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A partir de um soneto de Camões, Maria Emília 
Miranda de Toledo trata do caráter filosófico-
existencial registrado no poema, que se 
assenta na antítese existencial e temporal bem 
passado x mal presente, tema recorrente na 
obra lírica camoniana.
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O poema Pátria Minha, de Vinícius de Moraes, 
situa-se entre as poesias que expressam 
saudade, mas nascem do confronto desse 
sentimento com a realidade vivida pela pátria, 
sem ignorar-lhe os problemas. Os versos se 
apresentam , conforme Guaraciaba Micheletti, 
como se uma câmera focasse uma cena e fosse 
capturando em fotogramas a sua multifacetada 
aparência e, da articulação dessas imagens, 
surgisse o poema.

A leitura de um poema visual  de Cassiano 
Ricardo é realizada por Maria Célia Nunes, que 
alerta para a ambiguidade com que o poeta 
trata o tema, onde, num desenho circular 
que estrutura a  poesia, a roda da vida gira, 
carregando os destinos de todos nós, para a 
vida ou para a morte.
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Aqui, discute-se a poesia de Manoel de Barros, 
que procura transfigurar o cotidiano através da 
transgressão de normas lógicas, para enriquecer 
a essência do que é contado, ultrapassando 
todas as convenções, como demonstra Zenaide 
Bassi Ribeiro Soares.

48
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Neste trabalho, Arlete Montenegro trata do 
teatro de revista, da evolução desse gênero no 
Brasil e do preconceito com que a sociedade 
tratava as dançarinas. Mas a autora recua no 
tempo, lembrando que desde tempos antigos, 
a mulher já nascia condenada  à submissão 
ao pai, ao marido ou à  igreja, apontando, 
ainda, particularidades marcantes da condição 
feminina  em nosso país, tanto nas artes como 
na vida cotidiana.

78
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Aqui, Urquiza Maria Borges discorre sobre 
o primeiro grupo literário real da cidade de 
São Paulo, formado entre 1845 e 1870 e do 
qual participavam alunos do curso do Direito, 
da Academia São Paulo - tratando, de obras 
produzidas e do ideário que os moviam. A 
paixão pelo novo, os sonhos de mudança, a 
crença ingênua de que a literatura e a imprensa 
promoveriam mudanças sociais, desfilam no 
texto, que apresenta, ainda, Raimundo de 
Menezes, José de Alencar, Machado de Assis, 
Silva Jardim, entre outros, de um modo vivo e 
muito bem fundamentado.

56
O homem nasce com necessidade de 
expressar-se, e, para ele, desde cedo, a arte  se  
afirma  como uma intensificação da vida, como 
demonstra, neste trabalho, Lúcia Pimentel 
Góes. O verbal e o não verbal se articulam, 
alimentando realidades vividas, sonhadas  
ou intuídas, em sons, cores, linhas, planos, 
espaços e outras formas de representação. 
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Apresentação

Neste ano, nossa revista completa 30 anos de 
circulação regular - motivo mais que suficiente 
para alegres comemorações. E estaremos, sim, 

festejando do nosso jeito, que é trabalhando muito, com 
muito entusiasmo. 

Penso que o segredo de tão longa vida, superando 
tantos tipos de dificuldades, é exatamente o entusiasmo 
que anima a todos na execução desta  empreitada: 
entusiasmo, que como se sabe pela origem da palavra, é 
ficar entheos ou seja em Deus. O entusiasmo derivaria, 
então, de um estado  orgiástico de prazer, a ecstasis,  em 
que a alma saia do corpo para ficar em completo estado 
de graça, junto de Deus, caso de suprema felicidade.

Esse estado, em que a alma parece estranhada 
de si mesma, exigia um rito em que cada participante 
era, ao mesmo tempo, objeto e participante dele, sem 
separação de papéis, em total envolvimento.

É fácil perceber que quem trabalha assim, em estado 
de felicidade, acumula criatividade, espírito de invenção, 
habilidade para inovar, disposição para alçar voos para 
fora de si próprio – e isto não há dinheiro que pague. A  
mais  estimulante das moedas é a liberdade de criação 
num trabalho realizado com prazer, onde o empenho 
é a regra e o cansaço não conta. Embora isto pareça 
idealização do trabalho, é apenas a constatação de uma 
realidade de que temos coletivamente participado e cujo 
produto está aqui, completando trinta anos, neste ano.

Zenaide Bassi Ribeiro Soares
Diretora Responsável
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Este artigo pretende mostrar a poesia de Manoel 
de Barros, que reinventa o homem, um ser 
conjugado com o cosmo e a natureza, capaz 
de transitar entre o mundo contemporâneo e 
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This article intends to show Manoel de Barros 
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connected to the cosmos and nature, capable of 
traveling between the contemporary world and 
the traditional values, in an everlasting start.
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Quando nada acontece, há um milagre que não 
estamos vendo – escreveu Guimarães Rosa - 
alertando para o sagrado que, intangível, dilui-

se no ar, inscrevendo-se no poético que resgata o tempo 
mítico. O mesmo sagrado que ilumina a poesia de Manoel 
de Barros, “o poeta que conseguiu casar a simplicidade 
da fala do bugre com a simplicidade da linguagem da 
poesia moderna, quebrando, de vez, as fronteiras entre 
prosa e poesia”, como escreveu Orlando Antunes Batista.

O que sustenta a encantação de um verso (além do 
ritmo) é o ilogismo, ensina Manoel de Barros. A prática desse 
ilogismo ocorre no território que lhe é adequado, um espaço 
sagrado escondido pelo poeta num pantanal imaginário.

É ali que Manoel de Barros faz da natureza a sua casa, o seu 
santuário, a sua cosmogonia. Ali, como Eros, a força de atração 

No descomeço era o verbo
Só depois é que veio o delírio 
do verbo  

Manoel de Barros
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amorosa que leva a gerar as coisas e os seres, ele irá ordenar 
o Caos, unindo-o com a terra, a divindade fértil que é o útero 
da vida, a mãe que nutre e protege.

Para ordenar o caos, o poeta vai transfazer o caos em 
cosmos, o que é pré-coisa em poesia. Assim ,o poeta vai 
desvendar, com festejos de linguagem, o sapo nu com voz 
de arauto, anunciando excentricidades. Apontar ruinas que  
enfrutam. Enxergar pregos primaveris - pregos com natureza 
vegetal para que possam brotar e florescer na primavera.

É no Livro de pré-coisas, no poema em prosa Anúncio 
que o poeta irá apresentar o território imaginário, seu espaço 
sagrado de criação literária. A sacralidade do espaço fica 
explícita quando o poeta desvincula a palavra “anúncio” de 
seu sentido corriqueiro e lhe confere o status de Anunciação. 
Ali há nódoas de imagens, que ocultam arcanos e também 
revela, nesse mesmo espaço sagrado, um pouco do 
patrimônio mítico dos índios Kadiweu:

        Anúncio
Este não é um livro sobre o Pantanal. Seria 
antes uma  anunciação. Enunciados com 
que contrastivos. Manchas. Nódoas de 
imagens. Festejos de linguagem.
Aqui o organismo do poeta adoece a Natureza. 
De repente um homem derruba folhas. Sapo nu 
tem voz de arauto. Algumas ruinas enfrutam. 
Passam louros crepúsculos por dentro 
dos caramujos. E há pregos primaveris...
(Atribuir-se natureza vegetal aos pregos 
para que eles brotem nas primaveras...Isso 
é fazer natureza.Transfazer) 
Essas pré-coisas de poesia.
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Em Arranjos para assobio, prossegue o ilogismo, a fusão 
homem/natureza, a busca pela essência do pensamento telúrico.

Nesse livro, há uma sessão intitulada Exercícios Cadoveos, 
onde aparece o bugre Aniceto, que rememora fragmentos do 
patrimônio mítico de seu povo, os índios Kadiweu. Estes 
inutensílios, segundo informa o próprio Manoel de Barros, 
foram retirados da mitologia recolhida por Darcy Ribeiro. 
Nos registros de Darcy Ribeiro sobre o patrimônio mítico 
dos índios Kadiweu, o antropólogo procurou preservar o 
caráter oral das narrativas, adotando uma linguagem bastante 
sugestiva, que se não chega a transcrever os próprios termos 
usados pelo narrador indígena, recupera a espontaneidade 
e leveza de seu fraseado típico, preservando parte de sua 
substância artística.

Manoel de Barros, ao se interessar pelas recriações 
míticas de Darcy Ribeiro, enquanto experimento imagético 
e linguístico, decidiu incorporá-las em seus poemas. Ao 
retratar Aniceto, o poeta recorre a uma montagem de frases 
independentes, mas que, no fim, articulam-se perfeitamente 
entre si, como a decomposição de imagens numa pintura 
cubista:

O tempo dele era só para não fazer as mesmas 
coisas todos os dias
Quase passarinho arrumou casa no seu chapéu
.......................................................
Se arruma  por desvãos como os lagartos
Se propaga no sol
Macega invade seus domínios ele guspe
.......................................................
Ai abandono de cócoras! Esse bugre Aniceto  
quase não para de pé como os cadarços mas usa 
um instrumento de voar que prende nos cabelos 
como os poetas.

                                     Exercícios cadoveos
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O bugre, apesar da opressão do branco que domina 
e distribaliza, detém sua capacidade de atuar no ciclo de 
renovação cósmica, mantendo ligações com o passado   
mítico. Sua fala expressa imagens que traduzem a natureza, 
como faz o poeta que a tem como modelo: 

Meu canto reboja.
Não tem margens a palavra.
Sapo é nuvem neste invento.
Minha voz é úmida como os restos de comida.
A hera veste meus princípios e meus óculos.
Só sei por emanações por aderências por
Incrustações.

A fusão com a natureza é evidente ao personificar o 
vegetal (a hera) e reunir de modo sutil e delicado elementos 
concretos e abstratos ( óculos e princípios) recobertos de 
hera, abrindo para o leitor, através da natureza, os caminhos  
da transcendência.

O seu aprendizado foi construído longe dos padrões 
escolares, ocorre por emanações, por aderências, pois não 
se sustenta no cartesianismo, mas na força da terra, das 
águas, dos ventos, na claridade do sol, no brilho do poente, 
nas sonoridades da noite, nos voos da imaginação: 

Eu escrevo o rumor das palavras.
Não sou sandeu de gramáticas.
Só sei o nada aumentado.
.......................................................
No chão de minha voz tem um outono.
Sobre meu rosto vem dormir a noite.
                                                O livro das ignorãças

Nos resíduos das primeiras falas eu cisco
meus versos
A partir do inominado
e do insignificante
é que eu canto
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O canto inaugural é tatibitate e vento
Um verso se revela tanto mais concreto quanto
seja seu criador adejante.

                                           Arranjos para assobio

Este criador adejante, que suspende o tempo e invade 
o reino atemporal do mito, resgata os instantes primeiros 
da invenção do mundo, quando as coisas ainda não tinham 
tempo.

Recompõe um universo que se aproxima da criança, 
longe da linguagem adulta estabelecida, para enxergar as 
coisas por igual, como os pássaros enxergam. 

Naquele instante mágico, o mundo acabara de ser criado, 
estava em festa de inauguração, com as palavras livres, 
soltas, desarticuladas, que podiam ficar em qualquer posição, 
completamente divorciadas da linguagem culta, que tem 
compromisso  com  uma sociedade profana, individualista, 
desvinculada da natureza. Uma sociedade árida, que ao 
desagregar-se dos valores tradicionais vinculados com a 
natureza, divorcia-se dos mistérios da terra e das águas, do 
céu e das grandes transcendências.

Esse tempo recém-criado, cheio de magia, quando as 
coisas não tinham nome e o menino podia dar às pedras 
costumes de flor, é apresentado pelo poeta:

Por viver muitos anos dentro do mato
moda ave
O menino pegou um olhar de pássaro
Contraiu visão fontana.
Por forma que ele enxergava as coisas
por igual 
Como os pássaros enxergam.
As coisas todas inominadas
Água não era ainda a palavra água;
Pedra não era ainda a palavra pedra;
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E tal.
As palavras eram livres de gramáticas e
Podiam ficar em qualquer posição.
Por forma que o menino podia inaugurar.
Podia dar às pedras costumes de flor.
Podia dar ao canto formato de sol.
E se quisesse caber em uma abelha,era 
Só abrir a palavra abelha e entrar dentro
dela.
Como se fosse a infância da língua.

                                                           Poemas rupestres

Construindo um tecido poético denso de sentidos, o poeta 
afasta-se do mundo profano e, de um modo quase religioso, 
busca recuperar a pureza da linguagem, num tempo muito 
antigo, quando as palavras viviam ainda na primeira infância:

Carrego meus primórdios num andor.
Minha voz tem o vício de fontes.
Eu queria avançar para o começo.
Chegar ao acriançamento das palavras.
Lá onde elas ainda urinam na perna.
Antes mesmo que sejam modeladas pelas mãos.
Quando a criança garatuja o verbo para falar o que 
não tem.
Pegar no estame do som.
Ser a voz de um lagarto escurecido.
Abrir um descortínio para o arcano.

                                                           Livro sobre o nada

Para chegar ao acriançamento das palavras é preciso 
desaprender o que o cartesianismo ensina, desconstruir tudo 
o que foi aprendido para chegar ao inominado, ao estado 
coisal, para, em seguida, começar uma nova cosmogonia, 
inaugurar uma nova vivência, reinventando os modos 
arcaicos de expressão, densos de poesia e sacralidade:
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Sente-se pois então que árvores, bichos e 
pessoas têm uma natureza assumida igual. 
O homem no longe, alongado quase e suas 
referências vegetais e animais. Todos se fundem 
na mesma natureza intacta. Sem as químicas do 
civilizado. O velho quase-animismo.
....................................................................................
Era só água e sol de primeiro este recanto. 
Meninos cangavam sapos. Brincavam de primo 
e prima.(....) Não havia instrumento musical. 
Os homens tocavam gado. As coisas ainda 
inominadas. Como no começo dos tempos.

                                                                              Livro de pré-coisas

No começo dos tempos, escorando-se em mitos kadiweu, 
Manoel de Barros recolhe inutensílios, termo que remete 
à desvalorização da poesia pela sociedade moderna, e, 
encarnado no bugre, mergulha na natureza que o rodeia para 
reencontrar o fundo eterno das coisas.

Este mergulho remete a um tempo circular, reversível, 
eterno inesgotável. Ao tempo mítico primordial, cósmico, 
que se presentifica como fonte viva e fresca, sempre pronta 
a fortalecer o espírito. Esse tempo revela um espaço onde 
vive um andarilho, que vem de coisas de nada, coisas que 
ele ajunta nos bolsos por formas de pentes, formigas de 
barranco, vidrinhos de guardar moscas, como conta O 
guardador de águas.

É nesse mundo que Bernardo vive, em estado de árvore, 
ligando três mundos: o subterrâneo, a terra e o céu. 

No subterrâneo, mergulha  com suas raízes agarradas à 
terra úmida da seiva que lhe nutre o caule forte, que se levanta 
para fora do chão, para a luminosidade do sol, coberto pela 
copa, alta cabeleira que paira entre o céu e a terra, cheia de 
folhas, flores, frutas e pássaros.



        TEMA       14

Figura recorrente na obra  manoelina,  Bernardo se 
reveste de sabedoria e imortalidade. Eterno, vem do oco do 
mundo e vai para o oco do mundo. Perfeitamente harmonizado 
com a natureza, Bernardo-árvore acolhe brisas, pássaros, 
borboletas. Sábio, regenera-se, muda de forma, ressurge 
como entidade transcendente que é:

 A adesão pura à natureza e à inocência nasceram 
com ele. Não sei e os jovens de hoje, adeptos da 
natureza, conseguirão restaurar dentro deles a 
inocência. Não sei se conseguirão matar dentro 
deles a centopeia do consumismo. Porque já desde 
nada, o grande luxo de Bernardo é ser ninguém. 
Por fora é um galalau, por dentro não arredou de 
criança. É um ser que não conhece ter.Tanto que 
inveja não se acopla nele.

                                                   Livro de pré-coisas

Bernardo vive a plenitude do ser porque ignora ou 
despreza o ter e sua teia de insaciedade, por isso alcança 
um estado de graça, já que não é agredido pela ambição, 
a cobiça, a inveja. É um ser do passado, esboçado, quem 
sabe, para o futuro, para um novo tipo de sociedade menos 
agressiva e mais solidária, onde o trabalho é reinventado 
para transfazer a natureza:

O que eu faço é um servicinho à toa. Sem nome 
nem dente. Como passarinho à toa. O mesmo que 
ir puxando uma lata vazia o dia inteiro até de noite 
por cima da terra. (...) Afora pastorear borboletas, 
ajeito éguas para jumento (...) Tenho de transfazer 
a natureza (...) No meu serviço eu cuido de tudo 
quanto é mais desnecessário nesta fazenda. Cada 
ovo de formiga que alimenta a ferrugem dos pregos 
eu tenho de recolher com cuidado. Arrumo paredes 
esverdeadas pros caramujos foderem. Separo os 
lagartos com indícios de água dos lagartos com 
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indícios de pedra. Cuido das larvas tortas. Tenho 
de ter em conta o limo e o ermo. Dou comida 
pra porco. Desencalho harpa dos brejos. Barro 
meu terreiro. Sou objeto de roseiras. Cuido dos 
súcubos e dos narcisos.E quando cessa o rumor 
das borboletas desabro. Derrubo folhas de tarde. 
E de noite empedreço. Amo este trabalho. Todos 
os seres daqui têm fundo eterno.

                                          Livro de pré-coisas

O fundo eterno dos seres é o passado mítico reencontrado 
ao mergulhar na natureza. Esse mergulho, sensual e lúdico, 
desvenda o ato poético em si, que conjuga o ato  e a fala, com 
a absorção do real e do imaginário pela linguagem.

Construída de material fluido, tecida com frases 
fragmentadas e montagens insólitas, a linguagem de Manoel 
de Barros tem a luminosidade da pintura. É consciente sua 
aproximação com as artes pictóricas, tanto é que recorre 
a Braque, cita Van Gogh,revive o Surrealismo. Em certos 
momentos é dadaísta, o que ocorre quando, por exemplo,  
concebe a mudança da função institucional de um objeto, 
no caso, o pente:

Desinventar objetos
O pente, por exemplo.
Dar ao pente funções de 
não pentear. Até que
ele fique à disposição de ser uma begônia. Ou
uma gravanha.
Usar palavras que ainda não tenham  idioma.

                                                                                                    O livro das ignorãças

Vai além do Dadaismo. Ao retirar a função institucional 
de pentear para que o pente se transforme num ser vivo, 
como uma planta, uma flor, uma begônia, vai mais longe, 
ao sugerir que se façam poesias usando palavras que não 
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tenham idioma. Neste poema, o pente fica à disposição de 
ser uma gravanha. Ora, o que é uma gravanha? Palavra 
não dicionarizada, talvez por isso sem idioma, o que leva a 
pressupor uma convocação à gestação do novo, à criação.

Ao citar Van Gogh, o poeta incorpora, na sua obra, o 
pintor que amava o sol, o amarelo, a luz, os girassóis:

Um girassol se apropriou de Deus: foi em Van Gogh.
                                                             O livro das ignorãças

A luz que encantava Van Gogh inunda sua obra poética, 
entremeada pelas águas do pantanal, de onde ressalta 
a importância dos sentidos para se conhecer o mundo, 
permeando seus desvãos com sensibilidade. Para facilitar 
esse conhecimento do mundo, o poeta criou uma didática 
da invenção:

Para apalpar as intimidades do mundo é preciso 
saber:
Que o esplendor da manhã não se abre com uma 
faca
.......................................................
Que um rio que flui entre dois jacintos carrega
mais ternura que um rio que flui entre dois lagartos
Como pegar na voz de um peixe
Qual o lado da noite que umedece primeiro.

                                                                 O livro das ignorãças

A presença da água é muito forte em sua obra, onde 
existe  a caligrafia das chuvas  e os homens pantaneiros são  
continuação das   águas,  que limpam os olhos da civilização 
individualista, que desconhece a solidariedade.

Na região rica de flora e fauna, o poeta via a água e o 
rio. O rio, para ele, era uma cobra-de-vidro, em rica visão 
surrealista:
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Escuto meu rio:
é uma cobra
de água andando
por dentro de meu olho

Por dentro do olho, a imagem do rio se reflete em 
movimento. O que está fora - o rio - invertido como num 
espelho se reflete dentro do olho, lembrando uma tela de 
Magritte. É o rio andante que olha de dentro do olho para fora.

Essa inversão se repete em vários de seus poemas, de 
diferentes formas, onde as normas são despraticadas, como 
diz o poeta, e são as paisagens que contemplam as pessoas, 
assim como é o rio,que, refletido no olho do observador, olha 
para fora.

Manoel de Barros prefere as palavras de inventar às 
de informar. Suas invenções negam o pensar cartesiano, 
o raciocínio lógico, para valorizar o pensamento mágico, 
concreto, infantil, recuperando, através da analogia, a graça 
e o sabor da imagem.

Pertenço de fazer imagens.
Opero por semelhanças.
Retiro semelhanças de pessoas com árvores
                                de pessoas com rãs
                                    de pessoas com pedras
                                     etc. etc.
Retiro semelhanças de árvores comigo.
Não tenho habilidade pra clarezas.
Preciso de obter sabedoria vegetal.
(Sabedoria vegetal é receber com naturalidade uma 
rã no talo).
E quando esteja apropriado pela pedra, terei 
também sabedoria mineral.                                             

                                                                                Livro sobre o nada
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A imagem que antecede a palavra conserva uma poesia 
que libera a imaginação. O poeta adverte que nomear a 
imagem pode matar a poesia:

O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a
imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás 
de casa.
Passou um homem depois e disse: Essa volta que 
o rio faz por trás de sua casa se chama enseada.
Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que
fazia uma volta atrás de casa.
Era uma enseada.
Acho que o nome empobreceu a imagem.

                                                                                      O livro das ignorãças

Manoel de Barros reverte a lógica por intermédio do 
pensamento mágico, introduzindo o fantástico e o estranho 
na vida cotidiana. Procura subverter as normas lógicas, 
ultrapassando as convenções, para enriquecer a essência 
do que é contado:

Eu tive uma namorada que via errado. O que ela via 
não era uma garça na beira de um rio. O que ela via 
era um rio na beira de uma garça. Ela despraticava 
as normas (...) Com ela as coisas tinham que mudar 
de comportamento (...) Falou por acréscimo que 
ela não contemplava as paisagens. Que eram as 
paisagens que a contemplavam.
                                                  Memórias inventadas - a segunda infância

Um símbolo é recorrente na obra de Manoel de Barros: o 
caracol/caramujo, como o poema seguinte, extraído do livro 
Memória expositiva do chão:

Que é um caracol? um caracol é: gente a esmar 
com os bolsos cheios de barbantes, correntes de 
latão maçanetas, gramofones, etc.
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Um caracol é a gente ser: por intermédio de amar 
o escorregadio e dormir nas pedras
É a gente conhecer o chão por intermédio de ter  
visto uma lesma na parede e acompanha-la um dia 
inteiro arrastando na pedra seu rabinho úmido e 
mijado.
Outra de caracol: é dentro de casa consumir livros 
e cadernos e ficar parado diante de uma coisa até 
sê-la.
Seria: Um homem depois de atravessado por 
ventos e rios turvos pousar na areia para chorar 
seu vazio.

Orlando Antunes Batista comenta que “a luxúria verbal 
encontrada na lírica de Manoel de Barros nos mostra que, para 
o poeta, o signo pantanal é uma Sodoma às avessas. A volúpia 
do contato do poeta com a natureza obriga-o a perceber a 
realidade de forma não só filosófica mas também sensual e, 
por que não dizer, de uma ambiência erótica, onde a imagem 
poética é quem revela a natureza desse orgasmo lírico”.

Essa sensualidade é gerada no chão, na terra fértil, 
adubada com esterco, de onde brotam palavras cheias de 
cor, ou manchadas de fogo, dor e sangue, como em “os 
girassóis de Van Gogh”, publicado em Face imóvel, ou como 
no poema seguinte, de Compêndio para uso dos pássaros, 
onde a amante terra, abraça e enleia, sufocando, absorvendo:  

Ir a terra me recebendo
me agasalhando
me consumindo como um selo
um sapato
como um bule sem boca

                                          Compêndio para uso dos pássaros

A receita para assegurar a sensualidade das palavras, 
Manoel de Barros registrou em Matéria de poesia:
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Deixar os substantivos passarem anos no esterco, 
deitados de barriga, até que eles possam carrear 
para o poema um gosto de chão - como cabelos 
desfeitos no chão, ou como o bule de Braque - 
áspero de ferrugem, mistura de azuis e ouro - um 
amarelo grosso de terra, carvão de folhas.

A poesia de Manoel de Barros é variada e múltipla - é 
onírica, convive com o  imaginário, o político, o fantástico, o 
humor e o nonsense:

A noite caiu da árvore
Maria pegou ela pra criar
E ficou preta...
Vi um rio indo embora de andorinhas

Ainda em Matéria de Poesia, Manoel de Barros realiza 
um jogo de humor, num poema lúdico, um hai-kai, onde 
trata de uma concha, que, como um osso, aprisiona um 
molusco precioso: a ostra. Pretende, com isso, informar, 
através de metalinguagem, que qualquer material serve para 
poesia, até um pequeno molusco. E a noite desse animal 
é metáfora, para indicar a clausura em que vive a ostra:

O osso da ostra
A noite da ostra
Eis um material de poesia

O poeta areja a linguagem como as minhocas arejam 
a terra. Para arejar a língua portuguesa, ele se aproxima 
da pintura, da linguagem dos indígenas e das crianças até 
convertê-la na linguagem dos pássaros:

.........................................................
É muito transitiva a dos pássaros
Não carece de conjunções nem de abotoaduras
Se comunica por encantamentos
E por não ser contaminada de contradições
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A linguagem dos pássaros
Só produz gorjeios

                         Retrato de um artista quando coisa

A língua dos índios Guatós é múrmura: é como se 
ao dentro de suas palavras corresse um rio entre 
pedras.
A  língua dos Guaranis é gárrula: para eles é muito 
mais importante o rumor das palavras do que o 
sentido que  elas tenham.
Usam trinados até na dor.
Na língua dos Guanás há sempre uma sombra do 
charco em que vivem.
Mas é língua matinal.
Há nos seus termos réstias de um sol infantil.
Entendo ainda o idioma inconversável das pedras. 
É aquele idioma que melhor abrange o silêncio das
palavras.
Sei também a linguagem dos pássaros - é só cantar.
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O poeta Manoel de Barros é um eterno andarilho que 
transita entre o mundo contemporâneo e o mundo tradicional, 
arcaico, e, nessa caminhada, constrói um novo paradigma. Ou 
recupera o paradigma perdido do homem genérico, complexo, 
variado e múltiplo de que fala Edgar Morin.

Em 2009, aos 93 anos de idade, escrevendo um novo livro, 
a mão como sempre, o poeta, em entrevista ao jornal O Estado 
de São Paulo, confessou, finalmente, quem era o verdadeiro 
Manoel de Barros:

“...somos dois. Um é biológico, outro é 
letral. Ambos somos verdadeiros. Um é de 
sangue. Outro é de palavras. O de sangue 
é comum: come, bebe água e até quebra 
copos. O ser letral gosta de fazer imagens 
para confundir as palavras. E gosta de usar 
palavras para destroncar as imagens. Tipo 
assim: eu vi um passarinho pousado no 
muro da tarde. As palavras servem para 
me enganar e para enganar os outros. 
Quem escreve sobre si mesmo procura sua 
própria glória, disse Cristo. Eu procuro. Não 
sei me pular”.

Os dois, com certeza, gostavam de brincar com palavras, 
ensinar como o vento podia ser caçado: 

Vento? 
Só subindo no alto da árvore
que a gente pega ele pelo rabo.

Ou de olhar que  o rio pastava os sussurros da noite e 
que o córrego ficava à beira de um menino. Tudo como está 
contado no Compêndio para uso dos pássaros e outros 
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livros. Lições para se  buscar a beleza dos primeiros tempos 
da invenção do mundo, registrada nos poemas de Manoel de 
Barros - os dois, o de sangue e o de palavras.
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A minha pátria é como se não fosse, é íntima
Doçura e vontade de chorar; uma criança dormindo
É minha pátria. Por isso, no exílio
Assistindo dormir meu filho
Choro de saudades de minha pátria.

Se me perguntarem o que é a minha pátria direi:
Não sei. De fato, não sei
Como, por que e quando a minha pátria
Mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água
Que elaboram e liquefazem a minha mágoa
Em longas lágrimas amargas.

Vontade de beijar os olhos de minha pátria
De niná-la, de passar-lhe a mão pelos cabelos...
Vontade de mudar as cores do vestido (auriverde!) tão feias
De minha pátria, de minha pátria sem sapatos
E sem meias pátria minha
Tão pobrinha!

Porque te amo tanto, pátria minha, eu que não tenho
Pátria, eu semente que nasci do vento
Eu que não vou e não venho, eu que permaneço
Em contato com a dor do tempo, eu elemento
De ligação entre a ação o pensamento
Eu fio invisível no espaço de todo adeus
Eu, o sem Deus!

Tenho-te no entanto em mim como um gemido
De flor; tenho-te como um amor morrido
A quem se jurou; tenho-te como uma fé
Sem dogma; tenho-te em tudo em que não me sinto a jeito
Nesta sala estrangeira com lareira
E sem pé-direito.

PÁTRIA MINHA
Vinícius de Moraes
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Ah, pátria minha, lembra-me uma noite no Maine, Nova Inglaterra
Quando tudo passou a ser infinito e nada terra
E eu vi alfa e beta de Centauro escalarem o monte até o céu
Muitos me surpreenderam parado no campo sem luz
À espera de ver surgir a Cruz do Sul
Que eu sabia, mas amanheceu...
Fonte de mel, bicho triste, pátria minha
Amada, idolatrada, salve, salve!
Que mais doce esperança acorrentada
O não poder dizer-te: aguarda...
Não tardo!
Quero rever-te, pátria minha, e para 
Rever-te me esqueci de tudo
Fui cego, estropiado, surdo, mudo
Vi minha humilde morte cara a cara
Rasguei poemas, mulheres, horizontes
Fiquei simples, sem fontes.
Pátria minha... A minha pátria não é florão, nem ostenta
Lábaro não; a minha pátria é desolação
De caminhos, a minha pátria é terra sedenta
E praia branca; a minha pátria é o grande rio secular
Que bebe nuvem, come terra 
E urina mar.
Mais do que a mais garrida a minha pátria tem
Uma quentura, um querer bem, um bem
Um libertas quae sera tamem
Que um dia traduzi num exame escrito:
“Liberta que serás também”
E repito!
Ponho no vento o ouvido e escuto a brisa
Que brinca em teus cabelos e te alisa
Pátria minha, e perfuma o teu chão...
Que vontade de adormecer-me
Entre teus doces montes, pátria minha
Atento à fome em tuas entranhas
E ao batuque em teu coração.
Não te direi o nome, pátria minha
Teu nome é pátria amada, é patriazinha
Não rima com mãe gentil
Vives em mim como uma filha, que és
Uma ilha de ternura: a Ilha 
Brasil, talvez.
Agora chamarei a amiga cotovia
E pedirei que peça ao rouxinol do dia
Que peça ao sabiá
Para levar-te presto este avigrama:
“Pátria minha, saudades de quem te ama...
Vinicius de Moraes.”
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Sempre que volto à obra de Vinicius de Moraes 
(1913-1980), sinto o pulsar mais forte da emoção. 
Apesar da crítica acadêmica não ser unânime, 

ele é, sem dúvida, um dos maiores poetas brasileiros do 
século XX. Sua poesia, como a de todos os grandes poetas, 
traz composições de um virtuose, ainda que haja algumas 
circunstanciais que não mantêm o mesmo nível literário 
– apenas brincadeiras, ao sabor do momento. Mas essas 
“brincadeiras” não diminuem a qualidade de seus poemas. 
Iniciou-se na poesia com olhos fixados no transcendental, 
buscando o “altíssimo” e preocupado com os apelos da 
“carne”, cunhando seus poemas em versos longos. Depois, 
valeu-se da liberdade formal dos modernos; depois, voltou-

Os versos se apresentam  como se uma câmera 
focasse uma cena e fosse capturando em fotogramas 
a sua multifacetada aparência e, da articulação 
dessas imagens, surgisse o poema.
                                                                   Guaraciaba Micheletti



        TEMA       28

se às formas tradicionais: sonetos, baladas, canções e 
injetou-lhes o sopro da modernidade. Viveu numa época de 
grandes transformações sociais e tornou-se um símbolo da 
irreverência, do anticonvencional e, principalmente, da paixão.

É o “poetinha”, um epíteto carinhoso com o qual ficou 
conhecido nos meios musicais, literários e pelo grande 
público. Diminutivo carinhoso, mas que trai uma certa 
marginalidade em relação à poesia oficialmente reconhecida 
como erudita. Para muitos, ainda, sua poesia se constitui 
numa espécie de “arte menor”, classificação que motivou 
agudas observações do crítico Álvaro Lins, num pequeno 
artigo “Poeta ‘maior’, poeta ‘menor’: ‘Elegias’ (Vinicius de 
Moraes)”. Já à época, 1943, Vinicius era para ele um poeta 
“maior”. Estabelecendo um paralelo entre Vinicius e Ribeiro 
Couto, o crítico descreve a diferença:

Distingue-se um poeta ‘maior’ pela sua faculdade 
de penetrar até o fundo do núcleo essencial dos 
fenômenos. Distingue-se um poeta ‘menor’ pela 
sua permanência nos aspectos superficiais, 
exteriores, acidentais dos objetos. Não está no 
assunto, no tema, o elemento diferenciador. Um 
mesmo tema – grandioso ou insignificante: não 
importa – será tratado de formas diferentes: o 
poeta ‘maior’ revelará o mistério essencial de sua 
realidade, o poeta ‘menor’ fixará a superfície da 
sua fisionomia exterior. (p. 61)

E a poesia de Vinicius penetra até o âmago, conduz para o 
“mistério essencial” da natureza humana. Ele viveu a poesia 
em toda sua dimensão e teve uma existência marcada por 
confrontos e rupturas com os padrões estabelecidos. Foi, 
por necessidade econômica, um censor cinematográfico 
e não censurava. Depois, na década de 40, diplomata de 
carreira, frequentava cursos de cinema e se relacionava com 
personalidades do mundo artístico, mundo esse sempre 
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visto com desconfiança pelas autoridades constituídas. 
Posteriormente, no final dos anos 50 e início dos anos 60, 
subiu aos palcos para cantar com seus parceiros as suas 
canções. A sua vida livre e independente afrontava os 
padrões morais vigentes e o regime militar, acusando-o de 
subversão, exonerou-o do Itamarati em 1967. E ele continuou 
seguindo a sua forte vocação de trovador, um trovador do 
século XX.

Foi tudo, menos, acredito, um “poeta oficial”. Assim, 
vi com certo desconforto que, em 1989, quando o Brasil 
vinha enfrentando uma grave crise econômica e, por 
consequência, uma crise geral de credibilidade, que um de 
seus mais bem realizados poemas, “Pátria minha” (1980, 
p. 267-269), servisse de suporte (juntamente com outros) a 
uma campanha publicitária de uma instituição financeira: 
um ator, bastante conhecido1 - Rolando Boldrin - declamava 
alguns versos do poema e encerrava o comercial com um 
“credite no Brasil”, surgindo na tela o nome do banco.

“Pátria minha”, cuja publicação data de 1949, foi escrito 
durante a permanência de Vinicius como vice-cônsul do 
Brasil, em Los Ângeles (1946/1950), inserindo-se em nossa 
tradição de canções de exílio. Entretanto não pode ser 
considerado um poema ufanista, um canto de exortação, como 
foi veiculado pela mensagem comercial: há uma distorção. 
Poder-se-ia argumentar que, por meio dessa veiculação, o 
grande público passaria a conhecer uma faceta, a ele não 
muito acessível da obra de Vinicius; talvez, ainda que o poeta 
não tivesse nutrido preconceitos contra a mídia. Claro que 
o telespectador médio ficaria sabendo que Vinicius além 
de compor letras musicais, beber muito, casar-se diversas 

1Rolando Boldrin, o ator que declamava os versos tem sua imagem ligada à terra, às coisas
   brasileiras, por ter sido o apresentador do Programa televisivo Som Brasil. Há, sem dúvida,
  uma associação de sua imagem patriótica à mensagem “credite no Brasil”. Propaganda  
  enganosa? Não diria isso. Mas que existe uma grande dose subliminar, isso existe. Além
  do uso pouco apropriado de “Pátria minha”.
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vezes, também fizera poesia. Aquela poesia dos livros. Mas 
“Pátria minha” expressa um sentimento de amor à pátria, de 
saudade e, mesmo, de desamparo face à existência, nunca 
uma exortação ou apelo a um sentimentalismo fácil, ingênuo.

Numa rápida visada sobre nossas canções de exílio, 
constatamos que, durante o Romantismo, elas expressavam 
um sentimento saudosista por meio de um delírio ufanista, 
que condizia com os preceitos românticos e com o momento 
histórico brasileiro: o país buscava afirmar-se como nação 
independente. Ecoam em nossa memória versos como os 
de Gonçalves Dias Minha terra tem palmeiras, / Onde canta 
o Sabiá; / As aves, que aqui gorjeiam, / Não gorjeiam como 
lá. / Nosso céu tem mais estrelas, / Nossas várzeas têm mais 
flores, / Nossos bosques têm mais vida, / Nossa vida mais 
amores. São versos que têm ao longo dos tempos inspirado 
outros poemas, em particular, paródias que também retratam 
sentimentos em relação à pátria, mas com um toque crítico. 

A partir do Modernismo, os poemas motivados pelo exílio, 
ou pela ideia de exílio, seguem nacionalistas, mas o fazem 
sob uma óptica bastante crítica. Desaparece o saudosismo 
derramado de Gonçalves Dias, substituído pela expressão de 
um sentimento mediado pela razão. São poemas construídos, 
em grande parte, por processos de estilização e paródia como 
a Canção do Exílio, de Murilo Mendes, o Canto de Regresso à 
Pátria, de Oswald de Andrade, ou Canção de exílio facilitada, 
de José Paulo Paes, entre muitas outras, que encontram no 
humor o ponto de equilíbrio entre a saudade pelo exílio e uma 
certa tristeza pelo reconhecimento dos problemas existentes 
na terra natal.

“Pátria minha” situa-se entre os poemas que expressam 
a saudade, mas nascem do confronto desse sentimento com 
a realidade vivida pela pátria, sem ignorar-lhe os problemas. 
Vinicius mescla elementos de um estilo elevado aos de um 
estilo baixo, usa linguagem prosaica, destila pelos versos 
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humor e ironia e retoma, com uma doce irreverência, até 
mesmo fragmentos do Hino Nacional.

Os versos livres compõem treze estrofes que se 
apresentam como sequências de imagens-flashes; é como 
se uma câmera focasse uma cena e fosse capturando em 
fotogramas a sua multifacetada aparência e, da articulação 
dessas imagens, surgisse o poema.

Nas três primeiras, o eu esboça um perfil de pátria: 
não inventariando belezas como Gonçalves Dias (“Minha 
terra tem...”), ou Casemiro de Abreu (“Oh que céu, que 
terra aquela? Rica e bela”), nem a descrevendo com a 
contundência de um Murilo Mendes (“A minha terra tem 
macieiras da Califórnia / onde cantam gaturamos de Veneza 
/ (...) / nossas frutas mais gostosas / mas custam cem mil 
réis a dúzia”), mas ensaiando uma definição afetiva e 
racional2.  

O eu lírico, no exílio, marca desde o título - “Pátria 
minha” que se reiterará por quase todas as estrofes 
(exceto na quinta, quando ele se dirige diretamente a ela, 
com a utilização do pronome “te”), ora com um discurso 
sobre a pátria, ora com uma expressão apelativa, mas 
sempre se expressando em primeira pessoa e utilizando 
o possessivo minha. Principia, nos versos iniciais, uma 
definição de pátria numa atmosfera de profunda intimidade 
entre ela e si, já que, mediante a observação do sono do 
filho, a caracteriza como uma criança dormindo. 

A minha pátria é como se não fosse, é íntima
Doçura e vontade de chorar; uma criança dormindo
É minha pátria. Por isso, no exílio
Assistindo dormir meu filho
Choro de saudades de minha pátria.

2Guardadas as devidas proporções, é possível estabelecer uma aproximação entre o   
   poema de Vinicius e o Poema Sujo, de Ferreira Gullar. Em ambos, tem-se a expressão do
  sentimento de ausência, associado a questões sociais e existenciais.



        TEMA       32

Essa aproximação registra não só o grau de afetividade, 
como também revela uma necessidade de proteção, uma certa 
dependência, próprias da infância. Essa mesma percepção 
insinua uma espécie de fusão que será desenvolvida ao 
longo do poema. Há como que um prolongamento do 
individuo na pátria e vice-versa.

O tom de intimidade é corroborado por uma linguagem 
próxima à prosa. O vocabulário é comum; a sintaxe, 
prosaica, mas o eu poeta fragmenta as orações deslocando 
seus termos de um verso para outro, invertendo a ordem de 
algumas palavras, criando, assim, um ritmo poético.

Na sequência (2a. estrofe) prossegue sua tentativa 
de definição da pátria, abdicando do saber fechado, de 
estereótipos culturais, buscando apreendê-la por meio de 
componentes naturais e afetivos. O que é pátria? Há uma 
resposta negativa, um “não sei”, entre o retórico e o tateante 
que evolui para um “sei” em que tudo se mescla, definindo, 
paradoxalmente, numa indefinição.

Se me perguntarem o que é a minha pátria direi:
Não sei. De fato, não sei
Como, por que e quando a minha pátria
Mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água
Que elaboram e liquefazem a minha mágoa
Em longas lágrimas amargas.

A pátria é tudo: é vida, é transformação. Caracteriza-se 
por elementos naturais que simbolizam a energia vital: luz, 
sal e água. No campo simbólico, a luz é uma força criadora, 
ao mesmo tempo em que corresponde a uma espécie de 
iluminação; o sal, alimento, vida, graça; e, por fim, a água 
que é vida/morte/vida – a transformação constante. Esses 
três elementos “elaboram e liquefazem” a mágoa do eu 
lírico. Assim, pátria e eu lírico encontram-se identificados 
nos mesmos elementos. O “choro de saudade” da estrofe 
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anterior passa a “lágrimas amargas”, num ritmo lento e 
prolongado por algumas aliterações e assonâncias, que 
deixam pairando o lamento do eu lírico.

Os elementos vitais da caracterização anterior da pátria: 
luz, sal e água cedem espaço, na terceira estrofe, à mulher 
desejada. Pátria, agora personificada, mulher com a qual o 
eu lírico desenvolve uma relação erótica: “vontade de beijar 
os olhos”; mas também, retornando à ideia de abandono 
infantil, experimenta vontade de “niná-la” - um sentimento 
dúbio já que ela nesse momento lhe inspira um amor paternal, 
para, na sequência experimentar por ela um desejo sensual. 
Pátria é o espaço natal, é a mulher, que é mãe e amante.

Vontade de beijar os olhos de minha pátria
De niná-la, de passar-lhe a mão pelos cabelos...
Vontade de mudar as cores do vestido (auriverde!) 
tão feias
De minha pátria, de minha pátria sem sapatos
E sem meias pátria minha
Tão pobrinha!

Depois, imagens tradicionalmente poéticas: “beijar os 
olhos”, “ninar”, “passar a mão pelos cabelos” - que remetem 
a características românticas - mesclam-se a outras: “cores 
do vestido (auriverde!) tão feias”, pátria “sem sapatos” e 
“sem meias”, imagens cujo caráter realista provocam no 
leitor o rompimento com uma possível percepção ufanista 
ou paradisíaca.

Essa caracterização desencadeia uma visão crítica, 
que constitui traço recorrente nos poemas modernistas 
de temática semelhante. O canto de saudade não exclui 
o reconhecimento da verdadeira situação da pátria: “tão 
pobrinha!”. O diminutivo e a exclamação mostram que a 
carga afetiva continua presente, apesar de impregnada pelo 
real.
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Os versos “E sem meias, pátria minha / Tão pobrinha!”, 
rimados em inha, permanecem ecoando e acentuam a ligação 
entre a grandiosidade, manifesta pelo vocativo com o qual 
se dirige à pátria, e o despojamento de sua caracterização. 
O lirismo não é desterrado; apenas deixa de ser privilégio 
do sublime. Originando-se do contraste, da associação da 
grandiosidade e da beleza com o pequeno, com o feio, cria 
uma outra beleza, uma outra harmonia, um belo feio, sugere 
uma paradoxal harmonia desarmoniosa.

A invocação aproxima a pátria antes referida; e ela, 
agora, torna-se interlocutora, ou pretensa interlocutora, 
uma vez que não está presente. Da quarta à oitava estrofe 
predominam a função expressiva e uma pseudo função 
apelativa já que sobressaem a ansiedade e os sentimentos 
do eu lírico: a distância da pátria torna-se um motivo 
privilegiado que permite ao poeta uma reflexão sobre o ser 
e o estar no mundo. Há como um salto para a interioridade.

A partir de então, elabora uma declaração explícita de 
amor à pátria: “Porque te amo, pátria minha,”- para, a seguir, 
negar-lhe a existência, ou melhor o seu enraizamento: “eu 
que não tenho / Pátria”. Nesse jogo ultrapassa o mero 
lamento pelo exílio; e, ao ultrapassá-lo, a construção do 
poema torna-se um exercício, uma investigação sobre o 
mundo e o estar nele.

O eu lírico “semente”, nascido do “vento” se 
autocaracteriza como um despatriado, sensível à “dor do 
tempo” e sem fé, “o sem Deus”. Não é mais a pátria Brasil o 
seu motivo, mas a situação do ser, do indivíduo:

Porque te amo tanto, pátria minha, eu que não tenho
Pátria, eu semente que nasci do vento
Eu que não vou e não venho, eu que permaneço
Em contacto com a dor do tempo, eu elemento
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De ligação entre ação e pensamento
Eu fio invisível no espaço de todo o adeus
Eu, o sem Deus! 

A quinta estrofe, além de aprofundar as ideias expostas, 
dialoga com a precedente, na medida em que lhe contrapõe 
o reconhecimento da existência da pátria “(...) eu que não 
tenho pátria/Pátria (...)” - “Tenho-te no entanto em mim(...)”.

A pátria não se configura por meio de um determinado 
espaço geográfico, sua existência se dá a partir de um 
indivíduo, inserido num tempo; assim, sua caracterização 
advém da interioridade de quem a traz em si. Nesse caso, 
o eu lírico, e o eu lírico a constrói pelo sofrimento, pela 
negatividade: pátria é “gemido de flor”, “amor morrido”, “fé 
sem dogma”.

A situação ambígua do estar entre opostos surge 
em todos os níveis do poema. Além das oposições mais 
evidentes como as lexicais e semânticas, o poeta trabalha 
com outras mais sutis, como a estrutura sintática repetitiva: 
“tenho-te”, que cria um ritmo de prece contrariando a “fé 
sem dogma”, a não religiosidade que o eu lírico explicita. 
Oposições vão-se combinando para compor a dolorosa e 
irônica reflexão do poeta.

Tenho-te no entanto em mim como um gemido
De flor; tenho-te como um amor morrido
A quem se jurou; tenho-te como uma fé
Sem dogma; tenho-te em tudo em que não me 
sinto a jeito
Nesta sala estrangeira com lareira
E sem pé-direito.

A próxima imagem-flash nasce da lembrança do 
distante e estrangeiro Maine, “quando tudo passou a ser 
infinito e nada terra”. Essa estrofe registra um momento 
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de expectação e transformação. Permanecem os extremos: 
“infinito” e “nada terra”, sugerindo, agora, totalidade, 
desprendimento e ascensão, em contraste com o “parado” 
num “campo sem luz”. “Campo sem luz” que, por sua vez, 
se opõe à grande luminosidade de “alfa”.

Ah, pátria minha, lembra-me uma noite no Maine, 
Nova Inglaterra
Quando tudo passou a ser infinito e nada terra
E eu vi alfa e beta de Centauro escalarem o monte 
até o céu
Muitos me surpreenderam parado no campo 
sem luz
À espera de ver surgir a Cruz do Sul
Que eu sabia, mas amanheceu...

O eu lírico se figura perdido, em busca de um ponto de 
orientação, “à espera de ver surgir a Cruz do Sul”, quando 
ocorre uma espécie de epifania: “tudo passou a ser infinito 
e nada terra / E eu vi ‘alfa’ e ‘beta’ de Centauro escalarem o 
monte até o céu”. Após esse momento do conhecer, volta 
à realidade – “amanheceu”, como que rompendo o sonho 
e a possibilidade do encontro de si, acentuada pelo uso de 
reticências ao final dessa estrofe.

A mescla do poético “fonte de mel” e do prosaico “bicho 
triste”, prossegue na estrofe seguinte associando-se à 
irreverência da inserção de um dos versos do Hino Nacional: 
“Amada, idolatrada, salve, salve!” - que vai acentuando a 
ironia que já vinha sendo construída ao longo dos versos 
anteriores.

Fonte de mel, bicho triste, pátria minha
Amada, idolatrada, salve, salve!
Que mais doce esperança acorrentada
O não poder dizer-te: aguarda...
Não tardo!
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Instaura-se o modo duplo de ver e sentir: é amada, 
embora “bicho triste”, alenta uma “doce esperança”, mas 
“acorrentada”. A mensagem diz “não tardo”, entretanto o 
ritmo dos versos;  Que mais doce esperança acorrentada 
/ O não poder dizer-te: aguarda ... / Não tardo! reafirma a 
impossibilidade expressa em “acorrentada”, pois sugere o 
som das correntes.

“Não tardo” serve de gancho para a oitava estrofe na 
qual expressa sua ânsia de retorno, de reencontro com a 
pátria e consigo mesmo. Para isso desestrutura-se: “cego”, 
“estropiado”, “surdo”, “mudo”, priva-se dos órgãos básicos 
do sentido, na busca de um novo arranjo. Rompe com a arte, 
ao rasgar poemas; com o amor, ao rasgar mulheres; com o 
universo, ao rasgar os horizontes. Fica “sem fontes”, volta 
ao informe, deixa de ser histórico.

Quero rever-te, pátria minha, e para 
Rever-te me esqueci de tudo
Fui cego, estropiado, surdo, mudo
Vi minha humilde morte cara a cara
Rasguei poemas, mulheres, horizontes
Fiquei simples, sem fontes.

A nona estrofe retoma o vocativo “pátria minha”, que 
aparecera pela primeira vez na 3ª, seguido por reticências, 
fazendo ecoar a presença da interlocutora para, em seguida, 
voltar à descrição. A descrição se apoia em versos do Hino 
Nacional, mas associados à negativa “(...) A minha pátria 
não é florão, nem ostenta/Lábaro não; (...)” - para voltar a 
uma definição de pátria que extrapola o conceito expresso 
nos poemas ufanistas. Há uma retomada, mas que avança 
na definição, apontando para algo além.

Pátria minha... A minha pátria não é florão, nem 
ostenta
Lábaro não; a minha pátria é desolação
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De caminhos, a minha pátria é terra sedenta
E praia branca; a minha pátria é o grande rio 
secular
Que bebe nuvem, come terra 
E urina mar.

Assim, num acúmulo gradativo, pátria é “desolação / 
de caminhos”, “terra sedenta”, “praia branca”, “rio secular 
que bebe nuvem, come terra / E urina mar”. Um processo 
contínuo e circular que envolve todos os elementos numa 
interação constante que os transforma e os coloca como 
partes de algo uno.

A atemporalidade flui da recorrência que se pressente 
em “rio secular”; águas sempre em movimento, sem tempo 
histórico. As imagens que envolvem o elemento água se 
ligam à vida e garantem essa circularidade.

Poético e prosaico continuam lado a lado: pátria é “terra 
sedenta”, “praia branca”, e “grande rio secular”, mas o “rio 
secular” “bebe nuvem, come terra /E urina mar”. O verso 
e “urina mar”, embora relacionado ao universo do beber e 
do comer, necessidades fisiológicas, não poéticas, causa 
maior impacto pelo seu metro curto em relação aos demais 
e por “fechar” a estrofe.

O processo de desmistificação do poético institucional, 
evidente nos versos anteriores, prossegue, e o envolvimento 
emotivo se adensa: pátria não é a poética mãe distante 
(“a mais garrida”), mas se presentifica numa “quentura”, 
acentuada por um “querer bem” que aconchega e devolve 
o eu lírico à infância. Infância que, na sua inocência, pode 
captar aquilo que está para além das palavras. Dessa 
maneira, a tradução errada de libertas quae sera tamen, 
naquela fase da vida é lembrada e marotamente assumida 
por lhe parecer expressar a situação real da pátria.
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O poema se marca pela alternância de tom, ora suave, 
poético, ora brincalhão e irreverente. É o que acontece 
na passagem para a décima primeira estrofe, quando há 
um salto do maroto para o romântico: versos de intensa 
musicalidade e um retorno à ligação clara da imagem pátria/
mulher. O vocabulário lembra a caracterização romântica. A 
pátria é percebida como a mulher com que o eu lírico deseja 
relacionar-se intimamente:

Ponho no vento o ouvido e escuto a brisa
Que brinca em teus cabelos e te alisa
Pátria minha, e perfuma o teu chão...
Que vontade me vem de adormecer-me
Entre teus doces montes, pátria minha
Atento à fome em tuas entranhas
E ao batuque em teu coração.

Nota-se uma relação afetiva e erótica, correspondendo ao 
ato sexual: eu lírico e pátria se fundem. Palavras como “brisa” 
e “perfuma” que descrevem a pátria concreta e personificada 
associam-se à expressão do desejo do eu lírico: “Que 
vontade me vem de adormecer-me / entre seus doces 
montes”. Toda a ternura expressa ao atribuir à pátria uma 
“quentura”, “um querer bem”e nas imagens que expressam 
o desejo de possuí-la vai para a estrofe seguinte; agora, uma 
ternura paternal: “é patriazinha”, “vives em mim como uma 
filha”, mas associada à nota crítica, sempre presente quando 
retoma expressões ou versos do Hino Nacional.

Não te direi o nome, pátria minha
Teu nome é pátria amada, é patriazinha
Não rima com mãe gentil
Vives em mim como uma filha, que és
Uma ilha de ternura: a Ilha 
Brasil, talvez.
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A mensagem-poema ou poema-mensagem está 
praticamente construída: declara saudade e amor, um 
amor misto de relação filial e erótica, já que pátria é filha, 
mas é mulher e mãe.

Como todo o sentimento, o amor vive em alguém e, 
portanto, de modo pessoal, particularizado: “vives em mim 
como uma filha, que és / Uma ilha de ternura: a Ilha / Brasil, 
talvez”. Eu lírico e pátria parecem pertencer às águas de 
um mesmo “rio secular” e se confundir na perenidade do 
mesmo leito. Tudo numa cadeia de relações que se renovam, 
mas permanecem.

O poeta finaliza, assumindo um tom brincalhão. Encerra 
o poema indicando um romântico meio de transporte para 
a sua sintética mensagem. Da estrangeira cotovia, ave 
europeia, chega ao sabiá, ave brasileira por excelência (e 
tradicional na canção de exílio), solicitando a mediação 
do rouxinol, aves conhecidas pela beleza de seus cantos. 
Essas aves são responsáveis pelo seu “avigrama”: “Pátria 
minha, saudades de quem te ama.../ Vinicius de Moraes.”

Agora chamarei a amiga cotovia
E pedirei que peça ao rouxinol do dia
Que peça ao sabiá
Para levar-te presto este avigrama:
“Pátria minha, saudades de quem te ama...
Vinicius de Moraes.”

A canção de exílio de Vinicius apresenta traços 
peculiares: o seu vínculo com a pátria se define na sua 
relação com o mundo e com a figura feminina. De seus 
versos irrompe um forte erotismo. Como os demais poetas 
modernos não ignora os problemas de sua pátria, mas não 
faz deles o seu motivo principal. A pátria se junta a outras 
preocupações do poeta que, ao lembrá-la, deixa entrever 
suas indagações mais secretas.
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Nesse aspecto o seu poema ultrapassa os frequentes 
exercícios paródicos de muitos poetas modernos. Há 
uma espécie de releitura de uma tradição. Até mesmo 
por valer-se dos recursos da intertextualidade. E o nosso 
olhar sobre o poema pode levar a indagações, que por 
sua vez, conduzem a um melhor conhecimento do nosso 
eu e do mundo. 

Para concluir, “Pátria minha” não se constitui em 
poema exortativo, nacionalista, nem mesmo puramente 
saudosista. Figura entre as melhores composições a que 
se convencionou denominar “canções de exílio”. Ainda que 
na modernidade e na pós-modernidade se tenha abolido a 
aura das obras de arte (e um belo poema é, sem dúvida, uma 
obra de arte) e as fronteiras se esboroado, usar o poema 
para uma publicitária mensagem de esperança, tentando 
sensibilizar o ouvinte e conquistá-lo (como cliente), parece-
me é distorcê-lo.
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Gagarin, poesia de Cassiano Ricardo é um poema 
visual, e sua principal marca é a forma, pois é ela 
que se mostra ao primeiro olhar do leitor  e chama 

a sua atenção – é uma figura geométrica, um círculo, roda, 
esfera. O título é Gagarin, astronauta soviético, e a forma da 
imagem e o nome  do homenageado sugerem o cosmos, o 
planeta, a  Terra, a Lua, o satélite, o zodíaco, o horóscopo. A 
figura instaura semelhanças que o texto vai confirmar, ou não.
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O poema encerra desafios. É passível de mais de um 
tipo de leitura, podendo provocar nos leitores posturas 
antagônicas – e essa é mais uma de suas riquezas.

 Comecemos prestando atenção na forma. Os olhos 
apreendem o formato redondo, deixam-se levar pela linha, 
circulam no contorno e param no alto, onde o poema parece 
iniciar-se a partir das palavras ave e nave. Ai temos a  
paranomásia, o eco, o movimento, o giro sobre um eixo no 
sentido horário – e no sentido horário, um relógio, o tempo, 
o globo terrestre - e os olhos e a mente passeiam nesse giro.

O círculo está dividido em duas partes: dois hemisférios, 
como a Terra. No hemisfério superior,  um arco se movimenta 
para a direita. Nesse hemisfério, há dois  semicírculos,  
cortados para alojar informações: ave bela/ave bélica e à 
medida que o poema entra em movimento, a ave se transforma 
em nave indecisa entre a paz e a guerra – nave bela, nave 
bélica. A indecisão se exprime em jogos paranomásicos.

Bem no centro do círculo está escrito pato selvagem 
ave. Seria Gagarin a ave  voadora, e pato selvagem a jovem 
aeronave, que de tão jovem ainda estaria no estágio primitivo, 
selvagem? Ou pato selvagem seria, por parte do poeta, a 
recuperação do antigo código de identificação dos aviões de 
combate usados durante a segunda guerra mundial?

A beleza e a guerra situam-se de modo ambíguo nos 
segmentos situados à direita e à esquerda do círculo, em 
aparente confronto. À direita está uma bela nave, astronave 
e à esquerda, ave belo ave, ave bélica. A bela nave fala de 
beleza, de leveza, de vida, mas belo nave fala de guerra 
(bellum), de dor, de morte. E a nave que Gagarin comanda 
pode agir na beleza da paz – astronave;  ou destruir, nas 
ações bélicas – belonave. O feito de Gagarin  é de vida ou 
de morte, de construção ou de destruição? O que será que 
vai acontecer? O futuro dirá.
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Mas, talvez, a resposta já esteja no poema, semioculta 
pelo poeta.

Gagarin é o pato selvagem, ave que se transforma em 
nave, astronave para a vida, mas a transmutação para a morte  
é  belonave.

O destino está nas mãos do pato selvagem, o piloto ou 
a nave, e a roda da vida gira, carregando zodiacalmente os 
destinos de todos nós. Se valer a hipótese de que o poeta 
usa “pato selvagem” aludindo ao código usado na segunda 
guerra mundial, então tem-se uma referência sangrenta e 
mortífera, que estava disfarçada, assim como a homenagem  
ao astronauta pioneiro também é apenas aparente.

Mas um evento como o de Gagarin, tão grandioso, 
tanto do ponto de vista científico como tecnológico, é feito 
para ter vida longa, para durar muito, para não se apagar 
nunca. Por isso a viagem cósmica não é um feito para os 
contemporâneos do astronauta, mas para os que virão, para 
os que ainda vão nascer.

Os que ainda vão nascer, saudarão o astronauta pioneiro, 
já saudado com esperanças e poesias, como diz o verso 
registrado no hemisfério sul da esfera: os que vão nascer 
te saúdam!

Mas também pode não ser. Com esta frase, o poeta pode 
estar fazendo uma referência aos antigos gladiadores, que, 
antes de iniciarem a batalha sangrenta em que  suas vidas 
seriam perdidas, saudavam o imperador dizendo:  Ave, Cesar, 
os que vão morrer te saúdam!

Ave, apenas de saudação, nem ave de livre voo, nem ave-
aeronave, mas ave de quem se despede da vida, rumando 
de modo inevitável para a morte, que se apresentava como 
espetáculo para o imperador de Roma.

O  poema, neste caso, como ficaria? Pode admitir-se que 
os significados adotados na construção da poesia visual em 
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questão possuem sentido inverso, e o que se lê é o avesso 
do que o poeta quer dizer.

Elaborado para ser visto e lido, o poema se organiza 
como um jogo, em que  aparentemente homenageia o primeiro 
homem a conquistar o espaço, numa extraordinária proeza 
preparada pela ciência e pela mais avançada tecnologia, 
mas uma leitura mais atenta deixa entrever uma visão 
pessimista, e até irônica, do evento. É só observar o desenho 
mostrando que  as palavras belonave belo estão ao norte em 
contraposição à palavra nascer, situada ao sul, junto com 
a frase os que vão nascer te saúdam. Essa relação sugere 
que  a capsula espacial longe de expressar progresso e paz, 
representa uma tecnologia  guerreira, orientada para guerras 
de poder e conquistas, orientada, em resumo, para matar. É 
saudada pelos que vão morrer, pois quem vai nascer sob a 
égide de tão mortíferas conquistas, tende a nascer para vidas 
breves, nascer apenas para a morte.

É figura geométrica, é imagem que se torna metáfora 
através  da forma poética do círculo, da ave e da nave.

O poema é leve, é uma ave/nave. Mas pode ser mandala, 
zodíaco, impregnado de virtudes cósmicas e místicas, 
orientado para o centro, espaço para o qual convergem 
todos os caminhos. Pode ser horóscopo que assinala 
acontecimentos, prevendo risos ou lágrimas, numa equação 
que  envolve épocas e lugares, inclusive aqueles que ainda 
não existem. 
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NOTA

A biografia de Cassiano Ricardo revela, desde a sua 
juventude, no Modernismo, seu alinhamento ao lado das 
forças conservadoras, sua vinculação política com Plínio 
Salgado e o Integralismo. A conquista do espaço por um 
russo, no final dos anos 1950, representou um momento de 
decepção e amargura para os opositores da União Soviética 
e do regime socialista, tal como era posto na época, e isto é 
um fato bastante conhecido. É bem provável que Cassiano 
Ricardo tenha também sofrido um pouco dos reflexos dessa 
conquista, para a visão pessimista que transfere para o 
poema. Mesmo, porém, que isso tenha ocorrido com ele, não 
diminui em nada a beleza da poesia que escreveu e que eu 
tive o prazer de selecionar para este trabalho.
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Maria Emília Miranda de Toledo*

A PERENIDADE DE CAMÕES
THE PERPETUITY OF CAMÕES

Muito já se tem escrito sobre a obra lírica de 
Camões e muito ainda há por escrever. Entre as 
preocupações que norteiam as pesquisas acerca 

da lírica, destacam-se: a autenticidade dos manuscritos, os 
amores do poeta, seus exílios, a explicação da obra pautada 
na vida e vice-versa.

Não pretendemos, aqui, fazer uma exaustiva investigação 
em toda a obra lírica do poeta, mas tão somente abordar um 
soneto, de conteúdo filosófico-existencial, cuja transcrição 
se segue:

“Doces lembranças da passada glória,
Que me tirou Fortuna roubadora,
Deixai-me repousar em paz uma hora,
Que comigo ganhais pouca vitória.

* Doutora em Literatura Portuguesa pela Universidade de São Paulo - USP.

Camões dedicou-se a diversos temas e todos eles 
refletem, de uma forma ou de outra, as mais variadas 
experiências vividas, presenciadas ou conhecidas, por 
via intelectual, pelo autor.
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Impressa tenho na alma larga história
Deste passado bem que nunca fora;
Ou fora, e não passara; mas já agora
Em mim não pode haver mais que a memória.

Vivo em lembranças, mouro de esquecido
De quem sempre devera ser lembrado,
Se lhe lembrara estado tão contente.

Oh! quem tornar pudera a ser nascido!
Soubera-me lograr do bem passado,
Se conhecer soubera o mal presente.”

O poema, de cunho filosófico-individual, assenta-
se na antítese existencial-temporal mal presente X bem 
passado, que se encontra também em outras peças líricas, 
sobretudo, nas redondilhas Babel e Sião, espinha dorsal 
da filosofia camoniana.

Essa antítese consubstancia-se na variedade de 
aspectos verbais que traduzem o estado de alma conflitivo do 
poeta diante do irremediável mal presente, que traz sempre 
a evocação de um bem passado. O aspecto de permissão 
da perífrase deixai-me repousar reflete o desalento de quem 
teve a glória passada tirada pela Fortuna roubadora. Será 
que houve, realmente, um bem roubado pela Fortuna?

O tom de dúvida encontra-se expresso nos versos da 
segunda estrofe, quando se refere a um passado bem que 
nunca fora (que nunca teria existido) ou fora e não passara 
(porque se tivesse existido, não teria passado).

Uma análise do peso semântico das palavras que 
compõem o soneto nos remete àquelas cujos significados 
são essenciais para a sua interpretação, entre as quais 
Fortuna e memória.
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Embora a Fortuna, divindade de duas caras, amoral, 
reguladora dos planos circunstanciais, ligados à concepção 
helênica do mundo, não seja categoria essencial na obra 
camoniana, ela merece destaque, porque quase sempre se 
apresenta personificada como adversa e cruel. O poeta, em 
relação à Fortuna, sempre foi uma espécie de barco frágil, 
lutando contra um mar furioso ou remando contra a corrente 
e, neste soneto não é exceção.

Igual importância deve ser dada à memória, palavra 
ligada ao plano sensível, que registra os fatos da vida terrena 
e não as lembranças do plano noético (reminiscência). Ao 
falar em memória, o poeta recorda-se do bem passado a 
contrastar com o mal presente que o acomete.

O soneto, como já apontado, de conteúdo individual-
filosófico, apóia-se na antítese existencial e temporal: 
mal presente X bem passado. Uma leitura dos sonetos 
camonianos permite-nos verificar que muitas são as 
composições em que o tema - reflexão sobre a vida - se 
repete, levando-nos à conclusão de que o Tempo é uma das 
categorias essenciais da lírica, ao lado do Amor.
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Como já afirmamos, o tema ligado à antítese bem 
passado / mal presente encontra-se também nas famosas 
redondilhas “Sôbolos rios que vão” (Babel e Sião). Nada 
nos permite garantir se os sonetos foram escritos antes 
ou depois das redondihas, uma vez que a obra lírica foi 
organizada e publicada postumamente.

Teria Camões escrito os sonetos e, posteriormente, 
ampliado o tema para as referidas redondilhas, compostas 
em 365 versos, ou teria extraído daí a inspiração para 
vários sonetos, como a enfatizar, ao longo de sua vida, 
a presença do tempo que concorre para as mudanças e 
essas para os danos? A dúvida continua.

Embora o tema seja o mesmo, o tratamento dado a ele 
pelo poeta difere: enquanto nas redondilhas Babel e Sião 
existem duas situações, uma temporal e uma espacial, 
no soneto em questão, a situação temporal nos conduz à 
interpretação de uma situação existencial.

Não pretendemos estabelecer uma comparação entre o 
soneto e as redondilhas, mas somente apontar a presença 
do mesmo tema na obra do poeta que identifica Sião com 
o bem passado e Babilônia com o mal presente.

As idéias contidas no soneto dão conta de que as 
doces lembranças da passada glória, tiradas pela Fortuna 
roubadora, devem deixá-lo em paz, já que o atormentam. A 
larga história desse bem passado que está bem impressa 
na alma, talvez nunca tenha existido, pois, se tivesse 
existido, não teria passado. Para ele, entretanto, existe 
somente a memória desse bem.

O poeta vive das lembranças e “morre” quando recorda 
o esquecimento a que foi votado por quem deveria lembrar-
se dele (possivelmente a Fortuna). Se pudesse nascer de 
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novo, fatalmente saberia usufruir melhor do bem-passado - 
se adivinhar pudesse o mal que domina seu presente.

Nesta reflexão, Camões faz uma espécie de balanço 
sobre a vida e chega à conclusão de que todo o bem de 
sua existência pertence ao passado e somente poderia ser 
evocado pela memória.

Na vida nada é estável e é exatamente essa mudança 
que opera na alma do poeta uma ilusão que se projeta para 
o futuro. Mas, o que se percebe é que nesse futuro (que 
agora já é presente), o poeta se dá conta de que continua 
sofrendo, o que o faz pensar que o tempo passado foi 
melhor. A Fortuna em nada concorre para ajudá-lo, ao 
contrário, persegue-o e rouba-lhe a glória do pretenso 
tempo feliz.

João de Almeida Lucas, crítico português, diz que este 
é mais um soneto do exílio em Ceuta, afirmação da qual 
temos a ousadia de discordar, pois, a nosso ver, não se 
trata, como já foi explicitado, de uma recordação específica 
em termos espaciais, mas sobretudo, de uma reflexão em 
termos temporais e existenciais.

O poeta não sofreu apenas quando se encontrava 
longe da pátria, pela qual lutou, tendo numa das mãos a 
espada e na outra a pena, mas sofreu também os revezes 
da existência em Portugal, onde levou uma vida não menos 
miserável que em outras plagas por onde perambulou.

Em sua obra lírica e, principalmente no soneto, Camões 
dedicou-se a diversos temas: fez reflexão acerca da vida 
e dos desconcertos do mundo, dedicou poemas a heróis 
mortos (D. Fernando de Castro, D. Antônio de Noronha, por 
exemplo), cantou a morte da mulher amada, as desventuras 
do Amor, a “Fortuna cruel”, os “duros fados”, compôs 
poemas sobre o exílio e o retrato da mulher, entre outros.



        TEMA       54

Todos eles refletem, de uma forma ou de outra, as 
mais variadas experiências vividas, presenciadas ou 
conhecidas, por via intelectual, pelo autor.

O soneto em pauta encaixa-se entre aqueles de raízes 
filosóficas, cujo tema é uma reflexão sobre a vida; dessa 
reflexão restou apenas uma certeza: sua vida foi feita 
só de enganos e tormentos e diante disso apenas duas 
perspectivas se abrem - ou recordar o pouco bem que houve 
no passado ou pretender a morte como único remédio para 
a cura de seus males. Já afirmamos que o tema se repete 
em outros poemas, mais especificamente, encontramos 
essa reflexão em mais dezesseis sonetos.

Não nos parece, portanto, ocasional a repetição do tema 
ao longo da obra lírica - parece, isto sim, uma ênfase aos 
danos e sofrimentos por que passou o poeta no caminhar 
de sua existência.

Podemos concluir que Camões foi um poeta polivalente, 
não só no que diz respeito à maestria com que compôs seus 
versos dentro dos moldes tradicionais e clássicos, mas 
sobretudo pela variedade de temas que desenvolveu em 
sua obra lírica.

Tanto isso é verdade que, historicamente, o poeta viveu 
no século XVI, mas sua poesia é o ponto de encontro de 
toda a lírica cavaleiresca, do estilnovismo, do petrarquismo, 
do neoplatonismo e, ainda mais: ela prenuncia, por meio do 
maneirismo, o barroco e projeta seus temas lírico-amorosos 
para o Romantismo do século XIX. Nunca um poeta foi 
tão completo.

Seus poemas, depois de quatro séculos, continuam 
atuais. O homem do século XX sofre das mesmas angústias e 
incertezas filosóficas vividas pelo grande gênio da literatura 
portuguesa e, quiçá, universal.
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Queremos crer que é esse o motivo de sua imortalidade; 
ele não é apenas um nome a mais na história das literaturas, 
ele é o grande poeta que mantém viva, por meio de sua 
obra, a chama do lirismo que existe em todos nós, mas que, 
infelizmente, o progresso e a técnica estão matando, sob o 
pretexto de que literatura é diletantismo para horas ociosas. 
Uma grande obra de arte é e será sempre imortal, o tempo 
não passa sobre ela, ela é que supera o tempo.
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Lúcia Pimentel de Sampaio Góes*

A NATUREZA ESSENCIAL DA ARTE
THE ESSENTIAL NATURE OF THE ART

* Escritora e professora da Universidade de São Paulo - USP
1 READ, Herbert. O sentido da arte. São Paulo. 1972, p. 27

“Podemos aprender mais a respeito da natureza 
essencial da arte através de suas manifestações 
mais antigas no homem primitivo - e nas 

crianças - do que através de sua elaboração intelectual nos 
grandes períodos de cultura”, escreveu Herbert Read, que 
disse ainda: “o homem primitivo e a criança não distinguem 
à nossa maneira raciocinativa  entre o real e o ideal. A arte, 
para eles, talvez não seja tão desinteressada: não é  estranha 
é complementar à vida, mas uma intensificação da vida, uma 
agitação do pulso, uma intensificação da batida do coração, um 
retesamento dos músculos, um modo necessário e exigente 
de expressão”1.

 Prossegue explicando que o uso socializado  da arte é 
de tamanha relevância  que o artista só a bem da arte seria 

A arte é um modo necessário 
e exigente de expressão.
                                    Herbert Read
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possivelmente morto, tido como um demônio maléfico; um 
artista a bem da comunidade pode tornar-se  sacerdote e até 
rei: “pois é o fazedor de magia, a voz dos espíritos, o oráculo 
inspirado, o intermediário pelo qual a tribo  assegura fertilidade 
para suas colheitas ou êxito para seus caçadores. Sua mão é 
verdadeiramente a mão de Deus. A arte, desse ponto de vista, 
nada tem a ver com cultura ou inteligência. Em suas origens é 
um exercício ou atividade dos sentidos, a expressão plástica 
de intuições elementares”.

Citando Jung, remete ao pensar-realidade, definido por 
ele como “o pensar em palavras, um pensar que está adaptado 
à realidade, por meio do qual imitamos a consecutividade 
de coisas objetivamente reais, de modo que as imagens no 
interior de nossa mente seguem umas às outras na mesma 
sequência estritamente causal dos eventos que ocorrem fora 
dela”. Possui a “peculiaridade de causar fadiga, e por esta 
razão é posto em jogo por curtos períodos”2.

Pode-se, porém, pensar não para outros, mas de modo 
não-direto. Jung cita James3, que diz:

“Muito do nosso pensar consiste em sequências 
de imagens sugeridas umas pelas outras, de uma 
espécie de devaneio espontâneo do qual parece 
bastante provável que os brutos superiores sejam 
capazes. Esta espécie de pensar leva, não obstante, 
à conclusões racionais, tanto práticas quanto 
teóricas”4.

Estas imagens sucedem-se umas sobre as outras, num 
tipo de pensamento que não cansa.  Aproxima-se do sonhar 
acordado, o “fluxo de consciência”, como Joyce produziu  
em Ulisses.

2 Jung, 1956, II, citado por Read, op. cit.
3 Abraham, Dreams and Myths, citado por Jung in READ, op. cit., p. 115.
4 Abraham, Dreams and Myths, citado por Jung in READ, idem, ibidem.
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Read lembra a crença jungiana de que os sonhos e as 
fantasias nos fazem regredir até a infância da raça. “O pensar-
sonho é o modo de pensar primitivo, pré-lógico, de estágios 
primitivos da cultura humana. O mito é, por assim dizer, ‘um 
fragmento preservado à vida psíquica infantil da raça, e os 
sonhos são o mito do indivíduo”5.

Lembrando que a psicologia moderna  reconhece que 
o mito do que se passa nas profundezas do inconsciente 
permanece ainda desconhecido, Read revela-se convencido 
de que nas camadas mais profundas do inconsciente há 
um princípio formativo em ação, moldando algum material 
primordial da psique em ícones. Segundo ele, “um ícone é uma 
imagem que resulta da matéria  primordiales  do inconsciente 
e seu propósito  é fornecer um correlativo objetivo...um objeto  
com forma e cores apreensíveis, que respondam a uma 
necessidade interna”.

O artista partiria de algo que o levaria a uma imagem ou 
significação que não pode  explicar (e nem tem interesse em 
explicar), mas que para ele constitui algo válido, verdadeiro, 
profundamente necessário, uma presença vital.

O homem nasce com a necessidade de expressar-se. Aliás, 
ele é um animal social. Precisa do outro. Basta refletir sobre 
o choro do bebê e suas funções.

Read pondera que se a assinatura do adulto é automática, 
o rabisco de uma criança poderia ser chamado de instintivo. 
Esse rabisco - atividade motora não controlada - pode, no 
entanto, resultar em significação simbólica. 

“Rabiscar é uma atividade natural nas crianças, 
e, recentemente, uma professora americana, 
Rhoda Kellog, fez um estudo de mais de 100.000  
desenhos e pinturas feitos por crianças de dois, 
três e quatro anos de idade. Ela  achou  que  existe 

5 Abraham, Dreams and Myths, citado por Jung in READ, idem, ibidem.
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uma sequência definida de desenvolvimento 
do rabisco ao desenho, e que rabiscar não é 
a atividade sem propósito que supúnhamos. 
Pôde distinguir vinte rabiscos básicos, vários 
dos quais se nos apresentam misturados em  
qualquer exemplo das primeiras atividades de 
escrevinhadura de uma criança; e destas misturas 
de rabiscos emergem seis diagramas básicos 
(cruz grega, quadrado, círculo, triângulo, a área 
de forma singular e a cruz diagonal)”6.

De início não se percebem com clareza tais formas, 
mas, gradativamente, elas se agrupam; uma cruz grega é 
combinada com uma cruz diagonal ou com um quadrado. 
Finalmente emerge a forma abstrata simples, por variações 
graduais evolui uma diversidade de símbolos pictóricos. 

No Dicionário  da Língua Portuguesa de Cândido 
Figueiredo temos o verbete: 

Figura – f. Aspecto. Forma exterior, exterioridade. 
Representação. Importância Social. Pessoa. Vulto. 
Espaço determinado por linhas ou superfícies, plano 
de uma construção. Carta de jogo, que tem figura. 
Busto ou corpo de pessoa esculpido, estampado ou 
desenhado. Imagem. Símbolo. Forma de expressão em 
que há permitidas alterações fonéticas, morfológicas 
ou sintáticas. Maneira de dizer que, pela graça ou 
vivacidade, se afasta da linguagem comum.7

Figuras Visuais, Sonoras, Verbais
Temos aí os três tipos básicos de figuras : visual, sonora 

e verbal. Enfim figuras como estruturas que presentificam 
realidades sonhadas, vividas, experienciadas, intuídas, 
sentidas, quase-percebidas.

6 READ, op.cit, p. 130.
7 Cândido de Figueiredo: Dicionáro da Língua Portuguesa.
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Figuras visuais são as mais facilmente reconhecidas,os 
desenhos, como diriam os leitores infantís.

São construções cujos elementos básicos utilizam 
formas (figuras), linhas, planos, cores, espaços.

A Fanopéia, na
Classificação de Pound

Figuras sonoras onde ritmo, melodia, pulsação  
estabelecem um diálogo em contraponto de sons, em 
associações de gradação de  intensidade  de acentos fortes, 
fracos, graves, agudos, médios, enfim, algo que comunga 
com a música.

Os resultados são objetos sonoros, distantes da  
combinação  de sons do sistema linguístico.

A  Melopéia, na
Classificação de Esra Pound

Exemplo: O poema “Palavreado Comprido”, graças à 
paranomásia, é quase um objeto sonoro:

Palavreado Comprido
Caracol

Caramujo                                   
Coralina
Carabina
Caatinga

Caiaçanga
Cai no samba

Caietetu !
Catimbó
Cateretê
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Carandiru
Caramuru
Caramelo
Carretel

Caranguejo
Carijó

Coricocó !
             Lúcia Pimentel Góes - Bate, coração, bate. 

Presença forte da aliteração, do acento fraco e forte em 
jogo ritmado  de  duração em paralelismo, associando sons 
semelhantes e diferentes.

Figuras Verbais: A Logopéia na
Classificação de Pound

Predominam a metáfora e a paranomásia. A metáfora é o 
tropo genérico confundindo-se com a imagem.

Esta, no  sentido restrito, seria a representação verbal e 
estética de uma realidade por processo analógico, seja ele 
claro (comparação)  ou intuído (metáfora).

Segundo Nelly Novaes Coelho: “o processo imaginístico 
é a transformação de uma sensação ou percepção 
(experimentada pelo poeta) em uma imagem que expresse e 
comunique aquela sensação ou percepção primitiva”. 

No poema  “Palavreado Comprido”, muito presente 
a paranomásia, pois é quase um objeto sonoro, onde 
predominam as semelhanças fônicas, onde o significante é 
trabalhado, ou seja, a letra, o som, o espaço, enfim, as camadas 
materiais da palavra. Na metáfora, a relação é trabalhada no 
nível do sentido. A conexão é feita pelo significado.

Na bela obra “abcdefghaijlmnopqrstigres no quintal”, de 
Sérgio Caparelli que será, a seguir, analisada, temos o exemplo 
da concentração de várias linguagens:
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URGENTE

Uma
gota
de 

orvalho
caiu,hoje, às 8h, do dedo anular
direito, do Cristo Redentor, no

Rio de Janeiro
Seus restos
não  foram

 encontrados
A Polícia
não  acre-

dita em
acidente
Suspei-

to: o
vento

Os meteoro-
logistas, os poetas e

os passarinhos choram in-
consoláveis. Testemunha

presenciou a queda: “Horrível!
Ela se evaporou na metade do caminho!”   



        TEMA       64

Como todo tecido poético, este espaço é altamente 
denso  de sentidos, caracterizando o que denominamos 
Objeto Novo, pois é uma polissemia resultante da 
concentração de várias linguagens. Portanto, o leitor é 
capturado pela forma, disposição espacial das linhas 
poéticas. 

Elas configuram uma Cruz e o poema, intratextualizando 
a crônica policial, relata que uma gota de orvalho tombara 
do Cristo Redentor. Informa com detalhismo  a hora, 
local. Utiliza a estrutura de estória policial e de suspense, 
indicando como possível criminoso, o vento. Então, por 
sugestão indicial, comparecem as testemunhas do crime 
à polícia, enquanto os amigos  defensores da gota de 
orvalho choram inconsoláveis.

A testemunha depõe : 

“Horrível!
Ela se evaporou na metade do caminho!”

Portanto, a prova testemunhal comprova a suspeita 
da polícia, não foi acidente. Ora, esse “Não foi acidente” 
implica  em fato aparentemente natural,  ou a que 
assistimos indiferentes, quando é apontado algo muito 
grave: O orvalho não consegue chegar à terra. Evapora-se 
no meio do caminho. 

O leitor pode reconhecer inúmeras causas: o efeito 
estufa, super aquecimento do planeta, a densidade 
atmosférica sobrecarregada de agentes poluidores, a 
beleza do Rio de Janeiro, vítima incessante de atentados 
horríveis.

Quem chora, deplora, implora contra tais terríveis 
crimes? Os meteorologistas, os poetas, os passarinhos. 
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Alguém mais, tão essencial quanto os mencionados 
meteorologistas, poetas, passarinhos e que não vem explícito, 
e que não vem explicado, mas o leitor atento inclui:  a criança, 
o jovem, que são os naturais receptores deste poema de 
literatura infantil e juvenil. Os naturais, porque não  estão 
confinados em espaços rígidos,  preconceituosos, e têm 
sensibilidade plena, pureza e verdade.

Ora, como sabemos, a literatura infantil e juvenil é 
para todos, desde que adultos sensíveis e inteligentes, 
enquanto a recíproca não acontece, pois uma criança não 
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tem possibilidade (a não ser que seja um gênio) de fruir 
um Dostoievski, um Joyce ou Thomas Mann, uma Clarice 
Lispector ou um Guimarães Rosa.

Poderíamos ampliar a análise do poema, porém 
achamos que o leitor terá estímulo em fazê-lo, e este espaço 
pede o avanço de nossa proposta. Assim, recorreremos a 
Décio Pignatari para reforçar a afirmação da adequação 
do poema à criança:

“Assim como há um pensamento verbal, 
há um pensamento não verbal, icônico.  
Aquele analisa, este sintetiza; aquele 
tende ao linear, este ao simultâneo. 
A estrutura signica da criança é 
fundamentalmente icônica: a própria 
aquisição da fala é  um processo de 
natureza icônica”.

O poema Urgente é um ícone, basta atentar para a 
conceituação de Décio Pignatari:

“Ícone (escala de correspondência 
primeiridade, sintaxe, qualissigno, 
possibilidade) é um representante que, 
em virtude de qualidades próprias, se 
qualifica como signo em relação a um 
objeto, representando-o por traços 
de semelhança ou analogia, e de tal 
modo que novos aspectos, verdades ou 
propriedades relativos ao objeto podem 
ser descobertos ou revelados. Em 
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relação ao seu Objeto Imediato, o ícone 
é sempre o signo de uma qualidade (é 
um primeiro). O ícone é o signo de um 
possível”.

Em nota explicativa, registra um esclarecimento: “A 
primeiridade é o reino dos possíveis; a secundidade, dos 
existentes; a terceiridade, das generalizações”.
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Entre 1845  e 1870, alunos da Faculdade de Direito 
de São Paulo, então chamada Academia de 
São Paulo, integraram o que Antônio Cândido 

considera o primeiro grupo literário real da cidade1. Esse 
grupo caracterizou-se por uma sociabilidade específica, 
formada a partir de convívio acadêmico, que se concretizava 
em reuniões nas  “repúblicas”, e na existência de sociedades 
literárias, partidos políticos e jornais.

Outra característica comum aos componentes do grupo 
é a reverência à  Academia, reverência que se estendia ao 
próprio espaço físico, por eles chamado de Arcadas ou 
Convento. O recinto se sacraliza, assim como é sacralizado 
o dever que atribuem a si próprios de propagadores das 
Luzes e de regeneradores da  Pátria.

Naquele tempo, intelectuais brasileiros acreditavam 
que a literatura e a liberdade de imprensa eram os 
únicos meios de se chegar à Democracia, por serem 
veículos do novo conhecimento liberal e cientificista.
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Silva Jardim, em 1879, registrou como o grupo via a si 
mesmo: “a gente do mosteiro é o santelmo da Pátria, objeto 
dos olhares de esperança e agonia da nação”. Sendo a alma 
da nação que surge, é deles “a primogenitura do Trabalho, 
da Luz, do Ideal2”.

O elevado conceito que acadêmicos e ex-acadêmicos, 
como  Américo de Campos, Silva Jardim, José de Alencar 
tinham da Faculdade de Direito era compartilhado pelos 
que não a frequentaram. Machado de Assis, por exemplo, 
considerava a “mocidade acadêmica alegre, festiva, folgazã, 
mas tudo na medida conveniente3”.

Luiz Agassiz elogiou “a instrução sólida e a cultura 
liberal de alguns de seus graduados” e a superioridade de 
educação que haviam recebido no seio da “alma mater4”.

Ina von Binzer5, contrariamente, fez referências irônicas 
aos estudantes, ridicularizando seu “fraseado pomposo, a 

2 JARDIM, A. Silva. A gente do Mosteiro. São Paulo, Tipogafia Tribuna Liberal, 1879, p.5
3 ASSIS, Machado de. Crônicas. Obras completas. Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre,
  Jackson, 1953, v. 2, p. 91, 92 122, 123.
4 AGASSIZ, Luiz e AGASSIZ, Elizabeth Cary. Viagem ao Brasil 1865-1866. São Paulo, EDUSP/;
  Belo Horizonte, Itatiaia, 1975, p. 290-291.
5 BINZER , Ina von. Alegrias e tristezas de uma educadora alemã no Brasil. São Paulo,   
  Anhembi, 1956, p. 77-78.
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eloquência enfática, já por si  impróprios, falsos e teatrais”, 
relacionando tais fatos à condição de advogados”.

José de Alencar enfatizou como vantagem do convívio 
acadêmico o empréstimo recíproco de livros, que cada um 
juntara durante as férias e “cujo uso entrava logo para a 
comunhão escolástica”: “assim correspondia São Paulo às 
honras de sede de uma academia, tornando-se o centro do 
movimento literário6”

Em uma cidade que, em 1877, contava com apenas duas 
livrarias, esse intercâmbio tinha a importante função de 
facilitar o acesso às novas ideias. Os laços de fraternidade 
e até de ajuda mútua que nasciam dentro da faculdade, 
onde os alunos pobres mas considerados inteligentes e 
talentosos eram ajudados pelos mais ricos, mantinham-
se por gerações e amaciavam o caminho que conduzia 
às funções de mando em suas diversas instâncias: 
administrativa, política e jurídica.

Da leitura dos textos dos integrantes do grupo, depreende-
se ainda que  não se possa atribuir-lhes reflexão aprofundada 
sobre os temas que abordam, opção predominante pelas 
ideias liberais e a valorização da literatura e da imprensa 
como meios essenciais para a realização de seus projetos de 
mudanças no país. Identificados com a tendência iluminista 
de valorização da palavra escrita e falada, fazendo uso de 
metáforas e redundâncias, conclamavam à leitura e adesão 
às “novas ideias”, o que, por si, possibilitaria a revolução 
no país, sem todavia, deixarem claro a que tipo de revolução 
se referiam. Escrevia o redator de Futuro, jornal acadêmico 
em 1862:

6 ALENCAR, José de. Como e porque sou romancista. Rio de Janeiro, Tip. Leuzinger & Filhos, p. 28.
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“Soldados da Democracia, a postos! Façamos da 
Constituição nossa bandeira, da pena e da palavra 
nossas armas7”.

Expressões como Luzes, Luzes do Século, Ideias Novas, 
Ilustrações e Regeneração eram também usadas pelos que 
não tinham cursado a São Francisco, marcando a época.

A esperança política também estava presente. Raimundo 
de Menezes, em Cartas e Documentos de José de Alencar, 
informa que,  em 1859,  o escritor esperava que surgisse 
“uma câmara ilustrada”, capaz de auxiliar o governo na 
obra de “regeneração do país8”. Em 17 de agosto de 1875, 
na página 1 do jornal acadêmico Onze de Agosto, um dos 
redatores enaltecia a leitura, sem a qual seria impossível a 
expansão das “luzes do século” e o entrosamento do jovem 
“com a ilustração do círculo em que viviam”.

Machado de Assis afirmava que a “atual geração”, 
quaisquer que fossem os “seus talentos”, poderia afirmar-
se pela inspiração pessoal, mas o “influxo externo” é que 
determinaria a direção do movimento, já que não havia no 
país, ainda, a força necessária para a invenção de doutrinas 
novas, conforme está registrado no texto “A nova geração”, 
incluso em “Obras Completas”. José de Alencar enalteceu 
a importância de Alexandre Dumas Filho para a criação do 
“teatro novo” ou realista, e, por considerar a França “um 
país mais adiantado em civilização”, buscou lá o modelo 
para o seu teatro9.

A paixão pelo novo expandia-se em expectativas de 
mudanças ou de elogios às mudanças em outras direções 
como costumes e arquitetura.

7 Futuro, São Paulo, 10-5-1862, p. 1 (Jornal dos estudantes do curso de Direito).
8 In: MENEZES, Raimundo (org.) Cartas e Documentos de José de Alencar. 2ª ed. São Paulo,     
  Hucitec, MEC, INL, 1977, p. 19
9 In: MENEZES, Raimundo (org.), op. cit., p. 50-51
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Américo de Campos dividiu a História da cidade em três 
fases: a cidade dos padres jesuítas, a cidade acadêmica ou 
“Coimbra americana”, e “finalmente a cidade da civilização, 
a cidade que se transfigura e cresce diante de nossos olhos, 
erguendo-se, emancipando-se pouco a pouco das feias 
antigualhas do passado”. E esclareceu: “A cidade colonial 
e fradesca, pobre, atrasada e mesquinha foi a que Saint 
Hilaire visitou10”.

Batalhar pela instrução do povo, abrir para a nação 
o caminho do progresso, mostrar ao povo seu direito à 
liberdade, expandir a ciência, apontar os efeitos nocivos 
da superstição e da ignorância constituíam a missão a si 
avocada pelos arautos das luzes ou “novas ideias”.

O programa do jornal “A independência”, redigido por 
Rui Barbosa, Castro Alves e outros, quando cursaram a 
Academia, tinha como objetivo o progresso real do país, 
aulas abertas a todos os meninos e liberdade de ensino11.

10 CAMPOS, Américo de. A cidade de São Paulo em 1877. Almanaque Literário para 1878.
    São Paulo, Tip. da Província, 1877, p. 1-2.
11 Apud AMARAL, Antônio Barreto do. Jornalismo Acadêmico. São Paulo, Revista do Arquivo
   Municipal, 190: p. 44, 1977.
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Para os vanguardeiros das luzes ou profetas de um novo 
tempo, a Literatura, em suas diferentes formas, e a Imprensa 
possibilitariam o progresso, a mudança de costumes políticos 
e sociais através da pregação regeneradora.

Pessanha Póvoa, que redigia a “Revista Dramática”, 
afirmava: “No estado atual, duas cousas podem salvar 
nosso país da apatia em que vegeta, da futura vergonha que 
virá cortejá-lo: é a literatura e a revolução”.

Pessanha Póvoa ressentia-se com a atenção que os 
estudantes davam à política quando deveriam estar mais 
preocupados com a Literatura. Silva Jardim também se 
sentia descontente com a preocupação dos estudantes com 
as “arlequinadas políticas”.

Desse modo, demonstravam acreditar que a literatura 
fosse mais eficiente na promoção de mudanças do que 
a politica partidária. Para eles, o exercício da Literatura 
Participante era um dever dos letrados, como se vê nas 
palavras de Pessanha Póvoa: 

“O homem que tem uma pena deve fazer dela um 
alvião a cavar o alicerce do edifício que os bons 
filhos erguerão à gloria de sua Pátria12”.

Silva Jardim, elogiando Mota Coqueiro, de José do 
Patrocínio, diz que o livro é uma arma, “o Sansão que deve 
destruir o templo dos filisteus da mentira”.

A literatura tinha, ainda, a finalidade prática de prestigiar 
o autor, consideração que não aparece, é obvio, nos 
textos. Em uma sociedade de poucos letrados qualquer 
manifestação de saber constituía fator de ascensão social 
para moços pobres. A valorização do  letrado e a  importância 
da literatura como ornamento foram fatos comuns em toda 
a América Latina, como ressalta Angel Rama: 

12 ALENCAR, José. Carta a Francisco Otaviano. In: MENEZES, Raimundo (org.) op. cit., p.49.
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“A função poética ou pelo menos versificadora 
foi o exercício da letra, dentro da qual cabia 
tanto uma escritura de compra e venda como 
uma ode religiosa13”.

A palavra sacralizada, fetichizada, tinha um  encanto 
em si própria, resultando muitas vezes numa retórica 
retumbante, vazia de conteúdo. Machado de Assis enalteceu 
o poder da palavra, afirmando que “todas as coisas estão 
em gérmem” nela,  e que “o verbo é a origem de todas as 
reformas14”.

Apesar do prestígio que cercava a condição de 
escritor, havia os que criticavam a atividade literária em um 
homem público, por não considera-la apropriada a sisudos 
administradores e políticos. No Parlamento, José de Alencar 
foi motivo de chacotas por ser escritor15, como lembra Brito 
Brota em “O drama político de Alencar”.

Sobre  as pressões sofridas por José de Alencar,Taunay 
comenta que ele soube enfrentar de forma altaneira o 
preconceito, “muito forte nas camadas políticas e dirigentes 
de então”, contra o literato que, no entender dessas camadas,  
“obrigatoriamente deveria ser um homem fútil, sem grande 
valor mental, sem capacidade para se ocupar com  assuntos 
sociais, administrativos e econômicos16”.

Para alguns, a palavra jornalística era a mais eficaz 
como agente de mudanças por incitar a discussão que 
seria provocada pelas informações e opiniões  publicadas, 
levando o indivíduo à reflexão e, após esta, à  reforma e à 
revolução.

13 RAMA, Angel. A cidade das letras. São Paulo, Brasiliense, 1985, p. 46.
14 ASSIS, Machado. A reforma pelo Jornal. Crônicas, 1859-1863. Obras Completas. Rio de  
   Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Jacson, v.1, p.44.
15 BROTA, Brito. O drama político de Alencar. In: ALENCAR, José. Obra Completa. Rio de  
   Janeiro, Aguilar, 1960, v. 4, p. 1047.
16NOGUEIRA, Almeda. A Academia de São Paulo. Tradições e Reminiscências. 3ª ed. São  
   Paulo/Saraiva, 1977, p. 133.
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A liberdade de imprensa era o único meio de se chegar à 
Democracia, “fazendo tremer os membros das castas que se 
levantam no primeiro plano social. Era, também, comparada 
a uma grande árvore sem a qual o homem não pode existir”, 
conforme escreveu José Alencar em “Ao correr da pena”.

O tom das apreciações sobre a literatura e a imprensa 
é obstinadamente romântico, desvinculado da realidade. 
Atribuíam-lhes o poder de modificar tudo que pretendiam 
fosse modificado, como veículos que eram do novo 
conhecimento liberal e cientificista.

A retórica radical das reivindicações, enquanto 
acadêmicos, desaparecia na vida profissional, sendo 
substituída pelo tom conciliador. A tolerância que se tinha 
com a impetuosidade moça era substituída, então, pela 
imposição das regras do modelo liberal-conservador, 
dominante na sociedade brasileira, que se dava ao luxo  
de pretender reformas, desde que não violassem a ordem 
e não ferissem o direito natural de propriedade. E,como 
atacar instituições como o Governo e a Monarquia,se eram 
predominantemente funcionários públicos e a literatura não  
lhes podia garantir a sobrevivência17?

Não tem sido atribuído valor literário à grande maioria 
da produção literária do século  XlX, onde foi marcante a 
presença de alunos e ex-alunos da Faculdade de Direito de 
São Paulo. Antônio Cândido diz que os escritores da época, 
“Macedo, Alencar e até Machado de Assis” deixaram-se 
influir pelo público feminino, criando uma literatura “em tom 
de crônica, de fácil humorismo, de pieguice”. “E aponta, 
também, outra razão para a “singeleza” dos textos ou a falta 
de profundidade na crônica social: a inexistência de um 
público mais amplo, o que tornava o escritor duplamente 

17 BORGES, Urquiza Maria. A mulher em cena (2ª metade do século XIX). Dos autores     
    analisados neste trabalho, todos foram funcionários públicos, ainda que por algum tempo
   como J. de Alencar, que renunciou ao cargo. 
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dependente do governo  e das elites dirigentes, ou seja para 
o reconhecimento da obra e subsistência.

José de Alencar e Henry James fizeram observações 
semelhantes sobre a criação literária na América. Alencar,  
falando da personagem Carolina, de sua peça “As asas 
de um anjo”, afirma que sem o epílogo, Carolina teria 
sido apenas uma nova encarnação de Manon Lescaut: 
“encarnação brasileira, é verdade, mas por isso mesmo 
macilenta, desbotada, porque a vida da nossa corte não 
podia emprestar-lhe as cores e o brilho das grandes cidades 
europeias”.

Henri James, em 1873, dizia que os americanos eram “os 
deserdados da arte! Estamos condenados à superficialidade, 
excluídos do circulo encantado! O solo da percepção 
americana é um sedimento escasso, estéril, artificial! 
Sim, destinados à imperfeição. Para atingir a excelência, o 
americano tem de aprender mais com o europeu18”.

18 Apud: SCHWARZ, Roberto. As idéias fora do lugar. In: Ao vencedor as batatas. São Paulo, 
Duas cidades, s/d, p.55.
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O teatro de revista, marcado por leveza visual e  
alegria, foi definido por Arthur Azevedo numa quadra 
maliciosa e bem humorada:

Pimenta, sim, muita pimenta
E quatro, ou cinco ou seis lundus,
Chalaças velhas, bolorentas, 
Pernas à   mostra e seios nus...

Desse modo, infere-se que a idade e a condição das piadas 
“bolorentas” contadas no palco não são tão importantes 
quanto as figuras femininas que lá estarão, com seus corpos 
seminus, movendo-se com graça e sensualidade, ao som de 
músicas provocantes. Importam as cores vivas, as fantasias 
multicoloridas, a sensualidade dos movimentos, a alegria das 
vozes, a malícia dos trejeitos. 

Essa modalidade teatral surgiu, no Brasil, inspirada no 
vaudeville francês, ganhando expressão nacional no final 
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do século XlX, numa época em que a figura feminina estava 
relacionada semanticamente à clausura do pai/marido, ou, em 
alguns casos, do irmão mais velho. Condenada à virgindade 
pela Igreja Católica, tinha de manter-se pura e casta quando 
solteira, e escrava do lar quando casada.

A mulher já nascia condenada. A Igreja lembrava sempre 
seu terrível pecado. Afinal, era por causa dela - mulher - que 
o homem desobedecera a ordem sagrada, comendo a maçã 
proibida e assim havia perdido a graça de Deus, o paraíso, 
fazendo esse desastre recair sobre a humanidade inteira, 
com a chancela de pecado original.

O castigo vinha, pois, de tempos muito antigos. Desde 
a época de Adão recaía sobre a mulher essa terrível culpa, 
que se tornou mais forte ainda durante a Idade Média.  Nessa 
época, os textos religiosos tornaram-se muito severos, 
repetindo suas fraquezas satânicas, marcando, como 
ferro em brasa, a sua condição de mãe do pecado e até de 
praticante de bruxarias, o que a tornaria herege,  devendo, 
por isso, ser queimada viva  nas fogueiras, como, em seguida, 
determinou o Tribunal do  Santo Ofício, conferindo força de 
lei a essa caçada. 

É certo que a intenção era punir os hereges de ambos 
os sexos, mas o número de condenações recaiu, em ampla 
maioria, sobre as mulheres que foram acusadas da prática de 
bruxarias, que causavam males diversos tanto aos homens 
como à natureza. Estima-se que as punições contra mulheres 
tenham chegado a 75 por cento do total de casos de condenação 
à fogueira, contra 25 por cento de homens condenados.

Um famoso manual de caça às feiticeiras, intitulado 
Malleus Maleficarum, que significaria Martelo das Feiticeiras, 
foi publicado em 1486; costuma-se apontar como ponto mais 
alto da caçada às bruxas os períodos entre 1455 a 1460 e 
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1480 a 1485, que podem ser chamados de décadas do horror, 
com a dolorosa destruição pelo fogo de mulheres e gatos - 
inocentes animaizinhos acusados de parcerias com bruxas.

Pesavam sobre as bruxas acusações de realizarem 
cerimônias de sacrifício de criancinhas, de provocarem 
doenças como deformidades físicas e impotência masculina, 
de realizarem transformações de pessoas em outros seres, 
além de provocarem danos como tempestades, secas e 
misérias. Por isso, queimá-las em praças públicas eram atos 
apreciados pelas multidões da época, adquirindo caráter de 
festa coletiva. 

Passado o período sanguinário das fogueiras, não se 
perdeu de todo a crença da capacidade feminina de fazer 
alianças perigosas com figuras demoníacas, representada 
de variadas formas, a partir principalmente de seu poder 
de sedução sobre o homem. Sua beleza, sua graça, seus 
movimentos corporais, sua voz, seu canto seriam artimanhas 
para levar o outro à perdição – por isso o recurso da 
desconfiança era um modo seguro de enfrentá-la, contendo 
seus avanços.

Cabeça do Casal

Novamente voltando aos primeiros dias da mulher no 
mundo, verifica-se que o rótulo que lhe haviam colado de ser 
inferior ao homem permaneceu ao longo dos séculos. Que a 
mulher deveria sujeitar-se a seus maridos já havia sido dito 
pela Bíblia, onde, em carta aos efésios, o apóstolo Paulo 
esclarecia que o marido era a cabeça do casal, e a repetição 
dessa assertiva foi marcando todas as cerimônias nupciais 
católicas ao longo do tempo. 

A Igreja não confiava em sua cabeça, já que tinha sido 
fraca o suficiente para aceitar e reproduzir o discurso da 
serpente, que mandara comer o fruto proibido. Mas havia 
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ainda outros elementos para caracterizarem a gravidade de 
suas imperfeições. 

Muitos acreditavam que a mulher havia sido feita com 
uma costela de Adão, que, por ser recurva, impedia que ela 
tivesse retidão de conduta, um modo reto de proceder - daí 
suas ações serem sempre merecedoras de desconfiança. 
Essa desconfiança atingiria proporções significativas com 
o advento do casamento monogâmico.

Morgan lembra que o casamento entre casais individuais 
já existia desde o período mais tardio da barbárie, sob a 
forma de um acasalamento que durava enquanto as partes 
estivessem de acordo - era a família sindiásmica, que deu 
origem ao casamento monogâmico, como hoje o conhecemos, 
com a adoção da coabitação exclusiva, que não existia no 
casamento sindiásmico.

O advento da propriedade privada desenvolveu influência 
poderosa sobre o casamento, com o surgimento da 
necessidade de transferência de herança. Daí a questão da 
fidelidade da mulher adquiriu extraordinária força, já que se 
colocava um novo dado, representado pela necessidade do 
marido ter certeza da paternidade dos filhos, visto que estes 
estavam destinados a herdar os bens por ele adquiridos.

Em muitas sociedades, como a romana, o marido detinha 
sobre a mulher o direito de morte - era-lhe reconhecido o 
direito de matá-la caso suspeitasse de sua fidelidade. Na 
sempre exaltada Grécia, entre os jônios a mulher jovem 
aprendia a fiar, tecer e cozinhar e - no máximo - aprendia a 
ler e escrever.

Sua condição era igual à das prisioneiras, como explica 
Engels, advertindo que moravam num cômodo isolado da 
casa, aonde os homens, sobretudo os estranhos não tinham 
fácil acesso, e onde elas se recolhiam sempre que chegava 
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um visitante - e só podiam sair de casa acompanhadas por 
uma escrava; em casa era fortemente vigiada. Em cidades da 
Ásia, as mulheres da família eram guardadas por eunucos.

Além da História, a literatura, o teatro, a filosofia, 
documentaram sua situação. Aristófanes falou de cachorros 
que tinham a especial tarefa de espantar eventuais 
galanteadores. Ésquilo falou de Cassandra, levada por 
Agamenon, conforme o costume do vencedor levar para si 
as mocinhas prisioneiras. Na Odisséia, Telêmaco rechaça 
duramente a mãe, impondo-lhe silêncio.

Engels lembra ainda que o amor cavalheiresco da Idade 
Média não se referia ao amor de marido e mulher, mas ao 
amor advindo do adultério - ou seja das relações fora do 
casamento, sempre permitidas para os homens, por eles 
praticadas e ainda exaltadas no cancioneiro medieval.

Antes que a incorporação da mão de obra feminina no 
mercado de trabalho em grande escala ocorresse, não havia 
alternativa para as mulheres, que se submetiam à servidão 
doméstica para não serem jogadas ao abandono das ruas.

De modo geral, a opressão masculina é uma relação 
comum às mulheres de diferentes culturas, embora sejam 
variadas as formas com que são ou tenham sido oprimidas.  

Condenada à servidão doméstica, aprisionada dentro do 
lar, casando-se por escolha do pai, em diferentes sociedades e 
épocas, a mulher comum tinha de se acostumar com a reclusão 
e odiar as mulheres tidas como livres, as que andavam nas 
ruas, eram cortejadas, namoravam, ou simplesmente tocavam 
suas vidas, sofrendo discriminações, em profissões diversas 
e, de modo particular, naquelas em que expunham seu corpo, 
sua graça, sua voz, seu talento artístico.

Mas, apesar do traço comum de opressão sofrida, ao que 
parece não havia solidariedade entre as mulheres, pelo menos 
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nas questões que envolvessem relações amorosas com seus 
maridos. No Brasil, as reações de raiva, ciúme e sadismo 
alcançaram proporções alarmantes, como iremos verificar.

A Mulher Brasileira e o
Olhar Masculino Sobre Ela

No Brasil, são comuns as referências sobre o antigo 
código civil, que deixava claro que a mulher não passava 
de um ser intermediário entre o adulto e a criança. Mas isso 
apenas expressa, de modo frio, o não reconhecimento  de 
sua condição humana plena. Nada diz sobre os caminhos 
espinhosos e contraditórios de seu percurso histórico, 
antropológico e artístico, vivenciados no cotidiano do país.

A situação da mulher no Brasil caracterizou-se, por 
longos séculos, como de relação de subordinação ao pai, ao 
marido ou ao irmão mais velho, independentemente de seu 
pertencimento a esta ou aquela classe social.

As mulheres ricas, que moravam nos sobrados e se 
casavam com o homem escolhido por seu pai, não tinham 
sequer acesso à rua. Viam através dos terraços de suas casas 
o movimento dos que iam e vinham, sentindo, com certeza, 
silenciosa inveja.

Dedicavam- se, dentro de casa, a fazer doces ou bordados 
e a maltratar as mucamas, que cuidavam de sua casa, de 
seus filhos, de seus bens. Do amor, sabiam pouco, vivendo 
apenas paixões imaginárias, como as que eram contadas 
nos serões domésticos.

Essa mulher não era transgressora - não se entregava 
à sensualidade, às paixões proibidas, aos apelos do sexo, 
aos pecados condenados pela Igreja e os bons costumes. 
Enquadrava-se no padrão desejado pela sociedade 
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da época de regeneradora da espécie, mas carregava, 
comprovadamente, mágoas e ressentimentos.

As senhoras de engenho, cheias de poder, eram servidas 
por mucamas passivas, sempre disponíveis como os objetos 
de uso diário, mas odiavam ter de suportar os olhares de 
seus maridos sobre as escravas, mucamas jovens e bonitas.

Atos de crueldade dessas mulheres foram descritos por 
Gilberto Freyre, que informa sobre as relações sádicas de 
sinhás-moças ou senhoras de engenho com as mocinhas 
negras, mucamas, que tinham, a mando delas, os olhos 
arrancados, os seios cortados, os dentes quebrados e 
explica: “o motivo, quase sempre, o ciúme do marido. O 
rancor sexual. A rivalidade de mulher com a mulher”.

Tinham ciúmes de maridos pelos quais não eram amadas, 
“a quem se dirigiam quase sempre com medo, tratando-os de 
Senhor”, e tudo isso acabava funcionando como estímulos 
poderosos ao sadismo das sinhás descarregado contra as 
mucamas e as molecas em rompantes histéricos. E Freyre 
ainda adverte, indicando uma das causas da maldade e 
infelicidade delas: “sadistas eram em primeiro lugar, os 
senhores, com relação às esposas”.

Diferente delas eram as mulheres do povo, que andavam 
pelas ruas, que faziam trabalhos pesados, que lutavam para 
sobreviver. Dessas mulheres, muitas gostavam de dançar, 
participavam de bailes populares, e também dançavam danças 
“despudoradas” como o lundu e o maxixe, entregavam-se a 
paixões desvairadas e pagavam sempre muito caro por serem 
doidas, sendo punidas pela vida.

 Doidas ou doudas, como escreveu Carlos Ferreira em 
sua peça de teatro O marido da douda, que como outras 
da época, encenadas no Rio de Janeiro, no século XlX, 
condenavam as mulheres despudoradas, exaltando o valor 
das bem comportadas.  
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Os autores dessas peças seguiam os paradigmas de 
Rosseau e Augusto Comte, pois como se sabe, o segundo 
considerava a mulher regeneradora da sociedade, como 
guardiã do lar, da família, tendo sua vida assentada na 
estabilidade do casamento, onde reinava um amor calmo, sem 
arroubos, vale dizer sem significativas sugestões sexuais.

As mulheres que se envolviam nos folguedos populares 
eram malvistas.

Dançar o lundu equivalia a uma confissão pública de 
prática de prostituição. Com seus meneios de ancas e 
sapateados, a dançarina evoluía diante do parceiro de modo 
sedutor, enlaçando-se, com ele, em trejeitos que sugeriam 
um ato sexual.  Às vezes, o par desenvolvia movimentos que 
simulavam atos sexuais, sem umbigadas, levavam os corpos 
para o chão, para logo erguerem-se novamente, sugerindo 
que logo cairiam novamente, em delírios, alucinando a plateia.

No teatro de revistas, em sua primeira fase, foi o lundu a 
principal dança levada para os palcos, como registra o próprio 
principal autor desse gênero, Arthur Azevedo.

O Teatro de Revista

Foram as expressões artísticas populares que 
alimentaram, no Brasil, o surgimento do teatro de revista, 
de que falou Arthur de Azevedo, mostrando o papel do lundu 
nessa atividade artística, onde alegria, malícia e sensualidade 
compunham o espetáculo. 

A estrutura desse gênero era fragmentada, formada 
por sequências de quadros aparentemente independentes, 
alinhavados por um enredo frágil, e cujo desfecho era uma 
apoteose. Tinham como forte ingrediente a paródia e a 
caricatura, através das quais satirizavam fatos, personagens, 
discursos ou declarações de políticos ou outros elementos da 
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classe dominante que se encontravam em evidência naquele 
momento. Eram acompanhados por orquestras de cordas, e 
o texto apresentava alternâncias entre prosa e versos, com 
linguagem inteligível, marcada por alusões a ocorrências 
político-sociais de grande atualidade, além de piadas de duplo 
sentido, com malícias relacionadas a questões sexuais.

Em geral, os espetáculos tinham início com uma overture, 
ou seja, uma abertura orquestrada que preparava o espectador 
para o início da peça, dando ainda um tempinho para que os 
retardatários pudessem se acomodar em suas poltronas.

A entrada das estrelas era de parar o fôlego da plateia 
masculina, que compunha praticamente a totalidade do 
público. Bonitas e seminuas, as atrizes despertavam a 
admiração da plateia e o rancor dos moralistas.

 Eram consideradas mulheres despudoradas, que 
enchiam de vergonha as famílias bem constituídas, que 
prezavam a moral e os bons costumes - embora os chefes 
dessas famílias vivessem escorregando no despudor.

Ilustrações do século XlX mostram atrizes do Teatro de 
Revista, em carros alegóricos, animando o carnaval de rua do 
Rio de Janeiro, o que demonstra o prestígio dessas atrizes 
nos meios populares.

Reunindo entretenimento, crítica social e sátira aos 
costumes, esse tipo de espetáculo teve em Arthur Azevedo 
um mestre e defensor, já que a ele cabe o mérito de, com 
artigos contundentes, ter lutado durante trinta anos para que 
o teatro tivesse um espaço físico definido e construído pelo 
poder público no Rio de Janeiro - o Teatro Municipal. 

As principais peças de revista assinadas por Arthur 
Azevedo foram: O Mandarim, em 1884; O Bilontra, em 1886; 
O Tribofe, em 1892; A Capital Federal, em 1897; e em 1907, 
O Dote.
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Chiquinha Gonzaga também musicou muitas revistas, 
sendo notável seu trabalho em “Forrobodó”, que chegou a 
1500 apresentações.

Segunda Fase

Na sua segunda fase, em 1920, o Teatro de Revista 
apresentou duas tendências. Uma influenciada pela visita do 
Ba-ta-clan, da França, que prezava a valorização do corpo 
feminino não apenas como elemento coreográfico, mas 
também cenográfico, além de melhor cuidado com a seleção 
de tecidos mais finos e maior sofisticação na confecção 
das fantasias.

A segunda influência foi norte-americana, com a 
incorporação do jazz. Ao se iniciarem os anos 1920, os Estados 
Unidos viviam um momento de grande prosperidade, com o  
crescimento das indústrias automobilísticas e de utilidades 
domésticas, que abriram largas portas para a incorporação 
das mulheres no mercado de trabalho, possibilitando uma 
revolução nos costumes e na moda feminina.

 Nessa época, além das saias e cabelos curtos, do fox-trot 
e do charleston, o jazz foi exportado para todo o ocidente, 
fazendo muito sucesso no Rio de Janeiro, onde logo foi 
incorporado no teatro de revista. Em 1924 ocorreu a primeira 
substituição da orquestra de corda, que acompanhava o 
espetáculo, pela Banda de Jazz. 

O teatro de revistas, apesar dos críticos, fazia muito 
sucesso, nesses anos vinte, rivalizando com o cinema em 
número de casas de espetáculo, onde se apresentava. No 
Rio de Janeiro, a concentração de casas de espetáculo, 
para população de renda mais alta, localizava-se na Avenida 
Rio Branco. Ali havia  grande número de cinemas, teatros,  
cervejarias que exibiam filmes e clubes. Para um público 
de menor renda, a grande concentração de locais de 
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divertimentos ficava na  Praça Tiradentes, onde havia seis 
teatros, seis salas de cinema, cinco cervejarias que exibiam 
filmes, clube, dois cafés-concerto e um cabaré - dados 
referenciados ao período de 1919-1922.

O teatro de revista era vítima de preconceitos, acusado de 
atrasar o desenvolvimento artístico do Brasil,  apresentando  
uma arte de menor valor, com mulheres de moral duvidosa, 
seminuas,  que moviam as ancas e todo o corpo com trejeitos 
sensuais, e logo teve, contra si,  uma lei que conferia à polícia 
o poder de analisar os textos das peças, com a possibilidade 
de impedir a apresentação do espetáculo. Foi o Decreto n° 
14529, de nove de dezembro de 1920, que estabelecia que a 
apresentação de qualquer peça teatral ficava  na dependência  
da censura prévia, que seria feita pelo 2º delegado auxiliar de 
Polícia. O artigo 39 desse Decreto informava que  “na censura 
das peças teatrais a polícia não entrará na apreciação do 
valor artístico da obra; terá por fim, exclusivamente, impedir 
ofensas à moral e aos bons costumes”.

Estabelecia ainda seu poder de ação para controlar 
ofensas contra o Estado, contra representantes do país e 
autoridades estrangeiras, e o leitor atento logo perceberá 
que integra as intenções do Decreto  o controle de aspectos 
ideológicos contidos nas peças.

Com o início dos anos 1940, novas mudanças sacudiram 
esse teatro. Embora o retrato crítico da atualidade 
permanecesse, passou a ter maior atenção o show, na 
montagem do espetáculo. Nesse momento, a companhia 
de Walter Pinto foi um marco na produção de espetáculos, 
mudanças que foram adotadas por todas as grandes 
companhias. A valorização da figura feminina como parte 
da cenografia foi adotada, ao lado da riqueza das fantasias e 
adereços, os jogos de luzes. As projeções cinematográficas 
mesclavam-se com cascatas de fumaça ou de espumas 
produzidas nas coxias,  que enchiam os palcos, encantando 
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o espectador com tanta luminosidade. O esplendor visual e 
sonoro marcavam os espetáculos.

Mas o país e o mundo estavam mudando. Nos Estados 
Unidos, a fase das grandes divas entrava em decadência com 
o fim do star-system e um novo tipo de cinema surgia, onde 
as estonteantes belezas de Hollywod já não faziam sentido. 
No Brasil a fase das chanchadas, que levava no seu bojo o 
teatro de revista, desaparecia, dando lugar ao cinema novo. 
Agora, o teatro político, Brecht, entravam na moda, mas a 
ditadura militar estava chegando, para impor violenta censura 
às artes brasileiras, em todas as suas expressões.

Tudo ficava sombrio no país, com um tempo sem sol, 
como se dizia.
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O teatro de revista, com sua leveza, sua graça, suas 
dançantes vedetes fechava as portas, após ter marcado 
ruidosa presença na cultura brasileira de 1884 a 1963. Mas 
não desapareceu, totalmente.

Naquele momento, inícios dos anos 1960, a televisão 
assumia grande expressão no país, e absorvia as vedetes, o 
espírito e o formato das revistas.

Inaugurada no pais em setembro de 1950, a televisão 
começou como radio filmado, elegendo cantores, e 
especialmente cantoras, como estrelas, além dos programas 
de auditório. Mas logo foi incorporando nas suas programações 
diárias, as radionovelas e as revistas, com suas vedetes, suas 
danças, sua sensualidade, seu humor e suas irreverências.
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