
tornar mais clara essa ideia, consideremos com Alfredo Bosi 
que “recitados  ou cantados, os passos da poesia arcaica 
deviam ser escandidos com energia ritual. O que resultava 
em dar ênfase às silabas fortes e alargar a diferença entre 
estas e as fracas”. Daí deriva a ideia de performance, que 
resulta da relação poema-corpo-voz.

A voz é vibração de um corpo situado no espaço e no   
tempo,  escreveu  Alfredo Bosi. Na voz do intérprete, a palavra 
se musicaliza; com acompanhamento musical a sonoridade 
ganha ritmo e melodia.

 A importância do ritmo no poema foi ressaltada por 
Octávio Paz, quando disse que o poema “apresenta-se como 
um círculo ou uma esfera: algo que fecha sobre si mesmo, 
universo auto-suficiente e no qual o fim é também um 
princípio que volta, se repete e se recria. E essa constante 
repetição e recriação não é senão o ritmo, maré que vai e que 
vem, que cai e se levanta”.  

Esse vai e vem permanente mobiliza o corpo, a voz, o 
gestual, as emoções, a sensibilidade, a ação gregária de 
reunir, no ato completo da representação partilhada.

O ritmo, segundo Montanari, era elemento fundamental na 
poesia grega. Mário de Andrade, séculos depois, ressaltaria 
no ritmo sua função socializadora, pois a música não 
acontece sozinha,de modo isolado, mas vincula-se à dança, à 
poesia, ao ato coletivo de recitar,cantar e dançar, movimentos 
sempre monitorados pelo ritmo.
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UM POETA E TROVADOR MEDIEVAL
DO SÉCULO XX

Vinicius de Moraes sabia como ninguém extrair a  
musicalidade  das palavras, da  rima e da métrica. Aplicou 
essa habilidade no resgate do trovadorismo da Idade Média, 
recriando estéticas passadas, até tornar-se, ele próprio, um 
magnífico trovador medieval em pleno século XX.

A trajetória poética de Vinicius de Moraes compreende 
uma caminhada do erudito para o popular, quando o poeta  
passa a enfatizar a supremacia da voz sobre o poema 
impresso. E o faz, acompanhado de outros músicos de 
rigorosa formação musical, marcando uma revolução na 
Música Popular Brasileira, a partir da criação da Bossa Nova.

Rápida passagem por suas poesias mostra a preocupação 
musical do poeta, como ocorre com o Soneto da Separação:

De repente do riso fez-se o pranto 
Silencioso e branco como a bruma 
E das bocas unidas fez-se a espuma 
E das mãos espalmadas fez-se o espanto. 
De repente da calma fez-se o vento 
Que dos olhos desfez a última chama 
E da paixão fez-se o pressentimento 
E do momento imóvel fez-se o drama. 
De repente, não mais que de repente 
Fez-se de triste o que se fez amante 
E de sozinho o que se fez contente. 
Fez-se do amigo próximo o distante 
Fez-se da vida uma aventura errante 
De repente, não mais que de repente.

Nesse soneto composto com  estrutura de dez sílabas 
poéticas ( decassílabo), Vínicius  resgata  a tradição da poesia 
lírica do século XXl, de caráter clássico, camoniana. 
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O poeta explora, ainda, nesse soneto,  a sonoridade, o ritmo, 
as figuras de linguagem, como recursos poéticos para construir 
a musicalidade do poema,  acentuando seu caráter lírico. 

Na primeira estrofe, o eu lírico usa a expressão “De re-
pente”, para enfatizar a rapidez com que tudo aconteceu. “De 
repente, do riso fez-se o pranto”.  A mudança foi súbita e ines-
perada, traumatizando o amante. 

As antíteses riso/pranto mostram a rápida inversão de 
sentimentos que passam da alegria para a dor. E continuam 
presentes no poema, mostrando a oposição de ideias/
sentimentos: “Da calma fez-se o vento”, “Do (...) próximo, 
o distante”.

Usa  comparações: “Silencioso e branco como a bruma”. 
E aliterações como “espuma, espalmada, espanto”. Faz uso de 
fonemas sibilantes: “se”.

A perda do amor torna a vida sem rumo, sem sentido, como 
diz o poeta:

“Fez-se da vida uma aventura errante
Fez-se do amigo próximo o distante 
De repente, não mais que de repente”

Desse modo, com a inesperada, rápida e irreversível perda 
do amor, tudo o que era belo acaba, desfazendo-se  como es-
puma, rapidamente e de modo  irremediável.

Sobre o Soneto da Separação, Zizi Trevizan escreveu que 
se trata de um texto poético de mensagem existencial profunda:

“Além de um conteúdo humano bastante significativo, 
revela uma riqueza formal que merece ser analisada, 
porque constitui, de fato, um instrumento expressivo 
de veiculação adequada do conteúdo exposto, 
confirmando para nós leitores, que o processo 
literário, organiza-se dialógicamente, em torno da 
escolha do tema e da própria elaboração discursiva”.
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Em qualquer dos poemas de Vinicius podem ser 
observados a elegância e beleza formais, a força do som 
e do ritmo,  a originalidade de ideias, como ocorre, por 
exemplo no Soneto da Fidelidade, onde Vinicius muda 
o conceito de eternidade (infinito), substituindo-o  pelo 
de intensidade.  Assim se fica sabendo que para medir o 
tempo de duração de um amor, não se deve usar a duração 
cronológica, pois é a intensidade com que ocorreu  que o 
torna infinito: 

E assim quando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angústia de quem vive
Quem sabe a solidão, fim de quem ama

“E possa me dizer do amor (que tive)
Que não seja imortal, posto que é chama
Mas que seja infinito enquanto dure”

Trovador moderno, Vinicius  fala de sua amada com 
muita paixão, mas nem sempre ela está distante, comple-
tamente inacessível, como ocorre com “Eu não existo sem 
você”, parceria com Tom Jobim, onde fica claro que o amor 
do poeta é correspondido:

“Assim como o oceano só é belo com o luar
Assim como a canção só tem razão se se cantar
Assim como uma nuvem só acontece se chover
Assim como o poeta só e grande se sofrer
Assim como viver sem ter amor não é viver
Não há você sem mim, eu não existo sem você”.

Em outro poema cantado,o trovador exalta seu eterno 
amor pela mulher amada, um amor que além da intensidade 
contém a promessa de durar no tempo cronológico 
enquanto o corpo físico existir, como ocorre  em “Eu sei 
que vou te amar”:
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“Eu sei que vou te amar
Por toda a minha vida eu vou te amar
Em cada despedida eu vou te amar
Desesperadamente
Eu sei que vou te amar
E cada verso meu será
Pra te dizer
Que eu sei que vou te amar
Por toda a minha vida”.

A grandeza poética de Vinicius pode ser vista nos cantos 
afros, em Orfeu do Carnaval, em sátiras com intenções políticas 
como A Tonga da Mironga do Kabuletê, e até na belíssima 
exaltação de um fim de tarde na praia, como  acontece com 
Tarde em Itapoã:

“Um velho calção de banho
Um dia pra vadiar
Um sol que não tem tamanho 
Um arco íris no ar”

Recordando trechos de seu Samba da Benção, agora 
só nos resta pedir a benção ao branco mais preto do Brasil, 
trovador medieval do século XX, o capitão do mato, Vinicius 
de Moraes, poeta e diplomata:

Samba da Bênção
                                                                                  Vinicius de Moraes

É melhor ser alegre que ser triste
Alegria é a melhor coisa que existe
É assim como a luz no coração

Mas pra fazer um samba com beleza
É preciso um bocado de tristeza
É preciso um bocado de tristeza
Senão, não se faz um samba não
.........................................................
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Fazer samba não é contar piada
E quem faz samba assim não é de nada
O bom samba é uma forma de oração
Porque o samba é a tristeza que balança
E a tristeza tem sempre uma esperança
A tristeza tem sempre uma esperança
De um dia não ser mais triste não
........................................................
Cuidado, companheiro!
A vida é pra valer
E não se engane não, tem uma só
Duas mesmo que é bom
Ninguém vai me dizer que tem
Sem provar muito bem provado
Com certidão passada em cartório do céu
E assinado embaixo: Deus
E com firma reconhecida!
A vida não é brincadeira, amigo
A vida é arte do encontro
Embora haja tanto desencontro pela vida
Há sempre uma mulher à sua espera
Com os olhos cheios de carinho
E as mãos cheias de perdão
........................................................
Ponha um pouco de amor numa cadência
E vai ver que ninguém no mundo vence
A beleza que tem um samba, não
Porque o samba nasceu lá na Bahia
E se hoje ele é branco na poesia
Se hoje ele é branco na poesia
Ele é negro demais no coração
...........................................................
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A bênção, Noel, sua bênção, Ary
A bênção, todos os grandes
Sambistas do Brasil
Branco, preto, mulato
Lindo como a pele macia de Oxum
A bênção, maestro Antonio Carlos Jobim
Parceiro e amigo querido
Que já viajaste tantas canções comigo
E ainda há tantas por viajar
A bênção, Carlinhos Lyra
Parceiro cem por cento
Você que une a ação ao sentimento
E ao pensamento
............................................................
A bênção, amigo
A bênção, maestro Moacir Santos
Não és um só, és tantos como
O meu Brasil de todos os santos
Inclusive meu São Sebastião
Saravá! A bênção, que eu vou partir
Eu vou ter que dizer adeus
...............................................................
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Zilka Lins *

POESIA PARA CRIANÇAS
POETRY FOR CHILDREN

* Jornalista, publicitária e ilustradora. É, também, professora do ensino superior.

Como conribuir para que
as crianças aprendam a

gostar de poesias? 

Uma boa maneira de contribuir para que as  
crianças aprendam a gostar de poesias é  
brincando com elas, praticando, entre outras  
atividades,  jogos verbais como os trava-línguas.

Conforme o Dicionário Caldas Aulete, ”o trava-línguas é 
um divertimento que consiste em falar de modo claro e rápido 
versos ou frases com muitas sílabas difíceis de pronunciar, 
ou sílabas formadas com o mesmo som, em ordem diferente,  
como por exemplo: ‘o jarro arranha a aranha, a aranha arranha 
o jarro’ ”.

A forma mais comum de construção de um trava-língua 
resulta da combinação de fonemas similares que criam rimas 
ou aliterações. Outros são formados por versos ou frases com 
grande número de sílabas, difíceis de serem pronunciadas.

Os trava-línguas integram a literatura popular, os contos 
orais, as brincadeiras infantis. São destinados principalmente 
às crianças e transmitidos de geração a geração, a que se 
adicionam diferenças regionais e variações. Funcionam como 
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uma caça de palavras, que provoca muito riso,  pois é comum 
as pessoas tropeçarem nos vocábulos, sem conseguirem  
concluir o jogo verbal.

PALAVRAS DE BRINCAR

Desde a mais tenra idade do bebê, a mãe brinca 
com o filhinho, cantando e palmeando,   habituando-o 
à rima e ritmo, que contribuem para que ele venha a 
gostar de poesias:

Bate palminha, bate
Palminha de São Tomé.
Bate palminha, bate,
Prá quando papai vié!

A criança vai crescendo, e o canto, as rimas, os ritmos, 
os jogos verbais vão ficando mais complexos:

“A vaca malhada foi molhada por outra vaca molhada 
e malhada”.

“Pedro Paulo Pereira, pobre pintor português, pintou o 
prédio do padre, portas, paredes, portais, por pouco preço. 
Pobre Pedro Paulo, pereceu pintando!”

“O Papa papa o papo do pato”.

“O sapo dentro do saco, mas Silvio sabe que o sapo 
sozinho saiu do saco”.

“Sabia que o sabiá sabia assobiar?”

E logo vem complicação maior, com palavras inventadas, 
mas que mantêm certo sentido:
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“Um ninho de mafagafos
Com sete mafagafinhos
Quem desmafagar o ninho
Bom desmafagador será”

A brincadeira é muito divertida, e se torna cada vez 
melhor, conforme o grau de dificuldade  oferecido  aos 
amigos que participam da brincadeira. O jogo é comumente 
proposto da seguinte forma: 

— Fale bem depressa:

“Três  tigres tristes para três pratos de trigo, 
Três pratos de trigo para três tigres tristes”

Ou ainda :

“Tecelão tece o tecido
Em sete sedas do Sião
Tem sido a seda tecida
Na sorte do tecelão”

Muito conhecido é este trava-lingua : “O rato roeu a roupa 
do rei de Roma, que a rainha raivosa resolveu remendar”.

Ou este :

“A pia perto do pinto
O pinto perto da pia
Tanto mais a pia pinga
Quanto mais o pinto pia”

É conveniente, porém, lembrar que os trava-linguas 
não são apenas muito engraçados. Esses jogos verbais 
contribuem  para estabelecer relações entre a criança e a 
palavra, estimulando sua imaginação, sua memória, sua 
criatividade, seu raciocínio rápido e sua atenção, além do 
desenvolvimento do senso estético a partir da rima, do 
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ritmo, da marcação da fala pela entoação. Tudo isso de forma 
indireta, imperceptível para a criança.

Brincando com quadras, logo o menino  percebe que há 
um divertido efeito humorístico na historinhas contadas em 
versos, como  a historinha do sapo intrometido que pulou 
na  sopa:

“O sapo saltou na sopa
de um sujeito que, sem mais papo,
deu-lhe um sopapo e gritou : - Opa!
Não tomo sopa de sapo”.

Também é muito divertido brincar com rimas:

“A casinha da vovó
é coberta de cipó
O café tá demorando
com certeza não tem pó”.

E sobre o tempo, que intriga matemáticos, físicos, tanta 
gente, o trava-língua conta uma historinha, pedindo que 
repitam, falando muito rápido,  por favor :

“O Tempo perguntou pro tempo
Quanto tempo o tempo tem.
O Tempo respondeu  pro tempo
Que o tempo tem tanto tempo
Quanto tempo o tempo tem “

O tempo da infância é orientado para o lúdico. É no 
lúdico que ela, sem querer, aprenderá a ser leitora de 
livros e do mundo. Através de jogos como o trava-linguas  
é que ela descobre a poesia, porque seu jogo verbal é 
descomprometido com o fazer intencional, com o ato 
dirigido a um objetivo, com a preocupação pedagógica. É 
nesse jogo que ela consegue manter uma relação prazerosa 
e afetiva com a palavra.
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Todos sabem que a criança não percebe o poético 
do modo raciocinativo que o adulto utiliza na sua relação  
estética com a palavra, mas muitos a enxergam como um 
leitor potencial, e tentam, de modo artificial, aproximá-la  
de conhecimentos para os quais ainda não está madura. 
Fazem esforços inúteis, com procedimentos inadequados, 
e, geralmente, acabam se decepcionando com os 
resultados. Não percebem que  a poesia que a atinge é a 
que utiliza o jogo de palavras, explorando a sonoridade 
da língua, como ocorre com as quadras, as advinhas, as 
parlendas, o trava-línguas, modalidades tão brincantes 
como as próprias crianças.
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Solange Delboni*

A ROMÂNTICA E SINGULAR POESIA DE
FLORBELA ESPANCA

THE ROMANTIC AND UNIQUE POETRY OF THE PORTUGUESE POET
FLORBELA ESPANCA

Sou a irmã do Sonho e desta sorte
Sou a crucificada... a dolorida...

Florbela Espanca 

* Estudou na PUC - SP, USP e Universidade de Navarra. Com formação em Letras e 
Comunicação Social, atualmente trabalha em assessoria de imprensa.

Uma mulher singular, num país onde era rara a  
presença feminina na universidade e no fechado  
meio intelectual lusitano, Florbela Espanca 

se notabilizou na poesia portuguesa por seu arrojo e 
excepcional talento. Não lhe faltou coragem para invadir 
o espaço literário que pertencia quase exclusivamente 
aos homens, nem lhe faltou disposição para exercitar, 
nos textos, uma liberdade sensual e uma sensibilidade 
despojada, onde o erotismo explode, vigoroso.

Escreveu principalmente sonetos, em que predominam 
a autorrepresentação e o erotismo. A fala sobre si própria 
se expressa numa busca desesperada de autodefinição 
que não se concretiza enquanto o erotismo eclode forte, 
narcísico, mas, ao mesmo tempo, impessoal.

Florbela, em seus versos, expressava desejos e 
impulsos contraditórios, e isso a tornava quase despudorada, 
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numa sociedade conservadora, onde, havia séculos, a 
mulher era educada para ser comedida e casta, silenciando 
sobre seus amores e desejos.

Escrever poesias ou cartas era para as mulheres da 
época escape da paixão, do desejo reprimido, expressos 
em cadernos ou diários íntimos, secretos, que nunca 
seriam publicados. Para Florbela, que desafiou os padrões 
da época, não faltaram críticos que considerassem sua 
obra como pagã, pecaminosa, apesar da elevada qualidade 
de seu texto, e seu extraordinário padrão estético.

A poetisa tinha contra si o fato de ser mulher. Nessa 
época, a literatura feminina, em Portugal, era considerada 
pela crítica como passatempo, atividade de quem não tinha 
o que fazer. Deixavam de lhes reconhecer a qualidade 
estética, o valor literário, o talento com que era construída.

Eram inicios do século XX, e, nessa época, a poesia 
feminina era muito desvalorizada em Portugal. Ao contrário 
do que ocorria na França e Inglaterra, a voz feminina ficava 
confinada nos limites do lar. A expectativa que se tinha 
da mulher era a de uma dona de casa, presa na rotina 
diária de submissão ao marido e ao bem estar de sua 
família, conformada à rígida moral cristã, sem sonhos que 
ultrapassassem os limites de sua moradia.

Florbela Espanca estava à frente de sua época, em seu 
acanhado território, ansiosa por novos modos de se viver e 
enxergar o mundo. Por isso, sua liberdade de falar de amor, 
dores, luto, saudades provocava certo mal estar nos críticos 
pouco familiarizados com a estética poética feminina e o 
novo modo libertário da mulher olhar e conceber o mundo 
em transformação.

Para se ter ideia de como a crítica  lusitana lidava com 
a presença feminina na literatura, basta observar o que 
escreveu o Correio da Manhã, em sua edição de 20 de
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fevereiro de 1923, sobre o lançamento da segunda obra de 
Florbela Espanca, o Livro de Soror Saudade.

“Outra poetisa. O contingente das senhoras cresce 
a cada dia. Sejam sempre bemvindas, quando, como 
esta, saibam versejar. Mas, meu Deus, todas fazem 
sonetos. O soneto e a saia curta estão na moda. 
O peor é que todas ferem a mesma tecla, dizem a 
mesma coisa...” 

A ironia e o preconceito estão bem explícitos no 
comentário. Usar saias curtas e fazer versos são a mesma 
coisa, não passam de simples obediência ao modismo. Fica 
implícito, no comentário,  o não reconhecimento da mulher 
como um ser humano completo, dotado de sentimento 
estético que reside na harmonia do entendimento e da 
imaginação, em decorrência do livre jogo da imaginação. 

A poesia, o conto, o canto integram um campo de 
competências do ser humano que tanto pode associar 
como dissociar o aspecto utilitário das coisas que vê, que 
toca, que reproduz, que inventa. Essa capacidade pode se 
inscrever na esfera do prazer ou da dor, que fatos, formas, 
cores, cheiros, movimentos suscitam e que enriquecem a 
afetividade e podem ser traduzidos em emoção estética. 

O preconceito dos críticos, bem como da sociedade 
portuguesa da época, não reconheciam na mulher  a 
complexidade humana, que , de sobra, reconheciam apenas 
no ente masculino, a quem cabia o privilégio de fazer 
literatura e artes, especulando sobre as dores e alegrias 
do mundo, sempre dando a última palavra sobre o bem e 
o mal. Assim, a mulher ficava reduzida à condição de ente 
unidimensional, com estreitos espaços de realização.

Na visão geral da sociedade conservadora, a mulher 
tinha de se guardar, não se expor através das letras, 
perdendo todo o seu pudor. Na visão dos críticos, as 
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mulheres falavam sempre sobre a mesma coisa, batendo 
sempre na mesma tecla, limitando-se apenas a desejar 
amores ou deles se lamentando.

Pode-se imaginar que acostumados a lidar com o 
universo masculino, a maioria dos críticos não conseguia 
imergir na expressividade da linguagem feminina, aberta 
à   criatividade  na sua produção de sentidos tanto para o 
texto como para a vida. Ironizavam a produção feminina 
alegando que não conseguiam alcançar a objetividade, 
expressando-se sempre de modo subjetivo, com olhos e 
mentes voltados para Cupido, nada mais exibindo além de 
sua visão unidimensional do mundo.

 Assim, longe dos meios intelectuais dominado por 
homens, Florbela Espanca, em vida, não conseguiu grande 
reconhecimento como poeta.   

Trabalhou como professora e tradutora. Depressiva, 
teve três casamentos mas buscava um amor ideal, para si 
ou, quem sabe, para as mulheres de sua época, desafiando 
o espírito do tempo.

Escrevia bastante, sem se preocupar  em fazer muitas 
separações entre o ”eu” poético e o “eu” histórico, deixando 
sempre o leitor um pouco confuso, sem conseguir distinguir 
com precisão  entre a sinceridade e o fingimento poético. 
Mas apesar dos obstáculos e das tristezas com que 
conviveu, inclusive pelo sofrimento imenso que lhe trouxe 
a morte de um amado irmão, apesar da acidez de alguns 
críticos, era dotada de um talento tão grande, que estava 
destinada a perdurar no tempo atingindo o conceito de uma 
das maiores poetisas de Língua Portuguesa.

Livro de Mágoas

Livro de Mágoas, primeira obra de Florbela, foi publicado 
em 1919, contendo 32 poemas, que se inscrevem no contexto 
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neo-romântico, decadentista. Fala de dor, luto,  melancolia, 
saudade, frustrações. No terceiro poema dessa obra, o soneto 
EU descreve, em tom confessional, uma mulher que, em 
desespero, busca  conhecer-se a si própria, sem conseguir 
descobrir a sua identidade. 

Eu sou a que no mundo anda perdida,
Eu sou a que no mundo não tem norte,
Sou a irmã do Sonho e desta sorte
Sou a crucificada ... a dolorida...

Sombra de névoa, tênue, e esvaecida,
E que o destino amargo, triste e forte,
Impele brutalmente para a morte!
Alma de luto sempre  incompreendida!...

Sou aquela que passa e ninguém vê ....
Sou a que chamam triste sem o ser...
Sou a que chora sem saber porque ....

Sou talvez a visão que Alguém sonhou,
Alguém que veio ao mundo pra me ver,
E que nunca na vida  me  encontrou !

Seus poemas, nesse livro, desvelam uma mulher encerrada 
em si própria, quase sem ar, vergastada por infinitas mágoas, 
em dolorosos desabafos, mantendo, porém, sempre, a 
excelência da linguagem,  com sensibilidade vibrante,  
imagens ricas, forte marcação musical e rítmica.

Sobre esse livro, Ana Luísa Vilela escreveu importante 
comentário:

“Nesse livro, a Dor - monstro interior, sombra noturna, 
sonho doirado ou flor miraculosa - encarna o apelo poético 
visceral e feminino, sentido na morada do Ser (no seu 
corpo) como um destino inelutável, uma evidência física, 
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uma vocação irreprimível. A Dor torna-se, assim, o modo 
e o local de existência do sujeito. Jorrando diretamente da 
nascente dolorosa, o choro poético (quer dizer, a expressão 
possível, a encarnação da Dor) constitui, ao mesmo tempo, 
a fonte, o material e o corpo dos versos deste livro”. 

RÁPIDA LEITURA DO SONETO “EU”

Eu sou a que no mundo anda perdida
Eu sou a que na vida não tem norte
Sou a irmã do Sonho e desta sorte
Sou a crucificada... a dolorida...

Aqui o eu lírico (ou o eu histórico) fala de sua sensação 
de exclusão. Não tem norte, perdida em solidão inalcançável. 
A dor de estar sozinha é tão esmagante que ela se descobre 
como “crucificada”, “dolorida”.

Sombra de névoa, tênue e esvaecida 
E que o destino amargo, triste e forte
Impele brutalmente para a morte 
Alma de luto sempre  incompreendida!...

A mágoa fragilizou tanto a mulher que seu corpo 
perdeu a consistência física. Tornou-se “sombra de névoa, 
tênue e esvaecida”. Agora leve, intangível, é apenas uma 
sombra frágil, que o destino empurra para a morte de modo 
inevitável. A morte, desejada, para a qual já caminha com 
a alma de luto, cansada de ser incompreendida. Sabe que 
está deslocada no mundo,  suas palavras não encontram 
ressonância  e, nesse isolamento, lamenta a incompreensão 
em volta de si.

Sou aquela que passa e ninguém vê ...
Sou a que chamam triste sem o ser...
Sou a que chora sem saber porque....
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Passeia invisível, porque já não tem mais a consistência 
física, perdida para a dor que usurpou seu corpo, 
transformando-o em leve sombra.

E quem consegue vê-la, o outro, a chama de triste, sem 
conseguir enxergá-la como de fato era.

Mas há um outro, cujo olhar lhe confere  existência. Ela, 
em vão, espera esse outro, um ser idealizado que carrega 
o mais bonito amor. É um indefinido Alguém que  constitui 
a sua própria vida, já que ela não passa de uma visão por 
ele sonhada. E lamenta a ausência dolorida desse ente 
amado,  que se perdeu em doloroso desencontro após tê-la 
procurado tanto. 

Ou como diz o soneto:
Alguém que veio ao mundo pra me ver,
E que nunca na vida me encontrou!
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Analu Gomes*
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POETRY, DRUGS AND SPEED

Em meados dos anos 1950 e inícios do anos sessenta  
do século XX, intensas rebeliões juvenis, de  
diferentes matizes, marcaram o ocidente. Aqui 

iremos focalizar a era dos rebeldes sem causa, da juventude 
transviada, dos “pés na estrada”, da geração caminhante ou 
geração “beat”.

Contra o que protestavam os chamados “rebeldes 
sem causa”?

Merece particular atenção o que ocorria no final dos anos 
1950 nos Estados Unidos. Lá, em 1957, Jack Kerouac, autor 
de On the road, falava de jovens loucos  por viverem, loucos 
por conversarem, loucos por serem salvos, que procuravam 
emoções fortes por intermédio da velocidade, da marijuana, 
das festas alucinantes, do sexo livre.

* Professora e escritora, com formação em Letras pela Universidade de São Paulo.

Na época, os mais 
intelectualizados entre 
os jovens hipsters, 
contestadores passivos, 
adeptos de drogas, 
faziam da poesia o seu 
meio de expressão.
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A verdade é que o crescimento do consumo de bebidas 
alcoólicas entre jovens; o aumento do uso de drogas 
e da promiscuidade sem razões visíveis, sem causas de 
ordem econômica e com requintes de crueldade, como 
alguns assassinatos, como o da atriz Sharon Tate, ligado a 
rituais exóticos, cerimônias demoníacas, tudo isso causava 
perplexidade e medo na sociedade norte-americana.

As religiões ocidentais oficiais estavam em xeque, com 
suas concepções maniqueístas que separavam o bem e o 
mal, mas já não respondiam aos anseios dos jovens, que 
cultivavam deuses humanos como o ator James Dean, e 
procuravam um novo sentido para as coisas. No bojo dessa 
busca de sentido não estava mais a busca do poder sobre o 
outro, mas a busca de libertação de seu próprio ser.

Abraçando religiões orientais, como, por exemplo, o 
budismo, e dele extraindo a crença de que grande parte das 
misérias humanas tem origem nas emoções geradas por 
partidarismos e discussões, milhares de jovens partiram para 
a busca do prazer de sua própria individualidade, fechando-se 
em si próprios, no seu interior, na meditação.  Amparando-se 
em drogas, supunham investigar o mundo desconhecido que 
existia dentro de si mesmos, e, ao mesmo tempo, escapar 
do insuportável mundo exterior, marcado cada vez mais pela 
competitividade feroz, própria do capitalismo, e dificuldade 
de reconhecimento social.

Filmes como O selvagem (Marlon Brando), que narrava 
de forma brutal a invasão de uma pequena cidade por 
um bando de motociclistas,  ou Juventude transviada 
(James Dean), onde eram colocadas as divergências de um 
adolescente com   seu pai, haviam se sacralizado para os 
jovens, que comemoravam, como descoberta, o choque de 
gerações. 

Os mais intelectualizados entre os hipsters, contestadores 
passivos, adeptos de drogas, faziam da poesia o seu 
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meio de expressão. Em todo os Estados Unidos, e mais 
particularmente em São Francisco, reuniam-se as figuras 
estranhas e desleixadas da geração  beat, com suas mochilas, 
suas práticas zen-budistas e seus poemas, reproduzidos em 
cópias datilografadas que eram postas em bares, mictórios  
públicos, afixados em  praças. 

Um dos melhores poetas dessa geração, considerado o 
líder dos hipsters,  Allen Ginsberg,  publicou, em 1955, um livro 
de poesias intitulado “Howl”, poderoso uivo onde descrevia 
o espírito e a própria filosofia do grupo que representava. No 
livro-poema dizia coisas assim:

“Ninguém publica uma palavra que
não seja delírio covarde
de um robô de uma mentalidade depravada
o dia da publicação da
verdadeira literatura norte-americana, será
o dia da Revolução
a revolução do cordeiro sexual
a única revolução sem sangue que produz milho
o pobre Genet  ainda haverá de
iluminar os colhedores de Ohio.
Marijuana é um narcótico benevolente
mas J. Edgar Hoover prefere seu scotch mortal
e a heroína de Lao-Tsé  & do Sexto Patriarca
é castigada com cadeira elétrica
de sorte que os pobres viciados não têm
onde repousar a cabeça.
Homens perversos do nosso governo
inventaram uma cura torturante para o
vício, tão antiquada como a 
instalação do radar para  a defesa antiaérea
Eu sou a instalação do radar para
defesa  antiaérea
só vejo bombas na minha frente

.................................................................
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eu  possuo o arrulho das pombas
e as penas do êxtase
o homem não pode  suportar por
muito tempo a fome do canibal abstrato
a guerra é abstrata
o mundo será destruído 
mas eu morrerei  unicamente pela
poesia que haverá de salvar o mundo
..........................................................................
Poe ministro da Imaginação
Pound ministro de  Finanças
e Kra  pertence a  Kra e Putik pertence a  Putik
fertilização cruzada de Blok  e Artaud
o Sudão  irrigado e também as 
belas cidades do Saara
a orelha de Van Gogh como moeda corrente
não mais a propaganda para monstros
os poetas devem permanecer fora
da política ou se tornarão 
monstros.”

Allen Ginsberg  ainda descreve  as cenas que presenciava, 
a loucura destruindo, nas ruas escuras, as melhores mentes:

“ as melhores mentes da minha geração
destruídas  pela loucura
definhando histericamente
arrastando-se pelas ruas sombrias
ao raiar o dia 
atrás de uma dose raivosa”.

A linguagem geral dos hipsters era uma não-comunicação,  
expressa por um código impenetrável ou dificilmente 
compreensível  para quem estivesse  de fora, “fora da jogada”,  
“fora da onda”, “fora do barato”. E quem estava dentro não 
tinha nome, possuía a identidade genérica de “cara”,  “mano”, 
“meu”, “bicho”, “meu chapa”, “chapa”, “velho”.
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O jazz, o rock pesado  ajudavam no processo de evasão.  
Fugir, sempre foi mais fácil do que enfrentar. Deixar como 
está sempre foi mais cômodo do que tentar  transformar. 
Mas, eles, o que desejavam?

Criticavam o sistema de modo vago, desejando ser 
reconhecidos por ele. Eram poetas e amantes da poesia,   
desesperados para serem  vistos, ouvidos e salvos, mas 
permaneciam invisíveis para o poder. Queriam ser vistos 
como diferença a ser respeitada, mas sua proposta de rebeldia 
logo seria  reificada, passando a incorporar  o simples rol de 
“coisas” sempre prontas para o descarte.

Esse modo de ser dos hipsters,  com seu laconismo, seu 
código linguístico particular, seu apego a crenças do oriente, 
seu gosto pela liberação dos instintos e apego às drogas 
acabou deixando marcas que podem ser constatadas, hoje, 
tantos anos mais tarde. 

Algumas marcas de sua passagem fincadas na cultura 
ocidental, mais lembradas, são o gosto pela velocidade, 
pelas drogas, pela alienação, pela busca, nas ruas sombrias, 
de uma dose raivosa para alimentar a indústria que veio em 
seguida e foi se instalando em Medellin e em outras praças. 

A poesia das caminhadas sem destino alimentou 
também a indústria cinematográfica, em dezenas de filmes, 
como a produção norte-americana, dirigida pelo brasileiro 
Walter Salles, “Na Estrada”, lançado em 2012. Esse belo 
filme inspirou-se no livro On the road, de Jack Kerouac, 
obra em que ficção e realidade se interpenetram  para contar 
a história de um hipster sensível e inteligente  que seria o 
próprio  Jack Kerouac.
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